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INDICADORES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 26/11/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 72,93 75,00

R$/Kg 4,05 4,16

113,06 115,00

6,03 6,13

150,00

8,00

180,00

9,60

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,50 9,00 12,50 12,80

12,00 12,50Atacado 
R$/Kg - - - -

13,80 13,90

- -

8,80 7,406,80

- -

BOI R$/@ 146,40 228,80 194,90 269,65 278,30

MILHO R$/Saca 37,37 46,42 50,23 77,33 79,77

DÓLAR R$ 3,70 4,17 5,23 5,25 5,33

88,80

4,80

Fonte: APCS | CSP

MERCADO
DE SUÍNOS

Resultado da Bolsa de Suínos realizada hoje
A Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo "Mezo Wolters" comercializou 24.552 suínos 
em R$150,00/@. Estavam presentes na reunião 11 granjas e 6 frigoríficos.

Confira abaixo os que estavam presentes na reunião:

Informe de Vendas da Bolsa de Suínos do Estado de São 
Paulo

Demetrius Napoleão Nápoles venda de 120 suínos em R$ 150,00/@ condições bolsa. 
Entrega na próxima terça-feira.

O volume total até o momento é de 24.672 suínos.
Fonte: APCS | CSP

Bolsa de Suínos em Santa Catarina

Fonte: ACCS

Bolsa de Suínos em Minas Gerais

Fonte: BSEMG

Preços do suíno independente "derreteram" nesta
quinta-feira (26) com recuo no consumo e sobreoferta
de animais vivos
Relação de troca com a compra de insumos para alimentação animal também piora, 
já que os preços do milho e do farelo de soja não apresentam retração expressiva

Nesta quinta-feira (26), quando as principais praças produtoras de suínos negociam os 
animais no mercado independente, lideranças do setor viram os preços "derreterem" 
em uma queda mais expressiva do que a registrada na semana anterior. Entre as 
razões apontadas pelos líderes de associações do setor para a retração nos preços 
estão o recuo no consumo na ponta final da cadeia e o excesso de animais ofertados 
para abate, principalmente em Santa Catarina, que sofre com uma severa estiagem. 

Em São Paulo, segundo o presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos 
(APCS), Valdomiro Ferreira, o preço do animal vivo passou de R$ 9,07/kg para R$ 
8,00/kg vivo. "A relação de troca está pior do que na semana passada. Com o preço 
negociado hoje, uma arroba suína compra 1,18 sacas de 60kg de milho, quando o ideal 
2,5". 

Ferreira explica que as exportações seguem boas, mas que há cerca de 15 dias, quando 
o preço do animal vivo subia, houve cancelamento ou adiamento de de cargas, fazendo
com que os animais permanecessem nas granjas ganhando peso, o que gera maior
oferta de carne no mercado. Há também a questão de maior oferta de animais por
parte de Santa Catarina, que passa por um grave período de estiagem, fazendo com
que o produtor oferte os animais que ainda não atingiram o peso ideal para abate.

Outro diagnóstico feito por Ferreira é a dúvida do suinocultor em relação a um possível 
recuo nos preços do farelo de soja e do milho, o que faz com que ele tente escoar os 
animais ainda em dezembro. Mais um fator que contribui para a retração no preço dos 
animais é o fato de que a ponta consumidora se assustou com os preços na gôndola e 
direcionou as compras para outras proteínas. 

No caso de Santa Catarina, onde os animais também são negociados no mercado 
independente às quintas-feiras, o preço também caiu, saindo de R$ 9,36/kg para R$ 
8,08/kg vivo. O presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), 
Losivanio de Lorenzi, há um certo peso da sazonalidade de final de mês na composição 
desta situação. 

"Há também a dificuldade no oeste e extremo oeste do Estado que está sendo castiga-
do pela seca, já que o produtor tem que puxar água para a granja, o que gera custos, 
além do que já está alto o farelo e o milho. Aí os suinocultores acabam vendendo os 
animais mais leves, o que aumenta o volume de cabeças no mercado", disse.

A queda também atingiu o mercado mineiro, com preços passando de R$ 9,00/kg para 
R$ 7,60/kg vivo. O consultor de mercado da Associação dos Suinocultores do Estado de 
Minas Gerais (Asemg), Alvimar Jalles, apesar de haver a menor quantidade de animais 
disponíveis nas granjas da plataforma dos últimos 4 anos para o mês de novembro, a 
força vendedora dos participantes do mercado está superando os fundamentos. 

"Nesse momento o acordo facilita o escoamento dos animais o que favorece a estabili-
dade futura dos preços. São movimentos conhecidos e previsíveis quando as expecta-
tivas se alteram. O peso médio em Minas Gerais hoje é de 114 kg, média que sempre 
permite oferecer um pouco mais, e do outro lado os frigoríficos se retraem abaixando 
seus próprios estoques ao máximo", afirmou.

A negociação dos suínos no mercado independente gaúcho é realizada às sextas-fei-
ras, e na última (19) houve retração, saindo de R$ 8,91/kg para R$ 8,54/kg vivo. Valdeci 
Folador, presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (Ac-
surs), conta que os frigoríficos justificam a pressão de baixa alegando que o mercado 
está devagar e que o repasse de preços está difícil. 

De acordo com informações do Laboratório de Pesquisas Econômicas em Suinocultura 
(Lapesui) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), o valor do suíno vivo chegou a R$ 
8,63 nesta semana, queda de 6,8% no comparativo com os R$ 9,26/kg vivo praticado na 
semana anterior. Considerando a média semanal (entre os dias 19/11/2020 a 
25/11/2020), o Indicador do Preço da Carcaça do Suíno Lapesui/UFPR teve queda de 
7,42%, fechando a semana em R$ 12,72.

Fonte: Notícias Agrícolas

AGRO FAZ BEM!

Todos sabemos a importância de preservar o meio ambiente para o futuro do planeta. 
Mas você sabe o papel da agricultura nesse processo?

Vem com a gente nessa aventura, veja o vídeo e descubra!

Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por 
perto, não deixe de mostrar a elas!

Fonte: Agro Faz Bem

https://youtu.be/XenDIf5TX5w


10 motivos para consumir carne suína

CULINÁRIA SUÍNA

1. Auxilia na manutenção da massa muscular
Praticar exercícios físicos com regularidade é um hábito de quem quer viver mais. Já
foram descritos diversos efeitos benéficos dos exercícios físicos sobre os mais
diversos aspectos de saúde. Quem os pratica tem menor propensão a desenvolver
obesidades, diabetes tipo 2, dislipidemias, doenças cardiovasculares e até câncer.
Evidentemente, a prática de exercícios físicos deve estar aliada a uma ingestão
alimentar equilibrada. É importante saber escolher alimentos que auxiliem na ma-
nutenção da saúde e de uma boa composição corporal.
A carne suína é rica em proteínas de alto valor biológico – o que quer dizer que
contribui de forma significativa para uma boa saúde muscular, já que essas proteí-
nas, quando quebradas geram aminóacidos essenciais – que são aqueles necessá-
rios para a manutenção da massa magra; dependendo da quantidade que consumir,
atende até mesmo suas necessidades diárias de proteína, não sendo necessário o
consumo de outras fontes proteicas.

2. É rica em vitaminas do complexo B
Conhecidas como vitaminas do complexo B, as oito vitaminas B - B1, B2, B3, B5, B6,
B7, B9, B12 - desempenham um papel importante em manter nosso corpo funcio-
nando como máquinas bem lubrificadas. Estes nutrientes essenciais ajudam a
converter os alimentos em combustível, o que nos permite ficar energizados duran-
te todo o dia. Embora muitas vitaminas trabalhem em conjunto, cada uma tem seus
próprios benefícios específicos - desde melhorar os aspectos do cabelo e da pele,
até impedir a perda da memória e enxaquecas.
Quanto às vitaminas do complexo B, a carne suína é a principal fonte animal de
tiamina (vitamina B1) e quando comparada às carnes bovina e de aves, pode conter
até 10 vezes a quantidade deste micronutriente. É possível ainda, que um indivíduo
adulto que consuma 100g de carne suína alcance quase 20% da recomendação de
outras vitaminas do complexo B. Um bife pequeno de carne suína pode te ajudar a
se manter saudável!

3. Possui cortes magros que favorecem a manutenção do peso corpo
Quando realizamos a comparação entre os diferentes cortes de carne suína, perce-
bemos diferenças nutricionais em relação às calorias e gorduras. Bisteca e lombo,
por exemplo, apresentam teores menores destes nutrientes do que os encontrados
no pernil e na paleta. A mesma diferença de calorias e gorduras se aplica para a
carne bovina, quando comparamos o corte patinho em relação a alcatra e a picanha,
e para o peito de frango quando comparado à sobrecoxa de frango.
Sabe-se que para um indivíduo que quer manter o peso corporal na faixa ideal para
sua idade/altura, a escolha de cortes magros é de suma importância. A carne suína
oferece essas opções!
Comparação entre valor calórico (Kcal) de cortes suínos e da sobrecoxa de frango e
carne bovina magra.

4. É coadjuvante na promoção de um envelhecimento saudável
Devido ao seu alto teor de selênio, micronutriente responsável pelo bom funciona-
mento do sistema que protege o organismo do envelhecimento precoce, o consumo
de carne suína tem sido utilizado como ferramenta para a promoção de um enve-
lhecimento saudável.

5. Auxilia na prevenção de doenças
HIPERTENSÃO ARTERIAL: a carne suína possui menor teor de sódio em relação às
demais carnes, além de maior teor de potássio, que caracteriza seu possível poten-
cial anti-hipertensivo em indivíduos com consumo regular de cortes magros de
carne suína.
ANEMIA: Estudos demonstram a utilização da carne suína na prevenção e melhora
da anemia. 100g de carne suína corresponde de 10 a 22,5% da ingestão diária de
ferro de um indivíduo saudável.

6. É uma excelente opção na alimentação de crianças
Não há restrições quanto ao tipo de carne a ser utilizado a partir dos seis meses de
vida, e o bebê pode ingerir carne suína, pescado, carne bovina ou de aves, desde que
os produtos tenham boa procedência, o que pode ser validado pela presença de
selos de inspeção, tais como SIF, SIE ou SIM. A carne suína é uma opção para as
crianças e adolescentes, pois apresenta bom teor de ferro de alta biodisponibilida-
de, maior do que o encontrado em alguns cortes de carnes de aves, bem como
vitaminas e minerais necessários a faixa etária (ferro, zinco, vitamina B2, B6, B12).

7. É fácil de preparar
Por ser uma carne suculenta e saborosa, basta preparar a carne de forma correta,
sem deixar torrar no cozimento. Além disso, pela sua diversidade de cortes, pode ser
preparada sem dificuldades, pois absorve intensamente temperos cítricos, agrido-
ces, picantes e não necessita de longo tempo de preparo. É uma carne que se
adequa a várias opções de preparo.

8. É uma ferramenta na promoção da saúde da mulher
Um breve estudo sobre a qualidade da carne suína evidencia seu potencial como
opção saudável capaz de auxiliar na prevenção de doenças e desconfortos comuns
às mulheres da atualidade. O conteúdo de proteínas de alto valor biológico, perfil de
aminoácidos essenciais (leucina, que auxilia no aumento da massa magra), presen-
ça de ácido graxo monoinsaturado, seu valor expressivo de vitaminas do complexo
B, especialmente tiamina, a presença de ferro, selênio (uma porção pequena de
carne suína magra atende 43% das necessidades diárias de selênio de mulheres
adultas), além de outros nutrientes indicam impacto positivo na saúde da mulher.

9. Está relacionada a melhoras no sistema imunológico
O consumo de carne suína fortalece o sistema imune, uma vez que possui vitaminas
A e C, Zinco e Ferro, micronutrientes de fundamental importância para o bom fun-
cionamento do sistema imunológico. Veja de que forma o consumo desses micro-
nutrientes pode auxiliar o organismo:
Vitamina C: auxilia no crescimento saudável das células de ossos, dentes, gengiva,
ligamentos e vasos sanguíneos, mantendo o funcionamento do organismo em
ordem.
Vitamina A: possui um papel muito importante na visão, no crescimento, desenvol-
vimento e manutenção da pele.
Zinco: aproximadamente 100 enzimas diferentes precisam do zinco para conseguir
catalisar reações químicas que mantém as funções celulares eficientes. Por isso, o
zinco, além de ter papel importante no sistema imune, ainda ajuda todo o corpo a
funcionar melhor. Sua carência pode causar retardo no crescimento, prejuízo da
maturação sexual, além de diminuição do apetite e paladar e das funções cogniti-
vas.
Ferro: dependendo do corte, a carne suína possui o dobro de ferro de outras carnes,
tendo em vista cortes correspondentes. Além de sua função no sistema imune, é
um nutriente essencial na regulação dos mecanismos bioquímicos do cérebro e na
produção de neurotransmissores cerebrais.

10. Sua gordura é extramuscular
A gordura dessa carne na maioria dos cortes é composta por uma capa externa,
enquanto a gordura de outras fontes de proteína animal, apresenta-se de forma
intramuscular. Assim sendo, se o consumidor optar por ingerir uma carne sem
gordura basta retirar esta capa. O país produz um suíno de excelente qualidade, livre
de hormônios e antibióticos, uma carne segura para ser consumida por todas as
faixas etárias e até em situações adversas de saúde.



ACONTECE
Eventos

AVESUI 2021

13 A 15 DE ABRIL, 2021  | Medianeira, PR

O Avesui América Latina divulga nova data!

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

CONTROLE DA COLIBACILOSE PÓS DESMAME
27 de Novembro - 14h às 15h 

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

https://www.sympla.com.br/palestra-e-curso-controle-da-colibacilose-pos-desmame-o-desafio-ainda-presente__1052906
https://www.sympla.com.br/palestra-e-curso-controle-da-colibacilose-pos-desmame-o-desafio-ainda-presente__1052906
https://porkexpo.com.br/
http://avesui.com.br
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