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SUÍNO PAULISTA

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 06/08/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 62,00 63,00 100,00

R$/Kg 3,30 3,36

83,00 85,00

4,42 4,53 5,33

136,00

7,25

95,00

5,07

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 5,20 5,70 7,70 7,90 7,40 7,70 10,30 10,60

10,00 10,30
Atacado 
R$/Kg - - - -

6,50 7,20

- - - -

BOI R$/@ 144,10 152,95 192,85 220,95 226,25

MILHO R$/Saca 40,04 35,85 50,17 49,65 52,14

DÓLAR R$ 3,75 3,76 4,26 5,47 5,35

Fonte: APCS | CSP

TABELA DE COTAÇÕES

Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo

 MERCADO$

Aconteceu na data de hoje mais uma Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo por 
videoconferência. Foram realizadas comercializações, que definiram por uma alta no 
valor do @ suíno, passando a ser praticado a R$136,00. A reunião contou com a pre-
sença de 12 granjas e 5 frigoríficos.

Confira abaixo a foto dos presentes na reunião:

Publicação do resultado:

Fonte: APCS | CSP



Informe de vendas
Demetrius Nápoles de Monte Alegre do Sul-SP venda de 240 suínos em R$ 136,00/
@ = R$ 7,25-Kg vivo condições bolsa entrega na próxima segunda-feira.

Sandra Brunelli Prada, Fazenda Brasil de Jambeiro-SP venda de 528 suínos 
em R$ 136,00/@ = R$ 7,25/Kg vivo condições bolsa. 

Fonte: APCS | CSP

Evolução do Preço do Suíno Semanal  - de 11 de Junho a 06 de Agosto
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ACCS/Bolsa de suínos de Santa Catarina tem a projeção de comercialização para a 
próxima semana de 17.925 animais, com peso médio de 116 kg, num preço médio de R$ 
6,61 com prazo estimado de 23 dias.  
Agradecemos a todos que enviaram as projeções de venda com seus respectivos valo-
res, prazos e preços.

Fonte: ACCS

Preço Médio Mato Grosso levantado junto a Produtores e Frigoríficos

Vendas DENTRO do Estado
Média: R$ 5,39
(Houve relato de negócios até 6,00)
Número de Animais: 32.465

Vendas para FORA de MT
Média: R$ 5,92 (com ICMS)
(Houve relato de negócios até 6,09)
Número de Animais: 4.659

Fonte: ACRISMAT

Bolsa de Suínos em Santa Catarina

Cotação de Suínos no Mato Grosso

Em Goiás a comercialização em media de 10.000 a 11.000 animais independentes, com 
peso médio de 95 a 105 kg. Preço de Bolsa de MG realizada dia (30/07) para a semana de 
30/07 a 06/08, Preço de Bolsa R$7,00-FECHADA. No Estado de Goiás a Bolsa de Suínos 
no valor de R$7,00kg e o preço médio praticado em Goiás para semana de 30/07 a 06/08 
do kilo do suíno vivo entre R$6,50 a R$6,60 sem alteração.  Relatos de negócios até 
R$7,00 com prazo de 21 até 30 dias.

Milho Saco .. R$42,50 a R$46,50 
Farelo a Granel ..R$1.740,00
Farelo a Ensacado.. R$1.780,00

Fonte: AGS

Bolsa de Suínos em Goiás

Ricardo Pereira de Mello de São Sebastião da Grama-SP venda de 320 suínos em R$ 
136,00/@ = R$ 7,25/Kg vivo condições bolsa, entrega na próxima terça e quarta-feira. 

 Ianni Agropecuaria de Itu-SP venda de 160 suínos em R$ 136,00/@ = R$ 7,25/Kg 
vivo condições bolsa entrega na próxima quarta-feira. 

Negociações realizadas após o fechamento da bolsa de hoje.



Cotações do suíno independente atingem recorde nas princi-
pais praças produtoras

A primeira semana do mês de agosto foi de preços atingindo recorde nominal nas princi-
pais praças que comercializam suínos de forma independente. Lideranças das associa-
ções de suinocultores apontam a demanda externa forte e a melhora no consumo interno 
como fatores que ajudaram a impulsionar os preços para cima. Apesar disso, eles também 
relatam que os custos de produção, principalmente insumos como milho e farelo de soja, 
também estão em patamares recorde, fazendo com que o poder de compra do produtor 
não melhore tanto.

Nesta quinta-feira (6), a Associação Paulista de Criadores de Suínos (APCS) realizou nego-
ciação de suínos no mercado intependente junto aos frigoríficos e atingiu valor recorde. 
Segundo o presidente da entidade, Valdomiro Ferreira, o valor passou de R$ 6,66/kg na 
semana passada para R$ 7,25/kg nesta semana, atingindo recorde nominal. 

Ferreira afirma que além da alta em São Paulo, há a expectativa de que os preços para os 
suinocultores independentes suba em todo o Brasil. Entre as razões para a movimentação, 
ele cita a proximidade do Dia dos Pais, a demanda aquecida no mercado interno e externo. 
Isso faz com que haja uma menor oferta de carne, já que os animais acabam saindo mais 
leves da granja.

Santa Catarina, que também negocia os animais no mercado independente às quintas-fei-
ras, teve aumento de R$ 6,34/kg, na semana passada para R$ 6,61 nesta semana, valor 
recorde nominal.

De acordo com o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), 
Losivanio de Lorenzi, o consumo interno segue melhorando, e esta semana se soma o Dia 
dos Pais, ocasião em que o consumo da proteína aumenta.

"As grandes empresas continuam no mercado independente favorecendo a sustentação e 
elevação dos preços. Deve continuar assim, nas próximas semanas porque tem menor 
oferta e o peso dos animais está controlado". 

O preço do quilo do suíno vivo no mercado independente mineiro passou de R$ 7 para R$ 
7,40 nesta quinta-feira (6), quando a Associação dos Suinocultores do Estado de Minas 
Gerais realizou negociação com os frigoríficos. O valor é recorde nominal.

Conforme explica o consultor de mercado da Associação, Alvimar Jalles, o mercado no 
estado está fluindo bem e, nesse momento, o restante do país vem fortalecendo seus 
preços de suínos a cada semana, o que auxilia na precificação local. "Os frigoríficos alega-
ram dificuldades de repasse desses preços mas, aceitaram o reajuste como resultado da 
atual relação de oferta versus procura".

No Rio Grande do Sul houve novo recorde, com preço passando de R$ 6,01/kg vivo para R$ 
6,10/kg. O presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (AC-
SURS), Valdecir Foaldor, o valor está adequado para que o produtor tenha certa margem de 
lucro e consiga "colocar a casa em ordem".

"As exportações estão indo muito bem e o mercado interno também está reagindo. Na 
próxima semana ainda há espaço para alta, devendo subir entre R$ 0,10 a R$ 0,20 centavos", 
afirmou.

O aumento nos preços em estados como São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina acaba 
se refletindo no Mato Grosso, conforme explica o presidente da Associação de Criadores 
de Suínos do Mato Grosso (Acrismat), Itamar Canossa. Nesta semana, o preço atingiu 
recorde nominal, chegando a R$ 5,39/kg.

De acordo com ele, entretanto, este aumento no estado tem demorado um pouco mais do 
que o esperado, já que os consumidores matogrossenses, na opinião de Canossa, têm 
relutado em aceitar a elevação dos valores.

"O principal ponto de sustentação nos preços é a exportação. Os animais têm saído das 
granjas mais leves, porque os frigoríficos ligam quase que diariamente para pedir animais 
para abate". 

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Apesar da elevação nos preços, lideranças do setor ressaltam que os custos de produ-
ção, puxados pelo milho e farelo de soja, também estão em patamares recorde

Bolsa de Suínos em MG



OPINIÃO

COMUNICADOS CSP

A Comissão de Licitação será realizada no dia 17 de Agosto de 2020 às 13h por
videoconferência.

Comissão de Licitação TP 308

TOMADAS DE PREÇO 
Prezados Senhores Consorciados e Fornecedores,

Confiram abaixo as datas programadas para alimentação do sistema referentes às TPs
abaixo:

• De 10 (0h) a 12 (12h) de Agosto – Prazo do Consorciado para Alimentação Sistema
• De 12 (12h01) a 14 (12h) de Agosto – Prazo do Fornecedor para Alimentação Sistema

1008ª TP de Antibióticos e Premix

Entregas TP 1008: Setembro

• De 3 (0h) a 5 (12h) de Agosto – Prazo do Consorciado para Alimentação Sistema
• De 5 (12h01) a 7 (12h) de Agosto – Prazo do Fornecedor para Alimentação Sistema

105ª Tomada de Preços - Medicamento Injetáveis e outros

Entregas TP 105: Setembro, Outubro e Novembro

At.te,
Equipe APCS | CSP

• De 04 (0h) a 06 (12h) de Agosto – Prazo do Consorciado para Alimentação Sistema
• De 10 (13h) a 12 (12h) de Agosto – Prazo do Fornecedor para Alimentação Sistema

308ª TP de Micronutrientes e Premix

Entregas TP 308: Setembro, Outubro e Novembro

Aberta para fornecedores
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ACONTECE

AVESUI 2021

13 A 15 DE ABRIL, 2021  | Medianeira, PR

Reunião Licença Ambiental
07 de Agosto de 2020  | Zoom

O Avesui América Latina divulga nova data!

PALESTRA ONLINE | BTA 
07 de Agosto, 2020

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

https://www.avesui.com/
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