
A Embrapa Suínos e Aves divulgou o Índice de Custos de Produção de Suínos (ICPSuíno) 
referente a outubro nesta segunda-feira (16), e os dados trazem mais um mês de alta para os 
inventimentos na atividade, principalmente com a nutrição dos animais. Em setembro, o 
índice ficou em 352,95 pontos, aumento de 14,98% em relação à setembro, alta de 40,69% 
desde janeiro e de 46,02% nos últimos 12 meses. 

Outubro foi o quarto mês consecutivo de altas expressivas no que diz respeito à nutrição dos 
animais, conforme a base de dados da instituição, e neste mês de referência, houve um salto 
em relação ao anterior. Se em setembro, no comparativo com agosto, a alta nos custos com 
a alimentação dos suínos havia sido de 4,01%, em outubro, em relação a setembro, houve um 
avanço de 14,14% no quesito.

Em setembro, o investimento na alimentação dos suínos representava 78,76% do total de 
investimentos do suinocultor, já em outubro, este fator passou a valer 80,79% da fatia deste 
setor. 

O aumento no custo de produção no Rio Grande do Sul foi o mais alto, 15,30%, estimado em 
R$ 6,48/kg. Em relação à nutrição dos suínos, o aumento foi de 19,31%, valendo R$ 5,25/kg.

De acordo com o presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul 
(Acsurs), Valdeci Folador, os resultados apresentados pela Embrapa condizem com a realida-
de nas granjas. 

"Além das altas nos preços do milho e do farelo de soja por causa das exportações aqueci-
das, com certeza a estiagem no Estado que está prejudicando o desenvolvimento da safra de 
milho e atrasando o plantio da soja contribuíram para esta alta", disse.

Em Santa Catarina, principal Estado produtor de suínos, no comparativo com setembro, o 
custo de produção na suinocultura aumentou 14,89%, chegando a R$ 6,17/kg do animal. No 
caso da alimentação dos suínos no Estado, o avanço em setembro foi de 17,73% em relação 
ao mês anterior, atingindo R$ 4,98/kg.

No Paraná, a alta no custo de produção da suinocultura foi de 13,15%, atingindo R$ 6,02/kg. No 
que diz respeito à alimentação dos animais, o avanço no Estado foi de 15,82%, chegando a R$ 
4,83/kg.

Fonte: Notícias Agrícolas

COLUNISTA

MERCADO
DE SUÍNOS

16 de Novembro de 2020

NOSSO PRÓXIMO ENCONTRO JÁ
ESTÁ MARCADO: 27/11 ÀS 14HRS!
"CONTROLE DA COLIBACILOSE
PÓS DESMAME - O DESAFIO AINDA
PRESENTE!"

INDICADORES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 16/11/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 72,93 75,00

R$/Kg 4,05 4,16

101,00 103,00

5,44 5,54

185,00

9,86

168,6 2

9,07

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,50 8,30 14,00 14,20

13,80 14,00Atacado 
R$/Kg - - - -

12,50 12,70

- -

8,10 6,406,10

- -

BOI R$/@ 146,70 183,30 200,25 261,45 291,80

MILHO R$/Saca 36,83 43,57 50,01 70,30 80,74

DÓLAR R$ 3,70 4,17 5,23 5,25 5,43

83,27

4,53

Fonte: APCS | CSP

MERCADO DE GRÃOS

Investimento com nutrição dos suínos salta 14,14% em outubro, 
de acordo com Embrapa Suínos e Aves 

O Estado que mais teve alta nos custos de produção na suinocultura foi o Rio Grande do Sul, 
tanto de forma geral quanto especificamente na alimentação dos animais 

De acordo com o 2º Levantamento da safra de grãos 2020/21, divulgado pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) nesta terça-feira (10), o Brasil deverá alcançar a produ-
ção de 268,9 milhões de toneladas de alimentos, que representa 11,9 milhões de toneladas ou 
4,6 % a mais do que a temporada de 2019/2020. Em relação ao volume estimado no mês 
passado, houve aumento de 269 mil toneladas. Com este resultado, o Brasil caminha para 
bater novo recorde.

A nova estimativa considera a recuperação da produtividade das culturas da soja e do milho 
primeira safra. Ambas foram severamente prejudicadas pela estiagem em 2019, sobretudo no 
Rio Grande do Sul. Apesar do atraso das chuvas neste ano, os produtores aceleraram o ritmo 
e, até a última sexta-feira, o plantio alcançava 55% da área estimada, contra 56% no mesmo 
período da safra passada. O milho primeira estava em 54%, contra 42% há um ano. O plantio 
do arroz também estava adiantado, com 67% até o dia 6, bem superior aos 53% da safra 
anterior.

Outro fator que contribui para o recorde é o aumento na área plantada. Este ano, a previsão é 
de que sejam cultivados 67,1 milhões de hectares, 1,8% a mais que na safra passada. Isso faz 
com que a área plantada também seja recorde.

A produção de soja deve alcançar 135 milhões de toneladas, confirmando o país como o 
maior produtor mundial da oleaginosa. A área de cultivo está estimada em 38,2 milhões de 
hectares. A safra total de milho também deverá ser a maior da história, com produção esti-
mada em 104,9 milhões de toneladas, colhidas em 18,4 milhões de hectares (área total).

Quanto à produção de feijão, somando-se as três safras, a estimativa é de 3,1 milhões de 
toneladas com área total de 2,9 milhões de hectares. O algodão em pluma deve chegar a 2,7 
milhões de toneladas, com área de 1,6 milhão hectares, enquanto a produção de arroz sequei-
ro somada à de arroz irrigado deverá ficar em 11 milhões de toneladas, obtidas em 1,7 milhão 
de hectares.

Em relação ao trigo, cerca de 80% da colheita da safra 2020 já foi concluída. O volume de 
produção está estimado em 6,4 milhões de toneladas, com 2,3 milhões de hectares cultiva-
dos.

Exportação – Mesmo com as dificuldades causadas pela pandemia de COVID-19, as exporta-
ções da pluma de algodão caminham para ser recordes. Até outubro deste ano, o total expor-
tado foi de 1,4 milhão de toneladas, 31% a mais do que o acumulado do mesmo período no 
ano passado. Em relação ao milho, para o ano safra atual, foi mantida a previsão de exporta-
ções em 34,5 milhões de toneladas. Ainda em outubro, os embarques foram de 5,1 milhões de 
toneladas, redução de 14,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

Para a soja, a expectativa de venda para o mercado externo está em torno de 82,7 milhões de 
toneladas para este ano, sendo que já foram exportados no período de janeiro a outubro 81,4 
milhões de toneladas. Para o próximo ano, são esperadas cerca de 85 milhões de toneladas, o 
que representaria aumento de 2,78%.

Fonte: Conab.gov.br

Produção de grãos da safra 2020/21 segue como maior da
história: 268,9 milhões de toneladas 
 

GENTAMICINA ORAL NO CONTROLE DE SALMONELLA 
E BACTÉRIAS ENTEROPATOGÊNICAS

MATÉRIA TÉCNICA

Eficácia e avaliação de sensibilidade/resistência

A gentamicina é um antibiótico aminoglicosídeo, com amplo espectro de atividade antibacte-
riana e que possui estabilidade e solubilidade em água (VIRTO, M. et al.), permitindo assim a 
utilização desta molécula no tratamento via água de bebida, de forma mais eficaz e racional.

Possui rápida ação bactericida, ligando-se à subunidade 30S do ribossomo bacteriano, induzin-
do a produção de proteínas anormais, que são extremamente letais para as bactérias. A morta-
lidade bacteriana depende da concentração da droga, ou seja, quanto maior a concentração de 
gentamicina, maior será a taxa de destruição bacteriana (BRUNTON, 2012).

Características como um elevado peso molecular, solubilidade em água e estrutura polar cati-
ônica, fazem com que a gentamicina seja muito pouco absorvida pelo trato gastrointestinal. 
Estudos revelam que menos de 1% da dose administrada por via oral sofre processo de absor-
ção (BRUNTON, 2012), conferindo à gentamicina um excelente potencial para controle de 
agentes entéricos, uma vez que praticamente 100% da dose administrada ao animal irá se con-
centrar ao longo do trato gastrointestinal, onde se os agentes patogênicos de interesse se 
encontram.

A gentamicina oral é indicada para controle de agentes patogênicos entéricos como a E. coli e 
a Samonella, entre outros.

Segundo MENIN et al, 2008, no trabalho com agentes bacterianos enteropatogênicos em 
suínos de diferentes faixas etárias e perfis de resistência a antimicrobianos de cepas de 
Escherichia coli e Salmonella spp, um dos menores índices de resistência foi observado com a 
gentamicina, comprovando a eficácia da mesma frente aos desafios entéricos de suínos.

Resultados obtidos por CORTEZ (2006), em abatedouros de aves no Estado de São Paulo, 
também revelaram que, das amostras analisadas, os menores índices de resistência encontra-
dos foram para a gentamicina, com somente 3,45% de amostras resistentes.

A utilização de pulsos medicamentosos com foco específico em agentes patogênicos ligados 
às doenças respiratórias, como na utilização da tilmicosina, deixam os animais desprotegidos 
quanto aos agentes etiológicos de doenças entéricas, fato comprovado pelo aumento na inci-
dência de surtos de doenças entéricas quando essa estratégia é adotada sem a avaliação téc-
nica do status global de saúde do plantel.  

Metodologias como o antibiograma e a Concentração Inibitória Mínima (MIC) são utilizadas 
para determinação de sensibilidade de um determinado agente patogênico frente a uma droga.

O antibiograma é uma técnica de sensibilidade à antimicrobianos na qual são utilizados discos 
impregnados com uma determinada concentração de um antibiótico, de acordo com uma 
padronização internacional. Os discos de antibiograma são impregnados com uma concentra-
ção de antibiótico equivalente à concentração plasmática que este antibiótico atingirá no 
organismo animal, pois deve espelhar a mesma concentração da droga que o agente etiológico 
entrará em contato, quando presente no sítio de infecção. No caso da gentamicina, os discos 
disponíveis e utilizados pelos laboratórios de diagnóstico são impregnados com uma concen-
tração de 10µg/mL – que corresponde ao valor da concentração plasmática que a gentamicina 
alcança em suínos e humanos, quando administrada por via intramuscular ou intravenosa – e 
também discos de 120µg/mL, que são raros e somente utilizados na medicina humana, para 
casos graves de infecção por enterococos.

Devido à sua característica de pouca absorção, toda a dosagem da gentamicina oral se con-
centrará no trato gastrointestinal, onde estão os agentes patogênicos que se deseja eliminar.

Estudo realizado com gentamicina oral a 6%, na dosagem de 3mg de gentamicina/kg de peso 
vivo, revelou uma concentração média de gentamicina nas fezes próxima de 90µg/g, ou seja, 
concentração nove vezes superior que a encontrada no plasma sanguíneo com administração 
por via parenteral (ARÇARI et al, 2018).

Sendo assim, para determinação de sensibilidade/resistência de determinado agente bacte-
riano entérico frente à gentamicina, quando se visa à utilização por via oral, se faz necessária 
a realização de um teste de Concentração Inibitória Mínina, pois o teste de antibiograma utiliza 
discos com concentração muito inferior (10µg/mL) à concentração que a gentamicina atinge 
no trato gastrointestinal (90µg/mL), gerando resultados de falsa resistência com consequente 
declinação de uso do princípio ativo, enquanto a gentamicina poderia ser efetiva (sensível) se 
utilizada a técnica de MIC para avaliação de sensibilidade.

A gentamicina oral é uma excelente alternativa para o controle das doenças gastrointestinais 
de aves e suínos e o parâmetro a ser utilizado para determinação de sensibilidade/resistência 
do agente entérico necessariamente deve ser a metodologia de Concentração Inibitória 
Mínima.
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13 A 15 DE ABRIL, 2021  | Medianeira, PR

O Avesui América Latina divulga nova data!

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

PORK EXPO

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

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

FNDA APRESENTA: DE VENDEDOR À CONSULTOR
DE COMPRAS
25 de Novembro - 14h 

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CONTROLE DA COLIBACILOSE PÓS DESMAME
27 de Novembro - 14h às 15h 
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http://avesui.com.br


EXPEDIENTE

GRANJAS
ASSOCIADAS

FRIGORÍFICOS
ASSOCIADOS

EMPRESAS
ASSOCIADAS

do Consórcio Suíno Paulista

Rua José Zibordi, 75 - Jardim Cacilda   | Espírito Santo do Pinhal, SP - CEP 13990-000
Telefone: 55 [19] 3651-1233

Presidente: Valdomiro Ferreira Júnior - fj@apcs.com.br
Secretária Administrativa: Priscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Larissa Lopes - assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Stella Souza - assistente1@apcs.com.br
Controle e Qualidade: Carolina Kikuchi - assistente4@apcs.com.br

TechnoFeed™

APCS 2020 | Todos os direitos Reservados

http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://softpig.com.br/
http://cowpig.com.br/
http://www.grancorte.com.br/grancorte/
http://frigodeliss.com.br/
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
https://www.nutricamp.com.br/
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://polinutri.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://db.agr.br
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.suinostopgen.com.br
https://www.alltech.com/br
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
https://farmabase.com/
http://www.vitamix.com.br
http://www.safeeds.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.vaccinar.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
http://biosyn.com.br/



