BOLSA DE SUÍNOS
EXCEPCIONALMENTE
NESTA QUARTA 16h30.
12 de Abril de 2022
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MERCADO
DE SUÍNOS
Ouça os comentários:

Josemar Medeiros, Suinocultor - DF
Itamar Canossa - Presidente da ACRISMAT - MT
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Roberto Coelho - Grupo Cabo Verde - MG
0:00

Suzana Twijsel - Corretora de Suínos - SP
0:00

Wladimir Zavaski - Suinocultor - Braço do Norte/SC
0:00

MERCADO
EXTERNO
Exportações crescem e superávit da balança comercial supera
US$ 3,5 bi em abril
Apesar do superávit na balança comercial, a média diária nas exportações do agro
recuou 4% nas duas primeiras semanas de abril
A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 3,557 bilhões em
abril até o momento. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (11), pela
Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 8,946 bilhões e importações de US$ 5,389 bilhões. No
ano, o saldo é positivo em US$ 15,356 bilhões.
Na primeira semana do mês, o superávit foi de US$ 2,022 bilhões, alcançado a partir de
um volume de exportações de US$ 2,715 bilhões e de importações de US$ 692 milhões.
Já na segunda, o superávit foi de US$ 1,534 bilhão, com um volume de exportações de
US$ 6,231 bilhões e de importações de US$ 4,696 bilhões.
A média diária das exportações registrou nas duas primeiras semanas de abril aumento de 14,4%, com queda de 4,40% em agropecuária, crescimento de 34,18% em Indústria da transformação e de 2,64% em produtos da indústria extrativa.
Já as importações subiram 11,6%, com alta de 25,63% em agropecuária, queda de
37,39% em indústria extrativa e crescimento de 15,96% em produtos da indústria da
transformação, sempre na comparação pela média diária.
Fonte: Canal Rural

MATÉRIA TÉCNICA
Combatendo o estresse do desmame em leitões
com nutrição
Durante as primeiras duas a três semanas após o desmame, os leitões perdem a proteção imune passiva fornecida por meio do leite de porca e podem sofrer com diarreia,
edema ou morte súbita.
A síndrome pós-desmame associada a doenças enterotoxigênicas, a bactéria Escherichia coli (E. coli) continua sendo um dos desafios mais complexos e economicamente relevantes da suinocultura nos dias de hoje. Durante as primeiras duas a três semanas após o desmame, os leitões perdem a proteção imune passiva fornecida por meio
do leite de porca e podem sofrer com diarreia, edema ou morte súbita. Os leitões
sobreviventes muitas vezes apresentam sinais de crescimento retardado e são incapazes de atingir o seu potencial de ganho de massa magra. O comprometimento do
desempenho pode continuar até o abate.
A diarreia pós-desmame em suínos envolve muitos fatores e não pode ser atribuída
exclusivamente a presença de E. coli. Para a proliferação de patógenos deve haver
fatores predisponentes como: predisposição genética, idade de desmame e condições de instalações, assim como uma mudança nutricional abrupta, que está diretamente ligada ao desmame.
Uma diminuição drástica na ingestão de alimento é muitas vezes um efeito colateral
dessa transição nutricional. A fome pode se instalar em poucos dias após o desmame,
seguida de um aumento na ingestão de alimentos que sobrecarrega a capacidade
imatura de digestão do leitão, resultando em excesso de componentes inadequadamente digeridos no intestino. Isso gera um desequilíbrio da microbiota, permitindo
que bactérias potencialmente nocivas, como a E.coli, proliferem. Enquanto isso, o sistema imunológico do leitão, ainda em desenvolvimento, não está preparado para
gerenciar a pressão do patógeno.
A seguir, destacamos quatro estratégias nutricionais consideradas importantes para
apoiar e auxiliar os suínos na fase de desmame.
Ingestão contínua de alimento
O crescimento e a saúde dos leitões estão atrelados ao consumo adequado de
alimento, tanto em qualidade quanto em quantidade. A infecção oral dos leitões com
E. coli resulta em pior conversão alimentar, quando a ingestão de ração dos leitões cai
abaixo de um limiar mínimo. Portanto, tornar a dieta altamente palatável e garantir
que não há contaminantes físicos, químicos ou microbiológicos presentes na ração, é
essencial para manter a ingestão adequada.
Os leitões têm um paladar sensível e alterações de sabor podem ser causadas por
fatores como oxidação lipídica ou contaminações. Assim como o sabor e o odor de
uma ração, a sensação da dieta na boca afetará a aceitação pelo animal. As condições
de processamento da ração devem ser adaptadas e precisamente controlada, não só
para manter a qualidade nutricional, mas também para produzir um alimento macio e
facilmente mastigável.
Gestão da capacidade digestiva
É um grande desafio gerir a baixa capacidade digestiva dos leitões jovens. A acidificação da ração e da água potável ajuda a compensar a insuficiência da produção de
ácido gástrico dos leitões. Esses ácidos são necessários principalmente para digestão adequada de proteínas dos alimentos. Acidificar a ração e a água também impedirá a proliferação de bactérias patogênicas ao reduzir o pH do meio a um nível inapropriado à sua multiplicação. E, dependendo do tipo de ácido, pode haver também um
efeito bactericida direto.
Além disso, tecnologias inovadoras de formulação de rações abordam o desafio da
capacidade digestiva de um ângulo aprimorado: as matérias-primas disponíveis são
combinadas de forma dinâmica com base na cinética de digestão das suas proteínas,
carboidratos e tipos de fibras, maximizando a utilização de energia e nutrientes, ao
mesmo tempo que minimizam a quantidade de nutrientes não digeridos no sistema
digestivo. Conhecendo a dinâmica digestiva dos ingredientes, suas frações e cinética
de fermentação, entre outros tópicos, é possível formular dietas que atendam ao
potencial de crescimento e estimulem a saúde gastrointestinal em animais jovens.
Cabe ressaltar que uma melhor gestão da capacidade digestiva do animal também
resulta em menor excreção de nutrientes e maior sustentabilidade econômica e ambiental da produção.
Suporte inicial para o desenvolvimento intestinal
O desenvolvimento intestinal de um leitão, incluindo a colonização pela microbiota, é
um processo frágil e tipicamente leva de 12 a 14 semanas para se completar. A estabilidade da microbiota residente pode ter um efeito vitalício na saúde intestinal e imunidade dos leitões. Intervenções nutricionais que estabelecem e estabilizam a microbiota de um leitão podem ajudar os animais jovens a desenvolver seu trato gastrointestinal, mantendo-se saudável. Essas medidas podem começar antes mesmo do
nascimento. Como exemplo, aditivos nutricionais oferecidos para as matrizes podem
afetar positivamente os leitões, por meio da transmissão vertical da microbiota das
fêmeas para os recém-nascidos.
Resultados de um experimento envolvendo 240 porcas revelaram que quando porcas
foram alimentadas no final da gestação e lactação com uma mistura de ácidos orgânicos e compostos fenólicos, cujo objetivo é estabilizar a microbiota e fortalecer a
barreira intestinal, produziram leitegadas maiores, mais pesadas e mais uniformes ao
desmame (figura 1).

Otimização da resposta imune
O desmame é um processo estressante, e o estresse é um fator conhecido por enfraquecer a resposta do sistema imunológico do animal. O desafio da imunidade é exacerbado, pois o desmame ocorre em um momento em que o sistema imunológico dos
leitões ainda está imaturo. Ajustar a proporção da dieta e o nível de aminoácidos – que
são necessários para produzir proteínas de defesa e imunoglobulinas em situações
de desafio imunológico – é um passo no gerenciamento do desafio imunológico.
Além disso, ingredientes funcionais que promovem uma resposta imune adequada
podem oferecer mais um passo em uma abordagem multifatorial para ajudar a preencher a lacuna de imunidade e apoiar uma resposta imune adequada. Os produtos
nutracêuticos, eubióticos, como os ácidos orgânicos e os óleos essenciais, se destacam na modulação imune ao preservarem a barreira intestinal, impedindo a entrada
de patógenos, por reduzirem estímulos pró-inflamatórios e aumentarem a resposta
dos animais em situações de desafio. A redução da virulência de patógenos potenciais
é outra característica já estudada de alguns fitogênicos.
Como conclusão, estratégias nutricionais e ingredientes funcionais, como parte de
uma abordagem multifatorial, podem contribuir significativamente para o manejo
nutricional do estresse do desmame, apoiando a saúde e o desempenho dos leitões.
Para ficar atualizado e por dentro de tudo que está acontecendo no setor suinícola e
da piscicultura acesse gratuitamente a edição digital Suínos e Peixes.

Fonte: Por Dra. Ellen Hambrecht, da Selko Feed
Additives, e Dr. Ruben Decaluwe, da Trouw Nutrition. Adaptado por Andréa Silvestrim, da Trouw
Nutrition.

EU VOU!

Encontro político em Brasília para avaliar a
situação da Suinocultura

Valdecir Folador - Presidente da ACSURS
0:00

DICA DE PÁSCOA
APCS
Ovo de Páscoa de BACON e Jack Daniel's
[Bozaio Gourmet - #45]

Fonte: YouTube

ACONTECE
Manifestações

Convite para o movimento no Paraná - 13/04
Jacir Dariva - Presidente da APS - PR
0:00

Convite para o Evento Político da Suinocultura Brasileira no dia
26/04 em Brasília.

CALENDÁRIO - TP
Atenção as datas!
Clique no banner para abrir o calendário

ACONTECE
Eventos

AVESUI 2022
26 a 28 de Abril de 2022

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

ALLTECH - ONE CONFERENCE
22 a 24 de Maio de 2022

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR
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