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SUÍNO PAULISTA

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 07/07/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 63,00 65,00 120,00 122,00

R$/Kg 3,36 3,47 6,40, 6,51

95,00

5,07
sem referência

105,00 107,00

5,60, 5,71

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 5,20 6,20 7,80 8,40 9,30 9,50 7,10 7,40

Atacado 
R$/Kg - - - - - - - -

7,60 7,80

7,30 7,50

BOI R$/@ 139,00 151,60 196,40 202,65 220,95

MILHO R$/Saca 35,98 37,83 48,99 48,20 49,93

DÓLAR R$ 3,89 3,84 4,05 5,05 5,38

Fonte: APCS | CSP

TABELA DE COTAÇÕES

 

 MERCADO$

ALIMENTAÇÃO  ANIMAL

Fonte: APCS | CSP

Fonte: APCS | CSP

Informe de vendas da Bolsa de Suíno do Estado de
São Paulo Mezo Wolters

Susana Twijsel, corretora de suínos em Holambra-SP, venda de 175 suínos em 
R$100,00/@ = R$ 5,33/Kg vivo à vista entrega na próxima sexta-feira (10). 

Ariovaldo Zani, CEO do Sindirações, fala sobre os im-
pactos no Brasil causados pelas pandemias na China 
e mais
Confira no vídeo abaixo:

Negócio efetuado após a realização da Bolsa de quinta-feira (2). 

https://youtu.be/j1ep1St36fU


MATÉRIA TÉCNICA

Todos sabemos que a alimentação dos animais em uma 
suinocultura pode chegar a representar cerca de 70% dos 
custos totais (EMBRAPA/CONAB) e se considerarmos que 
os grãos representam cerca de 70% da composição total da 
alimentação, podemos afirmar que são responsáveis por 
até 40% dos custos totais dessa empresa, mostrando que 
devemos ter critérios rigorosos que devem ser seguidos 
antes da recepção desses ingredientes.
               Por que não apenas mandarmos os grãos para análi-
se laboratorial? O uso dos grãos em uma empresa produto-
ra de suínos é muito grande e geralmente não há espaço 
suficiente de armazenamento separado para cada lote 
recebido até que se aguardem os resultados da análise 
laboratorial, ou seja, quando se recebe o grão, geralmente a 
fábrica de ração irá misturá-lo com os grãos já armazena-
dos nos silos. Portanto, se os grãos forem recebidos sem 
uma prévia análise e não estiverem conformes os padrões 
mínimos de qualidade, podem contaminar os estoques já 
existentes, causando grandes perdas de qualidade e eco-
nômicas. Por esse motivo, a classificação é essencial na 
recepção dos grãos.
               A Classificação de Grãos é um método simples e que 
pode, de maneira satisfatória, indicar a qualidade destes 
insumos recebidos na fábrica de ração. Apesar de ser um 
método simples, a Classificação deve ser feita por uma 
pessoa muito bem treinada e criteriosa, pois a partir dos 
resultados obtidos de cada classificação, o responsável 
pode, desde fazer descontos de peso por umidade acima do 
padrão, quanto rejeitar a carga toda, por não atender aos 
padrões mínimos aceitáveis e até desclassificar um forne-
cedor, por não atender aos padrões mínimos de qualidade 
exigidos pela empresa.

Ao fazer a classificação devemos observar todos os 
aspectos do grão como coloração, odor, integridade, forma-
to, impurezas, tipos de impurezas, insetos, presença de 
outros grãos, etc. Todos os aspectos devem ser mensura-
dos para serem avaliados na hora da recepção, tendo em 
vista que terão impactos econômicos importantes, que 
devem considerados na hora da formulação das rações, 
tanto no que tange a parte nutricional quanto financeira.

Todo o processo de recebimento de grãos, a amos-
tragem e classificação devem ser feitas, como já dito, por 
um funcionário experiente e criterioso, pois existem aspec-
tos da classificação que um funcionário destreinado pode 
deixar passar despercebido, além disso é muito importante 
que se tenha os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) 
bem descritos, de todos os processos a serem realizados, 
afim de se manter um elevado nível de critério e padroniza-
ção nas coletas mostrando confiabilidade e segurança nos 
resultados obtidos.

Concluindo, são os resultados da classificação irão 
definir se o recebimento pode ser feito ou não e até mudar 
o uso do grão na formulação, então não deve-se negligen-
ciar esse ótimo e simples processo afim de otimizar a
formulação, diminuindo custos e mantendo a boa qualida-
de do alimento fornecido aos animais.

A importância 
da classificação 
de grãos na 
Fábrica de 
Ração

Autor:
Daniel Rayel

Supervisor Administrativo 
na Ianni Agropecuária,   
Itu - SP

Fonte: APCS | CSP



ACONTECE
WEBINAR AVES E SUÍNOS | OUROFINO

07 DE JULHO, 2020 |  ZOOM

Prezados Senhores Fornecedores,

Amanhã às 12h encerra-se 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

 COMUNICADOS CSP

1007ª - Tomada de Preço de Antibióticos

INSCREVA-SE

Aplicação e Interpretação de ferramentas de diagnóstico em doenças de suínos.

https://ourofino.zoom.us/j/2635182317


SEMINÁRIO SOBRE SENECAVIRUS | ABPA

02 A 16 DE JULHO, 2020 |  ZOOM

LIVE ORGULHO RURAL – EM PROL DO HOSPITAL DE AMOR
TROUW NUTRITION

19 DE JULHO, 2020 |  YOUTUBE

INSCREVA-SE

ACESSE

“Live Orgulho Rural – em prol do Hospital de Amor”, com participação do cantor e pecuarista 
Léo Chaves

https://zoom.us/webinar/register/WN_usFvEKkITtCWySd2BjtYXQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Ftrouwnutritionbrasil%3Ffbclid%3DIwAR2TNBzwrLFCqKd1rJT6lkGJpe_B3xOzOYm0kcHacMYWDOoteJRpQ83iJWg&h=AT14FMdtx4VwLLC9fwCpM6wIeTv-Byr81MHbeSLkFUSny0k6I5ovGhwUCw468ZWa7vaYaYnvexRYlLfPtCissEZT85C1KZaWUAyPzUVDZS8dCqqukjuuDulrHb7axA5GIYSu&__tn__=-UK-R&c[0]=AT20BpkhGaca_WGWtaqB3JbDW9HUhEiJxmoF9fTmNtZPID0LlRgy-qjGwzbyi9evwOAMl3lRwTRbrBUBhCSKcQGsqhvLzQRWFPNskOfKyp3KrqrXDTjcTL3shDHBGWGrzCUvalHuRHnumi7M1fRj61UOHXVJUjNgozOZTTUpMkezxKqGNoBwBYVV1VZKKRfqIUg1
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https://www.deheus.com.br/
https://polinutri.com.br
https://db.agr.br
http://agroceres.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.mcassab.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
https://www.desvet.com.br/
http://www.vaccinar.com.br/
https://basetto.com.br
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://farmabase.com/
https://www.nutricamp.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.vitamix.com.br
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.suinostopgen.com.br
http://www.safeeds.com.br/
https://www.alltech.com/br
http://www.nuttria.com/
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://austernutri.com.br/
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
http://biosyn.com.br/



