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MÉDIA DE PREÇOS

ALGODÃO

MANDIOCA P/MESA................. R$ 16,13 FARINHA DE MANDIOCA.. R$ 88,79
Sc 45Kg

MAMÃO HAVAI Kg ..............R$ 1,55 MARACUJÁ Kg .................R$ 2,07

BANANA DE FRITAR .......... R$1,82 BANANA DE MAÇÃ ............R$ 1,66 BANANA NANICA .............. R$ 1,48

ARROZ MILHO SOJA VACA GORDABOI GORDO

BOVINOS - @ 15 kgFonte: Agrolink 03/02/12

Sinop R$ 28,00
Sequeiro Tipo I Sc 60Kg
Barra do Garças R$ 28,38
Cuiabá R$ 31,59
Sinop R$ 31,59
Sequeiro Primavera SC 60Kg
Sinop R$ 26,00
Sorriso R$ 26,00

Campo Novo do Parecis R$ 17,80
Campo Verde R$ 19,30
Canarana R$ 18,30
Diamantino R$ 17,00
Lucas do Rio Verde R$ 17,50
Primavera do Leste R$ 18,00
Rondonópolis R$ 19,50
Sapezal R$ 19,80
Sorriso R$ 19,00
Tangará da Serra R$ 17,80

HORTIFRUTI

Alto Garças R$ 54,60
Campo Novo do Parecis R$ 54,60
Campo Verde R$ 54,30
Cuiabá R$ 54,30
Itiquira R$ 54,60
Lucas do Rio Verde R$ 53,80
Nova Mutum R$ 53,80
Primavera do Leste R$ 54,30
Rondonópolis R$ 54,40
Sapezal R$ 53,50
Sorriso R$ 53,70

Grão SC 60KgSeco SC 60Kg

Canarana R$ 74,40
Chapada dos Guimarães R$ 81,33
Cuiabá R$ 81,33
Dom Aquino R$ 81,50
Itiquira R$ 80,73
Feliz Natal R$ 82,00
Jaciara R$ 81,50
Luciara R$ 76,40
Nova Xavantina R$ 79,50
Poconé R$ 81,30
Rondonópolis R$ 81,50
Várzea Grande R$ 81,33

Fonte: Empaer-MT - 19 a 26/01/12 - Preço Médio

Pluma FD 15Kg

Alto Araguaia R$ 42,20
Campo Novo do Parecis R$ 38,00
Campo Verde R$ 39,70
Canarana R$ 38,20
Cuiabá R$ 37,80
Diamantino R$ 37,80
Lucas do Rio Verde R$ 37,80
Primavera do Leste R$ 40,20
Rondonópolis R$ 40,70
Sapezal R$ 38,20
Sinop R$ 37,00
Sorriso R$ 37,30

Barra do Garças R$ 85,00
Carlinda R$ 86,00
Castanheira R$ 86,00
Cuiabá R$ 87,00
Diamantino R$ 86,00
Denise R$ 87,00
Juruena R$ 86,00
Lucas do Rio Verde R$ 86,00
Nobres R$ 86,00
Sapezal R$ 87,00
Tangará da Serra R$ 87,00
Tapurah R$ 86,00

receitas 
da roça

Wisley Tomaz
Da Redação

Com objetivo em atender a
demanda dos pequenos pro-
dutores da agricultura fami-

liar, o gergelim vem sendo estudado
como alternativa de cultura. Há dois
anos, a Empresa Mato-grossense de
Pesquisa, Assistência e Extensão Ru-
ral (Empaer) desenvolve pesquisas
com as culturas do amendoim e ger-
gelim testando materiais genéticos
em seus campos experimentais para produção de alimentos e
biodiesel. 

O cultivo do amendoim no estado ocupa uma área de 3.188
hectares, com uma produção de 7.754 toneladas e produtivida-
de de 2.432 quilos por hectare. O plantio concentra-se nos mu-
nicípios de Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do
Bugres, Aripuanã, Cáceres e Alto Paraguai. Já o gergelim é
plantado numa área de 435 hectares, com produção de 141 to-
neladas e rendimento de 324 quilos por hectare. As lavouras
encontra-se nos municípios de Alto Boa Vista, Porto Alegre do
Norte, Colniza e Cocalinho. Já o trabalho de pesquisa é realiza-
do nos municípios de Tangará da Serra, Primavera do Leste
(Campo Experimental do Instituto Mato-grossense do Algodão),
Sinop e São José dos Quatro Marcos. Os materiais genéticos
são originários da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) e outras instituições de pesquisa. Ao todo são 18 li-
nhagens, sendo 8 de amendoim e 10 de gergelim.

O pesquisador da Empaer, Norival Tiago Cabral, diz que o

próximo plantio será realizado no
início neste mês de fevereiro,
sendo que serão aplicados técni-
cas e métodos de melhoramento
para avaliação, seleção e síntese
de cultivares com características
de produtividade, precocidade,
resistência a doenças e insetos e
para cultivo manual ou mecaniza-
do, visando disponibilizar cultiva-
res que atendam aos diversos re-
quisitos exigidos pelas cadeias
produtivas do amendoim e gerge-

lim. O pesquisador diz ainda que a determinação da composição
nutricional, teor e qualidade do óleo são importantes para intro-
duzir características que aumentem a competitividade no mer-
cado. A expectativa é apresentar no terceiro ano, resultados
com informações técnico-científicas sobre o comportamento
genético e agronômico de genótipos adaptados aos diferentes
sistemas de cultivo, resistentes a pragas e doenças e contri-
buindo para o aumento da produtividade. A pesquisa conta com
o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Ma-
to Grosso (Fapemat). 

O gergelim é uma planta originária da Índia e seus frutos
são cápsulas que variam de tamanho de dois a oito centímetros
de comprimento e chegam até dois centímetros de diâmetro.
As sementes são pequenas e ovaladas e ligeiramente achata-
das. As sementes pretas são as mais utilizadas para cultivo de
subsistência e as de coloração branca e creme são destinadas
para indústria de panificação e mercado internacional. (Com as-
sessoria)

TORTA DE FRANGO
Ingredientes:
Recheio:
2 colheres (sopa) de

óleo, 1 dente de alho picado,
1 cebola picada, 1 « peito de
frango cozido e desfiado, 1
tomate sem pele picado, 1 caixinha de creme de leite,
sal e pimenta, « maço de salsinha picadinha

Massa: 
2 xícaras (chá) de farinha de trigo (250 g), 2

colheres (sopa) de amido de milho (20 g), 1 colher (chá)
de sal, « tablete mais 2 colheres (sopa) de manteiga
gelada (130 g), 1 ovo, 1 gema para pincelar

Modo de fazer:
Recheio: aqueça o óleo em uma panela grande e

refogue o alho e a cebola. Acrescente o frango e o
tomate e cozinhe, mexendo de vez em quando, por
cerca de 10 minutos. Por fim, adicione o creme de leite,
tempere com sal e pimenta e cozinhe por 2 minutos.
Desligue o fogo, acrescente a salsinha e deixe esfriar.

Massa: em uma vasilha grande, coloque a farinha
de trigo, o amido de milho, o sal e a manteiga. Amasse
essa mistura com a ponta dos dedos até formar uma
farofa. Em seguida, acrescente o ovo e dê o ponto
despejando um pouco de água sobre a mistura (cerca de
50 ml), mexendo com as mãos até obter uma massa
homogênea e lisa. Cubra-a com filme plástico e leve
para a geladeira por cerca de 1 hora.

Montagem: divida a massa em duas metades. Abra
uma delas com o auxílio de um rolo, sobre uma
superfície enfarinhada, e forre com ela a base e as
laterais de um refratário pequeno retangular. Recheie a
torta com a mistura de frango e tomate já fria. Abra a
outra metade de massa e cubra a torta com ela. Pincele
com a gema e leve ao forno pré-aquecido, a 180ºC, por
cerca de 30 minutos, ou até dourar. Espere amornar,
corte-a em quadrados e sirva.

Receita cedida pela Fleischmann

Empaer testa
amendoim e gergelim
A intenção das pesquisas é incluir as duas culturas como opção de renda para pequenos

Plantio de
amendoim em
Campo Verde

Arquivo


