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 MERCADO$

Demétrius Nápoles, faz comentário sobre o mercado
de suínos

Demétrius Napoleão Nápoles é produtor de suínos e proprietário da Fazenda Nápo-
les, localizada na cidade de Monte Alegre do Sul, SP. Hoje ele fala um pouco sobre 
como estão fluindo as vendas e quais são as expectativas para os próximos dias.

Confira no áudio abaixo qual foi o seu comentário:

Consumo aquecido faz suinocultores de MG receberem
o maior valor da história

Demétrius Nápoles | Fazenda Nápoles

Mercado de Suínos

Fonte: APCS | CSP

Fonte: Globo Rural | ACCS

0:00

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/Demetrius03082020.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=RdM5Px0PWnU


CUSTO DE PRODUÇÃO

Ana Maria Braga ensina a fazer arroz de costelinha

Fonte: G1

CULINÁRIA SUÍNA

https://globoplay.globo.com/v/8746760/


Indo além da resistência aos antibióticos
A resistência a antibióticos continua sendo uma 

ameaça para as operações de produção de suínos em todo 
o mundo, assim sendo , novas estratégias terapêuticas
são extremamente necessárias.

As terapias antibióticas tradicionais matam ou 
inibem o crescimento de bactérias patogênicas, levando-
-as a desenvolverem mecanismos de resistência. Ao blo-
quearmos estes mecanismos de quorum sensing entre
células bacterianas patogênicas, podemos reduzir sua
infecciosidade e virulência sem destrui-las e consequen-
temente diminuir a resistência bacteriana.

Quorum sensing, definição
Tanto as células bacterianas gram-negativas 

quanto gram-positivas, comunicam-se entre si através da 
produção de pequenas moléculas químicas de sinalização 
chamadas auto-indutoras (AIs), que são secretadas no 
ambiente2. À medida que a população bacteriana aumen-
ta, a concentração de AIs atinge um limiar mínimo. As AIs 
ligam-se aos receptores das bactérias e ativam a expres-
são gênica, o que capacita toda a população de bactérias 
a reagir como uma comunidade.

Esse conceito foi elucidado pela primeira vez no 
Vibrio fisheri, uma espécie de bactéria marinha que emite 
uma bioluminescência para atrair presas. Essa biolumi-
nescência é controlada por uma molécula de QS, N-3-o-
xohexanoil-L-homoserina lactona (ALHS).3 

Além da bioluminescência, o quorum sensing é 
usado para ativar simultaneamente fatores de virulência 
bacteriana, como produção de toxinas, degradação do 
tecido hospedeiro, formação de biofilme e outros recursos 
que protegem a comunidade bacteriana das defesas do 
hospedeiro e as ajudam a prosperar4.

Interrupção do quorum sensing
Os minerais têm sido utilizados há muitos anos 

como aditivos alimentares com o intuito de melhora da 
saúde intestinal.

Um recente estudo in vitro explorou o uso potencial 
de uma montimorilonita processada, de propriedade da 
Amlan International, como um bloqueador deste QS bac-
teriano1. 

Vários substratos minerais foram combinados com 
uma molécula de QS comum, a N-3-oxohexanoil-L-homo-
serina lactona, e analisados para determinar quais eram 
os mais eficientes em quebrar ou remover a molécula de 
QS.

Depois que o mineral foi selecionado, os cientistas 
examinaram seu impacto no QS no crescimento do Vibrio 
harveyi, outra espécie bacteriana que emite biolumines-
cência via QS, assim como o Vibrio fisheri. Os cientistas 
usaram dois métodos para avaliar a capacidade da mont-
morilonita de diminuir a atividade de QS, como medida 
para reduzir a emissão bioluminescente das bactérias. 

No método 1, inoculou-se em uma cultura bacteria-
na de V. harveyi luminescente várias concentrações de 
montmorilonita, variando de 0 a 10 mg/mL.  Uma cepa de 
V. parahemolyticus não luminescente serviu como con-
trole negativo e o controle médio  que não continha o  mi-
neral. A emissão luminescente foi quantificada por um
detector de luminescência a cada hora.

A adição da montimorilonita nas concentrações de 

Bloqueio do 
quorum sensing: 
uma abordagem 
sobre como 
bloquear a troca 
de informações 
entre patógenos 
bacterianos 

Como poderemos ver a 
seguir, as bactérias não 
funcionam sozinhas. Atra-
vés do quorum sensing (QS), 
um tipo de comunicação 
célula a célula, as bactérias 
patogênicas colaboram 
entre elas para reforçar a 
infecciosidade e a virulência 
dentro de um hospedeiro. 
A medida que sabemos mais 
sobre o QS, compreendemos 
este como um alvo poten-
cial para novas estratégias 
terapêuticas para prevenir 
ou tratar doenças bacteria-
nas. De fato, pesquisas 
recentes mostram que 
alguns minerais são capa-
zes de interromper esta 
comunicação entre células 
bacterianas1. Se essa tecno-
logia promissora puder 
tornar a bactéria menos 
prejudicial ao hospedeiro, 
teremos uma nova alterna-
tiva de controle.

MATÉRIA TÉCNICA
1 mg/mL a 10 mg/mL reduziram a luminescência bacteriana geral, quando comparado a amos-
tra sem o mineral(Figura 1). É possível que o mineral ligue-se ou quebre as moléculas de QS, 
impedindo-as de  atingirem a concentração máxima no ambiente, interrompendo ou atrasando 
a bioluminescência.
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Figura 1. Emissão luminescen-
te de V. harveyi ao longo do 
tempo com concentrações 
variáveis de montmorilonita 
(Método 1).

Na concentração de 10 mg/mL, a montmorilonita reduziu a bioluminescência bacteriana em 
55%, conforme determinado pela área sob a curva (AUC), demonstrando interferência signifi-
cativa no QS de V. harveyi (Figura 2). 

Ao mesmo tempo, o estudo mostrou que a adição de montmorilonita não reduziu a con-
tagem de células bacterianas, como medido pela concentração (UFC/mL) de células bacteria-
nas viáveis. Isso indica que as reduções na bioluminescência foi o resultado da interrupção do 
QS ao invés da morte celular.

No método 2, as bactérias V. harveyi foram adicionadas e cultivadas para maximizar a 
produção de moléculas de QS em líquido. As bactérias foram removidas por centrifugação, 
para colher moléculas de QS. O filtrado foi misturado com os minerais nas concentrações de 
0,5, 1, 10 e 50 mg/mL e incubado para que houvesse a ligação ao QS. Os minerais foram separa-
dos do filtrado por centrifugação e quantidades iguais de bactérias V. harveyi foram adiciona-
das a cada filtrado. A emissão de luminescência e o crescimento bacteriano foram quantifica-
dos por um detector de luminescência e densidade óptica de 600 nm em vários intervalos de 
tempo.

Nesse caso, um atraso no aumento da luminescência nos filtrados tratados com mont-
morilonita foi demonstrado após 1 hora de crescimento e o atraso foi maior com maiores con-
centrações de montmorilonita (Figura 3).  Estes resultados confirmam que o mineral causa um 
atraso na emissão luminescente por interferir com o QS de V. harveyi sem afetar a contagem 
de células bacterianas. 

Este estudo in vitro demonstrou que a montmorilonita pode perturbar as moléculas de 
QS e atrasar ou inibir a bioluminescência de V. harveyi. Embora sejam necessários mais estu-
dos, o uso do mineral montmorilonita na interrupção do QS mostra-se promissor como uma 
nova abordagem terapêutica para prevenir ou tratar doenças bacterianas resistentes a antibi-
óticos.
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Figura 2. Luminescência total (RLU) para diferentes concentrações de montmori-
lonita, conforme expresso pela AUC (Método 1).

Figura 3. Emissão luminescente relativa (%) de filtrados da cultura de V. harveyi 
tratados com várias quantidades de montmorilonita (Método 2).

Apresentado a: Amlan International 

Emitido por: WOODRUFF

Enviado por: Suiaves

http://suiaves.com.br/
https://amlan.com/


Brasil, potência agrícola do mundo
Por Itamar Borges

Mais do que escapar aos reflexos arrasadores da pandemia de Covid-19 sobre a atividade 
econômica global, o agronegócio brasileiro consegue a proeza de avançar em meio a uma 
das piores crises da humanidade. Com exceções pontuais, como a queda do consumo de 
etanol, a maioria dos indicadores apontam para o crescimento da produção e para a am-
pliação dos mercados.

As notícias vão no mesmo sentido. Uma delas é estudo apresentado pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) de que acordo de livre comércio entre o Mercosul e 
o Canadá pode aumentar em US$ 7,8 bilhões a receita das exportações brasileiras de produ-
tos agropecuários. Para se ter ideia do incremento, o comércio do setor com o Canadá
registrou movimentação de US$ 628,7 milhões em 2019.

Mais do que valores, no entanto, um acordo com o Canadá ajudará a abrir as portas de 
outros países para os produtos saídos do nosso campo e, por tabela, na ascensão do Brasil 
como maior potência agrícola do mundo.

E podemos chegar ao honroso posto, de forma sustentável, mantendo de pé nossa principal 
floresta, ao contrário de nossos concorrentes diretos: os Estados Unidos e os países mais 
desenvolvidos da União Europeia, que não contam com uma “Amazônia”.

Neste aspecto, a agricultura brasileira também oferece outro exemplo ao mundo, o bio-
combustível à base de cana-de-açúcar, uma opção de energia limpa, cada vez mais neces-
sária para se contrapor aos combustíveis fósseis, minimizando a poluição global e as doen-
ças respiratórias que dela decorrem, tão perigosas à saúde, como se comprovou entre os 
contaminados com o novo coronavírus.

Os investimentos em tecnologia na produção já fazem do Brasil hoje o maior produtor de 
cana do mundo. Para orgulho dos paulistas, 55% da produção nacional é no Estado. Só 
neste ano, São Paulo produzirá 14 bilhões de litros de biocombustível e 21,5 milhões tonela-
das de açúcar (essa diversidade da produção foi fundamental, diga-se de passagem, para 
que o setor atravessasse a crise atual, que afetou severamente o consumo de etanol).

Além de divisas, a cana-de-açúcar “irriga nossa economia no interior”, expressão que pego 
emprestada do amigo Jacyr Costa Filho, diretor da Divisão Brasil do Grupo Tereos e membro 
do Comitê Executivo global do grupo e presidente do Cosag – Conselho Superior do Agrone-
gócio da Fiesp –, executivo atuante e um dos principais representantes da classe. A produ-
ção de açúcar e etanol proporciona nada menos do que 850 mil empregos diretos e indire-
tos.

Também merece destaque a tecnologia do setor, que permite o aproveitamento até do 
bagaço da cana – do qual é possível extrair energia e fazer também ração para o gado.

O investimento em pesquisa e tecnologia, com participação decisiva da Embrapa, também 
permitiu que o Brasil se tornasse um dos principais produtores de grãos do planeta. Uma 
informação que resume a potência do setor é que nem a pandemia foi capaz de conter novo 
recorde de produção. A safra de 2019/2020 deve chegar a cerca de 250 milhões de tonela-
das.

Vale ressaltar, por fim, que em nenhum momento deste difícil período que atravessamos a 
população sofreu com desabastecimento de alimentos, o que teria tornado a crise ainda 
mais aguda. O fato é mais uma prova da capacidade e da eficiência que o Brasil alcançou e 
que, com certeza, têm tudo para levar o País ao merecido posto de principal potência agrí-
cola do planeta. Como parlamentar, não medimos esforços para a formulação e apoio de 
políticas públicas que encurtem o caminho para o produtor rural brasileiro subir ao topo do 
pódio o mais rápido possível.

OPINIÃO

*Itamar Borges é deputa-
do estadual e presidente
da SP-Agro (Frente Parla-
mentar do Agronegócio
Paulista da Assembleia
Legislativa do Estado de
São Paulo)
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13 A 15 DE ABRIL, 2021  | Medianeira, PR

O Avesui América Latina divulga nova data!

PALETRA ONLINE | BTA
07 de Agosto, 2020

1º FÓRUM ESTADUAL DA SUINOCULTURA | BTA
04 de Agosto, 2020

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

INSCREVA-SE

WEBINAR ABCS | BEM ESTAR ANIMAL NA SUINOCULTURA
05 de Agosto, 2020
Dando continuidade à série de Webinar, convidamos a todos para acompanhar o nosso 5º 
Webinar “DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A APLICABILIDADE DO BEM-ESTAR ANIMAL 
NA SUINOCULTURA” na próxima quarta-feira, dia 05 de agosto às 14h00 (horário de Brasí-
lia). E, continuando nossas ações em conjunto, conto com o apoio de todos vocês na divul-
gação e envolvimento de todos os colaboradores dos diversos elos da cadeia para esse 
importante evento.

O Webinar contará com a participação da Médica Veterinária Juliana Ribas e do Médico 
Veterinário José Piva. Nesse evento compartilharemos o panorama da suinocultura ameri-
cana e brasileira quanto a adoção do bem-estar na prática, sua relação com a saúde do 
rebanho, uso prudente de antibióticos e a sustentabilidade. Assim como, os desafios frente 
às mudanças nas exigências do mercado consumidor e a constante evolução do manejo e 
das instalações, visando o bem-estar das pessoas, do ambiente de trabalho, dos animais, e 
da segurança do alimento.

Contamos com a sua presença. Vagas limitadas e gratuitas, garanta sua inscrição.

https://www.avesui.com/
http://bit.ly/ABCS-5
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