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SUÍNO PAULISTA

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 30/07/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 60,00 62,00 95,00

R$/Kg 3,20 3,30
s/ referência

5,07

125,00

6,66

90,00

4,80

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 4,50 5,50 7,70 7,90 7,40 7,70 9,80 10,00

9,20 9,30
Atacado 
R$/Kg - - - -

7,00 7,50

- - - -

BOI R$/@ 143,50 152,70 186,10 218,35 226,60

MILHO R$/Saca 38,76 36,51 51,54 48,15 49,79

DÓLAR R$ 3,74 3,75 4,17 5,24 5,15

Fonte: APCS | CSP

TABELA DE COTAÇÕES

 MERCADO$

Fonte: APCS | CSP

Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo

Aconteceu na data de hoje mais uma Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo por 
videoconferência. Foram realizadas comercializações, que definiram por um reali-
nhamento nos preços de 1,63% acima do valor praticado na semana anterior. A reu-
nião contou com a presença de 12 granjas e 5 frigoríficos.

Confira abaixo a foto dos presentes na reunião:

Publicação do resultado:



ACCS/Bolsa de suínos de Santa Catarina tem a projeção de comercialização para a 
próxima semana de 18.798 animais, com peso médio de 115 kg, num preço médio de R$ 
6,34 com prazo estimado de 21 dias. Hoje recebemos informação para a bolsa de um 
valor inédito em SC de R$ 6,76!
Agradecemos a todos que enviaram as projeções de venda com seus respectivos valo-
res, prazos e preços.

Fonte: ACCS

Preço Médio Mato Grosso levantado junto a Produtores e Frigoríficos

Vendas DENTRO do Estado
Média: R$ 5,21
(Houve relato de negócios até 6,15)
Número de Animais: 32.775

Vendas para FORA de MT
Média: R$ 5,85 (com ICMS)
(Houve relato de negócios até 6,04)
Número de Animais: 4.725Fonte: ACCS

Fonte: ACRISMAT

Bolsa de Suínos em Santa Catarina

Cotação de Suínos no Mato Grosso

Em Goiás a comercialização em media de 10.000 a 11.000 animais independentes, com 
peso médio de 95 a 105 kg. Preço de Bolsa de MG realizada dia (23/07) para a semana de 
23/07 a 30/07, Preço de Bolsa R$7,00-FECHADA. No Estado de Goiás a Bolsa de Suínos 
no valor de R$7,00kg e o preço médio praticado em Goiás para semana de 23/07 a 30/07 
do kilo do suíno vivo entre R$6,50 a R$6,60 sem alteração.  Relatos de negócios até 
R$7,00 com prazo de 21 até 30 dias.

Milho Saco .. R$41,00 a R$44,00 
Farelo a Granel ..R$1.670,00
Farelo a Ensacado.. R$1.710,00

Fonte: AGS

Bolsa de Suínos em Goiás

Bolsa de Suínos no Paraná



As duas tomadas de preço acontecerão simultaneamente nas seguintes datas:

• De 10 (0h) a 12 (12h) de Agosto – Prazo do Consorciado para Alimentação Sistema 
• De 12 (12h01) a 14 (12h) de Agosto – Prazo do Fornecedor para Alimentação Sistema

• De 3 (0h) a 5 (12h) de Agosto – Prazo do Consorciado para Alimentação Sistema 
• De 5 (12h01) a 7 (12h) de Agosto – Prazo do Fornecedor para Alimentação Sistema

 COMUNICADOS CSP

1008ª TP de Antibióticos e Premix  e  308ª TP de Micronutrientes e Premix

105ª Tomada de Preços - Medicamento Injetáveis e outros

TOMADAS DE PREÇO 
Prezados Senhores Consorciados e Fornecedores,

Confiram abaixo as datas programadas para alimentação do sistema referentes às TPs
abaixo:

Entregas TP 1008: Setembro | Entregas TP 308: Setembro, Outubro e Novembro

Entregas TP 105: Setembro, Outubro e Novembro

At.te,
Equipe APCS | CSP

Em pleno dia 30 de julho, quando a tendência nas negociações no mercado da suinocultura 
independente costumam ser de queda, as comercializações nas principais praças produto-
ras fecharam com preços altos. As lideranças de associações explicam que os preços 
seguem sustentados devido às exportações de carne suína em ritmo aquecido. 

Em São Paulo, segundo o presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, Valdo-
miro Ferreira, a negociação com frigoríficos, ocorrida nesta quinta-feira (30), resultou em 
um aumento de R$ 0,10 centavos, fazendo o preço do quilo do animal vivo chegar a R$ 6,66. 

Minas Gerais, que também negocia os animais às quintas-feiras, manteve o mesmo preço 
da semana anterior, R$ 7/kg. Conforme explica o consultor de mercado da Associação de 
Suinocultores do Estado de Minas Gerais (Asemg), Alvimar Jalles, na plataforma de dados a 
idade dos animais continua no nível de final de ano e por consequência o gráfico de ani-
mais disponíveis para venda imediata.

 "Estoques das Granjas no nível de dezembro é oferta controlada e o equilíbrio entre oferta 
e procura sustenta o mercado".

Nesta quinta-feira (30), Santa Catarina também negociou os animais no mercado indepen-
dente, com os preços passando de R$ 6,18/kg para R$ 6,34/kg, mas com negociações regis-
tradas em até R$ 6,76/kg, valor recorde, segundo o presidente da Associação Catarinense 
de Criadores de Suínos (ACCS), Losivanio de Lorenzi

"A bolsa subiu bastante essa semana, e isso mostra o quanto há uma procura de animais, e 
acredito que ela esteja chegando num certo limite, porque a hora que isso bater no consu-
midor, pode haver um recuo. Acreditamos que os produtores vão estar mais animados, há 
perspectivas boas de que o Brasil continue sendo um grande parceiro comercial da China", 
explicou. 

Houve recorde na cotação do suíno no mercado independente no Rio Grande do Sul, que 
passou de R$ 5,88/kg para R$ 6,01/kg. Valdecir Folador, presidente da Associação de Cria-
dores de Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs), a demanda dos frigoríficos está aquecida, e 
os suinocultores estão vendendo os animais com peso normal, sem retenção. 

"A exportação é a grande responsável pelo atual paramar do mercado, e se não fosse isso, 
estaríamos vivendo uma grande crise, ainda que o mercado interno esteja se recuperando 
aos poucos co  a flexibilização da economia em algumas regiões", disse.

O aumento nos preços nos principais Estados produtores está se refletindo nas cotações 
no Mato Grosso, segundo o presidente da Associação de Criasores de Suínos do Mato 
Grosso (Acrismat), Itamar Canossa. Nesta semana, o preço do quilo do suíno vivo no merca-
do independente dentro do espado passou de R$ 5/kg para R$ 5,20/kg.

"No Mato Grosso ainda tem espaço para crescer. Toda última semana de mês tem baixa, e 
como teve alta dessa vez, na semana seguinte subir mais, já que há a entrada da massa 
salarial e o poder de compra da população melhora".

Fonte: Notícias Agrícolas

Lideranças apontam exportações como grande fator responsável para a alta nos preços, 
ainda que tradicionalmente finais de mês tenham tendência de recuo

Preços do suíno no mercado independente têm altas e até 
recordes, mesmo no final do mês

Bolsa de Suínos em MG



ACONTECE
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13 A 15 DE ABRIL, 2021  | Medianeira, PR

O Avesui América Latina divulga nova data!

PALETRA ONLINE | BTA
07 de Agosto, 2020

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

LIVE CONEXÃO VETANCO

30 DE JULHO, 2020 |  INSTAGRAM

ACESSE

https://www.instagram.com/academiasuina/
https://www.avesui.com/
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