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Destaque

Custo do ‘frete de retorno’ preocupa o setor agrícola

 

Demanda antiga de transportado-
ras e motoristas, o pagamento do 
“frete de retorno”, quando os ca-
minhões voltam para sua origem 
vazios, é hoje uma das principais 
preocupações do setor agrícola. 
Desde o estabelecimento da tabela 
de fretes rodoviários, após a greve 
dos caminhoneiros, em maio, o pa-
gamento desse valor é obrigatório.

A Lei no 13.703, sancionada pelo 
presidente Temer no dia 9, determi-
nou a publicação de tabelas de pre-
ços mínimos para fretes de cargas a 
granel. A tabela em vigor da ANTT, 
além do piso do frete, estabelece 
que “nos casos em que não há carga de retorno, para 
incluir o custo da volta, deve-se multiplicar a distân-
cia de ida por dois”. Ou seja, o contratante tem de pa-
gar o frete da volta.

Com isso, segundo estudos, os custos com o trans-
porte rodoviário de soja, milho, farelo e açúcar até os 
portos podem aumentar em até R$ 25 bilhões caso 
o contrante tenha de pagar o retorno do caminhão 
vazio.

Bolívar Lopes, da Associação Brasileira dos Cami-
nhoneiros (Abicam), observa que a demanda pelo 
pagamento dos custos de volta do caminhão “existe 
desde que existe o transporte”. “O caminhoneiro fica 

em busca de carga e aceita um frete muito baixo para 
voltar”, explica Lopes. Segundo ele, com a tabela “essa 
história vai acabar”.

Mas a prática que “vai acabar” é justamente a que ga-
rante o abastecimento de adubos para as misturado-
ras a preços baixos. O caminhão chega ao porto com 
grãos e volta com adubo até as misturadoras no centro 
do país. O problema é que o Brasil exporta 100 mi-
lhões de toneladas de grãos e importa 30 milhões de 
toneladas de adubos. “A equação não fecha”, diz Lopes.
Na segunda-feira, o ministro Luiz Fux, relator do as-
sunto no STF, fará audiência pública antes de apreciar 
os pedidos de liminar para suspender o tabelamento. 
Fontes do setor agrícola temem que a solução do pro-
blema seja postergada até a posse do futuro governo.

Fonte: BeefPoint
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 23/08/18

FRANGO

Fonte: AVIMIG - Acesso em 23/08/18

SUÍNOS

Fonte: ASEMG - Acesso: 23/08/18

Suplementação da dieta de boi com selênio diminui colesterol na carne
 

Presente em alimentos como a castanha-do-pará e em 
menores quantidades na farinha de trigo e na carne 
bovina, o selênio pode reduzir o colesterol – o tipo 
de gordura que em excesso no sangue aumenta o ris-
co de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 
Pesquisadores da Faculdade de Zootecnia e Engenha-
ria de Alimentos da Universidade de São Paulo (FZE-

A-USP), campus de Pirassununga, constataram que a 
suplementação da dieta de bovinos de corte com dife-
rentes níveis e fontes do mineral diminuiu a produção 
da enzima que regula a síntese do colesterol no san-
gue e na carne dos animais. Resultado de um projeto 
apoiado pela FAPESP e do trabalho de doutorado de 
Janaína Silveira da Silva na FZEA-USP, o estudo foi 
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apresentado no 26º Congresso Brasileiro de Ciência e 
Tecnologia de Alimentos (CBCTA). O evento foi rea-
lizado de 13 a 16 de agosto em Belém (PA).

“Não havia relatos na literatura científica sobre o efei-
to direto do selênio na enzima do colesterol, a HMG-
-CoA redutase, em animais. Em humanos, até então 
só tinham sido observados efeitos indiretos, como a 
atividade e a expressão gênica da enzima. É a primeira 
vez que se constatou que o mineral é capaz de dimi-
nuir a produção dessa enzima”, disse Marcus Antonio 
Zanetti, professor da FZEA-USP e coordenador do es-
tudo, à Agência FAPESP.

O grupo de pesquisadores da FZEA-USP, sob coorde-
nação de Zanetti, tem realizado trabalhos com o in-
tuito de avaliar o efeito da suplementação da ração de 
bovinos com selênio na concentração de colesterol no 
sangue e na carne dos animais.

Em um estudo feito em 2014 eles comprovaram que 
a suplementação da ração de bois da raça nelore com 
uma dose elevada de selênio orgânico durante um pe-
ríodo de três meses de engorda diminuiu o colesterol 
no sangue, na carne dos animais e de um grupo de 
pessoas que consumiram o produto.

As análises laboratoriais e estatísticas de amostras do 
fígado dos animais indicaram que a suplementação 
da dieta com selênio aumentou a quantidade do pep-

tídeo glutationa oxidada (GSSH) e dimi-
nuiu a concentração da glutationa redu-
zida (GSH). Essas alterações na dosagem 
das duas glutationas, que inibem a ação 
da HMG-CoA redutase, provocaram uma 
redução na síntese do colesterol.

“Apesar de observarmos o efeito do selê-
nio na redução do colesterol em bovinos 
nesse estudo anterior, até então não tí-
nhamos conseguido avaliar os efeitos de 
diferentes níveis e fontes do mineral no 

colesterol e nas glutationas oxidada, reduzida, peroxi-
dase e na HMG-CoA redutase conjuntamente”, disse 
Zanetti.

“Além disso, nos experimentos anteriores usamos so-
mente doses altas de selênio. Queríamos verificar se 
doses mais baixas do mineral também poderiam atu-
ar na redução do colesterol”, explicou.

Os pesquisadores suplementaram a ração de 63 no-
vilhos nelore, confinados durante 84 dias em baias 
individuais, com selênio inorgânico (proveniente 
de selenito de sódio) e selênio orgânico derivado de 
Alkosel 3000 – uma fonte de selênio orgânica baseada 
em levedura inativa enriquecida com selênio.

Os animais foram divididos em sete grupos, com nove 
animais por tratamento. Três grupos de animais rece-
beram a dieta, baseada em silagem e grão de milho, 
além de farelo de soja, com concentrações de selênio 
orgânico de 0,3 miligrama por quilo de ração (mg/
kg), 0,9 mg/kg e 2,7 mg/kg, respectivamente. Outros 
três grupos de animais tiveram a ração suplementada 
com selênio inorgânico também com essas respecti-
vas concentrações. Um grupo de animais não recebeu 
suplementação de selênio.

Amostras de sangue dos animais foram colhidas men-
salmente até serem abatidos, passado o período de três 
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meses da fase de engorda. As análises das amostras de 
sangue revelaram que a suplementação tanto de se-
lênio orgânico como inorgânico, independentemen-
te do nível, reduziu em até 32,7% a concentração da 
enzima HMG-CoA redutase no sangue dos animais 
em relação aos que não tiveram a dieta suplementada 
com o mineral. Além disso, aumentou a concentração 
das glutationas peroxidase e oxidada.

Os maiores efeitos de redução da concentração do co-
lesterol foram observados com a suplementação com 
os níveis mais elevados de selênio.

“Todos os níveis de selênio que suplementamos [de 
0,3 mg/kg de ração, 0,9 mg/kg e 2,7 mg/kg] foram 
abaixo do nível máximo recomendado de suplemen-
tação em dieta para gado nelore”, disse Zanetti.

Alternativa às estatinas
De acordo com Zanetti, até então uma das explicações 
vigentes para a redução do colesterol pelo selênio era 
que o mineral provoca a diminuição da concentração 
da glutationa reduzida – que é usada como substrato 
para ação da enzima HMG-CoA redutase – e o au-
mento da glutationa oxidada, que inibe a atividade da 
HMG-CoA redutase.

Outra explicação era a de que o selênio é importan-
te para a síntese dos hormônios da tireoide, que têm 

como uma de suas funções regular o nível dos recep-
tores LDL (colesterol ruim) responsáveis pela manu-
tenção do colesterol no sangue.

“Comprovamos, com a análise da HMG-CoA redu-
tase, que a suplementação com o mineral na dieta de 
bovinos também é capaz de reduzir a concentração 
dessa enzima que sintetiza o colesterol e causar a di-
minuição desse tipo de gordura no sangue e na carne 
desses animais”, disse o professor da FZEA-USP.

Na avaliação do pesquisador, os resultados do estudo 
indicam que a suplementação de selênio pode ser uma 
alternativa às estatinas – os fármacos mais usados hoje 
no tratamento da hipercolesterolemia (aumento da 
concentração de colesterol no sangue) ao inibir a en-
zima HMG-CoA redutase.

Uma vez que o selênio diminuiu o colesterol por um 
mecanismo diferente – de diminuição da produção da 
HMG-CoA redutase –, a suplementação do mineral 
poderia ser uma alternativa para substituir ao menos 
parcialmente as estatinas, que causam vários efeitos 
colaterais, apontaram.

“Mas não sabemos se o mesmo efeito que observa-
mos nos animais ocorre em humanos, apesar de a via 
metabólica do colesterol ser a mesma nos dois casos”, 
disse Zanetti.

Fonte: Beef Point

Dificuldade na compra de boiadas trava o mercado do boi gordo
 

Mercado do boi gordo com poucas alterações nas re-
ferências na última quarta-feira (22/8).

A oferta restrita de boiadas dificulta os frigoríficos 
adquirirem lotes maiores para o abate e o modelo de 
comercialização mais visto é o de compra de lotes “pi-
cados”. As escalas de abate atendem em torno de cinco 
dias e são suficientes para atender a demanda vigente, 
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que por sinal está enfraquecida.  Estamos no fim do 
mês e sazonalmente nesse período há queda no con-
sumo e, consequentemente, o escoamento da carne é 
menor. Esse é o fator que está limitando as altas no 
mercado.

No mercado atacadista de carne bovina com osso as 
referências estão estáveis frente ao levantamento an-
terior. O boi casado de animais castrados ficou cotado 
em R$9,05/kg.

Fonte: Scot Consultoria

Sai protocolo para monitoramento de resíduos de medicamentos veterinários
 

A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério 
da Agricultura publicou nesta quarta-feira, 22, no 

Diário Oficial da União a portaria 88, que homologa, 
para fins de certificação oficial brasileira, o protocolo 
privado proposto pela Associação Brasileira das In-
dústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) para moni-
toramento de resíduos de medicamentos veterinários.

Segundo o texto da portaria, esse procedimento se-
ria complementar ao Plano Nacional de Controle de 
Resíduos, em cumprimento ao Gulf Standardization 
Organization – GSO 2481/2015, visando à exportação 
de carne bovina ao mercado Saudita. A portaria não 
traz o conteúdo do protocolo. 

Fonte: Beef Point

Suíno: altas de preços nas granjas e no atacado
 

Nas granjas paulistas o cevado tem sido negociado, 
em média, por R$69,00/@, uma alta de 6,2% em rela-
ção à semana anterior.

Os suinocultores trabalham com a oferta ajustada à 
demanda, o que favorece este cenário.

No atacado o cenário não é diferente. A carcaça está 
cotada em R$5,60/kg, uma valorização de 3,7% nos 
últimos sete dias. A expectativa é de uma menor mo-
vimentação em curto prazo, considerando a segunda 
quinzena do mês, normalmente de menor consumo. 

Fonte: Scot Consultoria
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Parceria

Eventos

OBRIGAÇÕES LEGAIS AMBIENTAIS EM MINAS GERAIS - CONTAGEM

Objetivo: Fornecer a empresa um panorama geral das exigências ambientais em Minas Gerais, 
alertando quanto às principais obrigações legais, de modo a garantir a regularidade da ativida-
de e evitar sanções.

Data: 03/09/2018 - segunda-feira | Horário: 08:30 às 17:30
Local: Av. Babita Camargos, 766 - Cidade Industrial, Contagem - MG, Brasil
Investimento: R$ 250,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 357,00 para não associa-
dos (PF e PJ).

Saiba mais: https://goo.gl/wQvSbk

DESENVOLVIMENTO DE COORDENADORES E 
SUPERVISORES DE LOGÍSTICA

Data:  27 e 28 de agosto de 2018 (segunda e terça-feira)
Horário:  18h30 às 22h30
Local: CIEMG – Av. Babita Camargos, n° 766 Cidade Indus-
trial – Contagem/MG

Investimento: R$ 250,00 para associados ao CIEMG/SIN-
DUSCARNE e R$ 357,00 para não associados.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/vWabdS


