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MERCADO

Thiago do Lago, Grupo RPM fala sobre o mercado
de suínos
Confira no áudio abaixo como foram as vendas nas granjas pertencentes ao Grupo
RPM na última semana:

Thiago do Lago | Grupo RPM
Mercado de Suínos
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TABELA DE COTAÇÕES
PRODUTO

24 MESES

12 MESES

6 MESES

06/07/2020

63,00

65,00

105,00

107,00

120,00

122,00

R$/Kg

3,36

3,47

5,60
,

5,71

6,40
,

6,51

Varejo
R$/Kg

5,20

6,20

7,80

8,40

9,30

9,50

7,10

7,40

7,60

7,80

-

-

-

-

-

-

-

-

7,30

7,50

R$/@

SUÍNO VIVO

CARCAÇA
SUÍNA

1 MÊS

Atacado
R$/Kg

95,00

sem referência

5,07

BOI

R$/@

139,00

151,60

196,70

205,45

220,95

MILHO

R$/Saca

35,98

37,83

48,91

48,66

49,65

DÓLAR

R$

3,89

3,84

4,05

5,05

5,35
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Pesquisa Semanal da Cotação do Suíno, milho e farelo
de soja no Rio Grande do Sul

MATÉRIA TÉCNICA
Butirato de
cálcio, qual seu
potencial na
suinocultura?
Nosso país, sendo um dos
grandes produtores de
suínos do mundo, vem se
adequando as restrições
propostas pelas novas
tendências de mercado.
Para isso, o produtor vem
cada dia mais investindo em
tecnologias em diversas
áreas do sistema de produção, como instalações e
ambiência, genética e principalmente nutrição.
Com a remoção dos antibióticos como forma de melhorador de desempenho, a
busca por alternativas que
amenizem os efeitos de sua
ausência é cada vez maior.
Aditivos alimentares, tal
qual o butirato de cálcio
revestido, são considerados
e muito bem documentados
como potentes ferramentas
que equilibram e atuam na
nutrição funcional, modulam o microbiota intestinal
dos animais, controlam a
inflamação a nível de
enterócitos e são a chave
para uma melhor saúde
intestinal e desempenho.

Nos dias correntes, principalmente com a tendência da
remoção ou limitação de antimicrobianos como melhoradores de desempenho, o uso de aditivos de saúde
intestinal vem se tornando cada vez mais comum,
sempre tendo em mente reflexos no desempenho.
Entre os 3 principais ácidos graxos de cadeia curta presentes no intestino, o butirato é o mais relevante, pois
tem função de produção de energia para células intestinais.
O ácido butirico é um ácido graxo de cadeia curta, presente nos fluidos biológicos, que é produzido naturalmente pela microbiota gastrointestinal do animal ou
pode ser fornecido na dieta em forma de aditivo alimentar.
Quando produzido por bactérias no cólon, uma das suas
principais características é a atuação como fonte de
energia para os colonócitos (células presentes no cólon)
e tem efeitos na função intestinal por meio da manutenção epitelial (Thibault et al., 2007), ajudando assim a
manter a homeostase de processos celulares como a
proliferação e diferenciação celular (Hamer et al., 2007;
Celasco et al., 2014; Maito, 2017). Este aditivo, ao ser
fornecido nas rações, pode desempenhar funções semelhantes nos enterócitos, presentes no intestino delgado
(Bergman, 1990).
O enterócito é uma das células que compõe as vilosidades intestinais, as quais são responsáveis pela dinâmica
de absorção de nutrientes. Desta forma, a capacidade de
absorção de nutrientes no lúmen intestinal fica subordinada à quantidade de células que comporão os vilos. Daí
advém a grande importância de se atentar a qualidade e
saúde intestinal.
Inflamação induzida por infecção por patógenos ou
estresses resulta em lesão e disfunção da mucosa intestinal e, consequentemente, em menor desempenho.
Quando se trata de animais jovens, o estresse, particularmente ao desmame, pode gerar redução nos ganhos para
o produtor.
Entre os ácidos graxos de cadeia curta, foi demonstrado
que o ácido butirico desempenha um papel importante
na melhoria da saúde intestinal, limitando a inflamação
em leitões em fase de creche. Esses benefícios são atribuídos aos efeitos positivos do butirato no equilíbrio do
microbiota intestinal, induzindo uma maior qualidade da
barreira intestinal, assim como a imunidade do animal.
Estudos atuais, em fase de creche, mostram que o butirato de cálcio pode aumentar o peso e reduzir a conversão alimentar em leitões. Tais efeitos são atribuídos principalmente pela manutenção do epitélio intestinal, modulação da microbiota intestinal e reflexos nas respostas
imunológicas dos animais, contribuindo assim para um
animal mais saudável e com melhor desempenho.
Além disso, Domingos et al., (em preparação), o butirato
de cálcio revestido, em substituição a um antimicrobiano
ou outros aditivos focados na saúde intestinal (ácido
benzoico e óleos essenciais), mostrou desempenho
semelhante ao antibiótico. Quando foi comparado a

outros aditivos de saúde intestinal, observou-se que o butirato pode mostrar melhores valores de ganho de peso, conversão alimentar, peso na saída de creche (gráfico 1) e maior retorno sobre investimento.

Gráfico 1 - Efeito da substituição de
antibiótico por butirato de cálcio
revestido ou ac. benzoico sobre o
desempenho de leitões em fase de
creche. Domingos et al., (em preparação).

Sobre o autor:
Rodrigo Lima
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Universidade Federal de Lavras
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PESQUISA CIENTÍFICA
O que a pesquisa científica na agricultura tem a ver
com a sua vida?

Fonte: APQC

COMUNICADOS CSP
1007ª - Tomada de Preço de Antibióticos
Prezados Senhores Fornecedores,
Está aberto o prazo para alimentação do sistema da Tomada de Preços de Antibióticos
1007ª por parte dos fornecedores.
01 a 06 de Julho – Prazo do Consorciado para Alimentação Sistema - encerrado
06 a 08 de Julho – Prazo do Fornecedor para Alimentação Sistema - aberto
Entregas para o Mês de AGOSTO/2020.
Fiquem atentos aos prazos!
At.te,
Equipe APCS | CSP

ACONTECE
WEBINAR AVES E SUÍNOS | OUROFINO
07 DE JULHO, 2020 | ZOOM
Aplicação e Interpretação de ferramentas de diagnóstico em doenças de suínos.

INSCREVA-SE

SEMINÁRIO SOBRE SENECAVIRUS | ABPA
02 A 16 DE JULHO, 2020 | ZOOM

INSCREVA-SE

LIVE ORGULHO RURAL – EM PROL DO HOSPITAL DE AMOR
TROUW NUTRITION
19 DE JULHO, 2020 | YOUTUBE
“Live Orgulho Rural – em prol do Hospital de Amor”, com participação do cantor e pecuarista
Léo Chaves
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