
SecurePig® 
 
O produto é uma réplica da feromôna materna da porca, que, como está 
cientificamente comprovado, actua como um sistema primário de comunicação 
olfativa entre porca e cria, tranquilizando-a as crias. 
Estudos científicos demonstram que esse vínculo é válido durante toda a vida do 
animal e, sempre que estiver em contato olfativo com o produto, reconhece que 
"a mãe está próxima" e reduz o stress. 
  
Inicialmente empregue para reduzir o problema   das mordeduras de cauda 
(caudofagia), um indicador de comportamento que reflete o stress 
(comportamento redirecionado).  
Com resultados MUITO POSITIVOS na reprodução de Linha Materna 
(multiplicadoras) estendeu-se o seu uso à suinicultura em geral. 
 
 
Ao reduzir o stress, teremos basicamente animais mais calmos e menos 
agressivos que se alimentam e com índices de conversão melhores e, 
consequentemente, requerem menos uso de medicamentos. Os benefícios são 
palpáveis em todas as fases da criação, desde a maternidade, às baterias  
(reposição e engorda), até o transporte para o matadouro.  
Benefícios que garantem elevado retorno económico. 
  
  

2 versões: 
• Ambiental-SecurePig® . Focado no tratamento preventivo. 

 
• Aplicação imediata- SecurePig®Flash. Para uso em tratamentos 

específicos, como: Surtos específicos de agressividade, Distribuição, 
Transporte, Maneios profiláticos e de reprodução, Partida para o 
matadouro, etc. 

 
 
 
SecurePig Block® 

 

a. Cada caixa liberta feromonas para 25m2 - devem ser respeitadas as áreas 

para garantir que não haverá falha de distribuição. 

b. As caixas deve ser colocada a 1,5m de altura e não carece de cuidados 

para  as proteger da ventilação 

c. As caixas devem ser colocadas no dia anterior à entrada dos animais 



d. Deve ser feita a substituição a cada 4-6 semanas 

e. Idealmente, porque a elevação do limiar de excitação traz benefícios ao nível 

de ganhos médios diários e índices de conversão, devem ser colocadas e 

mudadas caixas durante toda a engorda  

f. Podem ser colocadas apenas antecipando as fases das engordas em que se 

prevê agressividade ( ex: se só há agressividade na 6ª semana de engorda deve 

ser colocada na semana anterior) 

g. Se colocadas nas maternidades as porcas experimentarão maior 

tranquilidade. 

 

 
Modo de uso: 
  
SecurePig®:   
  
Modo de uso: Pendure 1 bloco centrado a cada 25 m², a uma altura de 1,50m 
(em toda a superfície do parque)  
Duração média do bloco, 4/6 semanas 
Coloque os blocos pendurados 24 horas antes de colocar os animais 
• Baterias:1 volta 
• Engorda:3 voltas 
  
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



Secure Pig Flash® 

 

a. Apresentação liquida para aplicação directa sobre animais 

b. Embalagem de 200 doses (5ml por animal independentemente do seu peso 

ou idade) 

c. O liquido tem de ficar depositado na base do pescoço no encontro das 

espáduas 

d. Demora 4  a 6 horas a surtir efeito, que dura 4 a 5 dias 

e. Indicado para reduzir o stress do maneio recorrente ( agrupamentos para 

embarque, transporte, formação de grupos de porcas, entradas na maternidade 

para reduzir as mortes por esmagamento) 

f. Pode ser aplicado num só determinado indivíduo que esteja a causar agitação 

g. Sempre que se trate de acções de maneio planeado, o ideal será aplicar no 

dia anterior, para que haja um período de actuação de 12h que antecipe a 

mudança  

  
 
SecurePig®Flash: 
  
Modo de uso: A dose é de 5 ml pulverizados nas costas do animal, entre os 
ombros (evitar membranas mucosas). 1000 ml para 200 animais 
  
• No transporte para o matadouro: 24 horas antes. 
• Qualquer situação causadora de stress: no momento do evento, mas 

preferencialmente antecipando, aplicando 4/6 horas antes do evento que 
cause stress. Deve evitar-se a aplicação na pele molhada ou antes de 
qualquer tipo de lavagem da pele. 

• Duração de efeito 5 dias  
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