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SUÍNO PAULISTA

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 18/05/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 59,00 61,00 85,00 110,00 112,00

R$/Kg 3,15 3,25 4,53 5,87, 5,98

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 4,80 5,50 6,50 7,00 8,10 8,30 6,10 6,40

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

6,80 7,40

6,40 6,80

BOI R$/@ 138,95 152,25 199,25 200,55 194,90

MILHO R$/Saca 42,61 32,82 44,09 52,02 50,57

DÓLAR R$ 3,66 4,00 4,20 5,24 5,72

Fonte: APCS | CSP

TABELA DE COTAÇÕES

sem referência

 MERCADO$

ACONTECEU

Informe de vendas da Bolsa de Suínos do Estado 
de São Paulo “Mezo Wolters”:
Paulo Sérgio Junqueira Fazenda Santa Maria sediada em São José do Rio Pardo/SP, 
venda de 120 suínos em R$ 90,00/@ = R$ 4,80/kg vivo condições bolsa, entrega hoje.

CSP se reúne com empresa Orion

Fonte: APCS | CSP

Ocorreu na última sexta-feira (15), 
uma reunião através de videoconfe-
rência entre membros do CSP (Con-
sórcio Suíno Paulista) e a empresa 
Orion.

Participaram pelo CSP, o Presidente 
da APCS - CSP, Valdomiro Ferreira 
Júnior e a Secretária Executiva, Pris-
cila Simão. Pela empresa Orion parti-
ciparam a Supervisora Técnica 
Comercial Nury Garcia, o Gerente 
Comercial Paulo Colla, e a Coordena-
dora Comercial Maínne Xavier, con-
forme foto ao lado.

Diante do isolamento social, a enti-
dade estará se reunindo com as em-

presas fornecedoras do consórcio, através de videoconferência, com objetivo de  manter a 
comunicação ativa entre as partes. 

Fonte: APCS | CSP

Paulo Colla, Nury Garcia, Maínne Xavier e Priscila 
Simão

* 14/05/2020: Bolsa sem referência

sem referência * 

18/05/2020
R$90,00/@ = R$4,80/Kg vivo



 MATÉRIA TÉCNICA

Pré-desmame
O fornecimento de suplementações para disponibili-
zar uma fonte extra de nutrientes, assim como o uso 
rações altamente digestíveis sejam elas úmidas ou 
secas, já na fase pré-desmame, podem favorecer a 
melhoria do sistema digestório baseando-se no 
desenvolvimento enzimático e funcional do trato gas-
trointestinal, além do condicionamento do leitão à 
busca de alimento no comedouro. Pensando dessa 
maneira, estudos comparando dietas simples e com-
plexas para leitões nesse período, observaram que 
leitegadas alimentadas com dietas complexas consu-
miram 2x mais do consumo total da fase e mostraram 
uma significativa maior ingestão diária de ração do 
que leitegadas que consumiram dietas simples. Além 
disso, dietas de alta complexidade apresentaram um 
aumento de 40% no percentual de consumidores (Su-
labo et al., 2010). Outro fato interessante observado no 
estudo, foi que o tipo de comedouro do creep feeding 
também pode influenciar significativamente no per-
centual de consumidores na leitegada. Isso nos leva a 
afirmar que não somente a dieta, mas também a busca 
por modelos de comedouro com maior acessibilidade 
e maior tempo de oferta do alimento podem influen-
ciar no consumo de leitões e devem ser levados em 
consideração no momento da escolha desse manejo 
na granja. 

Creche
Estudos recentes demostram que 21% dos animais 
leves ao desmame que não apresentam qualquer 
ganho de peso na primeira semana de creche, tornam-
-se animais removidos (refugos) ao longo da fase 
(Faccin et al., 2019). Um estudo conduzido por Laskoski 
em 2016, avaliou o efeito do consumo nas primeiras 
horas pós-desmame sobre o desempenho de leitões 
na fase de creche. Resultados demostraram que ani-
mais que não apresentam um consumo prévio nas 
primeiras 42h pós-desmame, tiveram 3,16 vezes mais 
chance de serem removidos ao longo do período, inde-
pendentemente do peso ao desmame. Dados como 
esses demostram a importância que o consumo pós-
-desmame possui para a manutenção, sobrevivência e 
redução na taxa de removidos durante a fase. E ainda, 
reforçam a necessidade de se buscar estratégias e 
manejos que reduzam o intervalo de tempo existente 
entre desmame e o início de consumo pós-desmame. 

Estratégias como o uso de tapetes biodegradáveis de 
alimentação, que se assemelham ao fato de se ofertar 
pequenas quantiedades de ração próximas ao come-
douro para estímulo do consumo inicial, também mos-
tram resultados significativos. 
Estudos da Universidade de Kansas (EUA), demostram 
que ofertar ração em tapetes biodegradáveis localiza-
dos próximo ao comedouro 3x ao dia: 250g/por vez (750 
g/dia) durante 6 dias pós-desmame, apresentaram 
uma redução de 4% no percentual de removidos na 
fase de creche. Além disso, uma tendência ao aumen-
to no ganho de peso dos animais também foi observa-
do com o uso dessa prática. 

Pesquisas brasileiras conduzidas por Laskoski em 
2017, avaliaram diferentes espaços de comedouro para 
leitões na fase de creche. Nesses trabalhos, observou-
-se uma redução linear do tempo médio de início de 
consumo alimentar quanto maior foi o espaço de 
comedouro disponível/leitão. Dados demostraram que 
para cada aumento de 1 cm de espaço de comedou-
ro/leitão antecipou-se em torno de 2,5 horas o consu-
mo pós-desmame. Neste mesmo estudo, levando em 
consideração a taxa de sobrevivência (mortalidade + 
removidos), a cada 100 animais desmamados, aumen-
tando 1 cm de espaço de comedouro/leitão entregou-
-se cerca de 54,3 kgs a mais em leitões ao final da 
fase. Destacando-se com isso, a importância de se 
planejar e ofertar um maior espaço de comedouro já 
na fase de creche.

O comedouro na fase de creche também é um ponto 
bastante negligenciado. Estudos sugerem que o des-
perdício de ração pode ser de 2 a 11%, de acordo com o 
desenho do comedouro automático. Ainda, dados 
demostram que aproximadamente R$12.000,00 reais 
em ração passam por cada comedouro de creche ao 
ano (Laskoski, 2018). Por isso, investimentos em come-
douros de alta qualidade, com uma boa taxa de regula-
gem e baixa taxa de desperdício, podem se pagar facil-
mente.

Pesquisas recentes têm demostrado que não somente 
o espaço de comedouro, mas a densidade e a forma de 
apresentação da ração (úmida e seca) podem traba-
lhar de forma conjunta no desempenho (Laskoski et 
al., 2020). Em situações de alta densidade, ofertar um 
maior espaço de comedouro pode ser uma estratégia 
interessante para a melhoria do desempenho. Nestes 
mesmos estudos, observou-se uma melhoria de 4 a 
5% no consumo e ganho de peso de leitões com o uso 
de ração úmida.  Porém, é válido salientar, que a utili-
zação de ração úmida gera um alto percentual de 
manejo e uma maior necessidade de disponibilidade 
de mão-de-obra, quando comparado ao uso de ração 
seca. No entanto, quando bem manejada, pode trazer 
benefícios, podendo auxiliar principalmente em cená-
rios onde há pouca oferta de espaço de baia e de 
comedouro. 

São muitas as estratégias de manejo que podem auxi-
liar na melhoria dos resultados dessa fase. Porém, 
vale ressaltar que somente melhorias em ações isola-
das, sem preocupar-se com nutrição, sanidade e am-
biência, não serão suficientes para garantir um bom 
desempenho. Portanto, avaliar as condições gerais de 
nossas creches visando encontrar oportunidades de 
melhorias de acordo com cada realidade, é o primeiro 
passo para assegurar um progresso nos indicadores 
zootécnicos. 

Estratégias e 
oportunidades no 
manejo alimentar 
na fase de creche

A principal consequência dos 
manejos e eventos negativos 
dos primeiros dias de creche é 
a redução ou até ausência de 
consumo voluntário imediata-
mente após o desmame. Por 
isso, além dos cuidados com a 
dieta, estratégias que estimu-
lem o hábito do comporta-
mento alimentar e facilitem a 
adaptação a comedouros e 
bebedouros no pós-desmame 
são necessárias. Além da 
composição nutricional da 
dieta, priorizar o manejo 
alimentar bem como a oferta 
e a acessibilidade da ração ao 
longo da fase, contribuem 
consideravelmente nos indi-
cadores zootécnicos e podem 
auxiliar diretamente na redu-
ção dos custos de alimenta-
ção.

Autora: Fernanda Laskoski

Equipe Técnico Comercial – 
Auster Nutrição Animal
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China vê nova onda do coronavírus e pede ajuda a fa-
bricantes de alimentos

Uma segunda fonte na China informada por uma pessoa que participou de uma das reuni-
ões disse que o Ministério do Comércio da China se reuniu com algumas estatais na terça-
-feira para discutir como garantir suprimentos durante a pandemia.

“Uma das principais preocupações é como a epidemia na América do Sul pode impactar o 
fornecimento (de feijão) para a China”, afirmou a fonte.

O Ministério do Comércio da China não respondeu a um pedido de comentário sobre planos 
para aumentar estoques de alimentos.

Os embarques brasileiros de soja foram adiados   em março e abril devido a uma combina-
ção de fortes chuvas e mão de obra reduzida à medida que entraram em vigor regras de 
contenção por causa do coronavírus, levando a uma queda nos estoques chineses de soja 
para baixas recordes.

As chegadas do Brasil desde então se recuperaram, mas autoridades continuam cautelo-
sas com novas interrupções.

Nas últimas semanas, o conglomerado agrícola estatal chinês COFCO e o distribuidor de 
grãos Sinograin aumentaram as compras de soja e milho nos EUA. Pequim também aumen-
tou suas alocações de cotas de importação para os principais compradores de grãos, abrin-
do caminho para novas compras em potencial.

Fonte: Money Times

A China pediu que empresas de comércio e processadoras de alimentos aumentem os 
estoques de grãos e oleaginosas diante de uma possível segunda onda do coronavírus e o 
agravamento das taxas de infecção em outros lugares levantam preocupações sobre as 
linhas de suprimento globais.

Negociadores estatais e privados de grãos, assim como produtores de alimentos, foram 
orientados a adquirir maiores volumes de soja, óleo de soja e milho durante conversas com 
o Ministério do Comércio da China nos últimos dias, disseram três fontes comerciais à Reu-
ters.

“Existe possibilidade de um colapso no fornecimento devido às infecções por coronavírus. 
Por exemplo, um porto de origem ou destino pode fechar”, disse um trader sênior de um dos 
maiores processadores de alimentos da China, que conversou na semana passada com 
autoridades para discutir compras.

“Eles nos aconselharam a aumentar os estoques, manter os suprimentos mais altos do que 
normalmente temos. As coisas não parecem bem no Brasil“, acrescentou, referindo-se ao 
principal fornecedor de soja da China e importante exportador de carne, cujo número de 
casos da Covid-19 superou os de Espanha e Itália.
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