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A recente alta nos preços do tomate fez
muita gente migrar para o consumo
do produto oriundo do modo de produ-

ção orgânica, encontrado com valor menor do
que o do tomate convencional. A comparação
entre cultivares empregados em ambos siste-
mas de produção agrícola é o foco de inúme-
ras pesquisas em âmbito acadêmico e produti-
vo. A engenheira agrônoma Jacqueline Camo-
lese de Araujo, do programa de Pós-graduação
em Fitotecnia, da Escola Superior de Agricul-
tura “Luiz de Queiroz” (USP/ESALQ), avaliou a
campo 14 cultivares de tomate de mesa em
sistema orgânico de produção quanto aos pa-
râmetros produtivos.

Orientada pelo professor Paulo César Ta-
vares de Melo, do Departamento de Produção
Vegetal (LPV), a pesquisa teve apoio da Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-

vel Superior (Capes) e observou as caracterís-
ticas físico-químicas e sensoriais da fruta,
afim de identificar as mais adequadas para a
comercialização e consumo.

De acordo com Jacqueline, o experimento
foi conduzido em área de produtor orgânico,
em Piracicaba (SP) e ocorreu de março a se-
tembro de 2010. Durante esse período, foram
utilizados seis genótipos experimentais oriun-
dos do programa de melhoramento genético do
IAC, sendo três do segmento varietal Italiano
e três do segmento Santa Cruz. Outros oito
genótipos comerciais também foram utiliza-
dos, sendo quatro do grupo Italiano e quatro
do grupo Santa Cruz. O experimento de produ-
ção orgânica a campo foi possível graças a
combinação dos genótipos utilizados, clima,
nutrição equilibrada das plantas e ao uso do
controle biológico de pragas de forma sistemá-
tica.

Os resultados mostraram que as cultivares

HTV 0601, Granadero, Netuno e Bari apresen-
taram maiores valores para produção total,
produção comercial e número de frutos comer-
ciais. A produção média total das melhores
cultivares foi 60,5 t ha-1, muito próxima à mé-
dia nacional convencional com rendimento mé-
dio de 62,6 t ha-1, segundo dados de 2012, do
IBGE.“Todas as cultivares apresentaram fru-
tos de qualidade, com valores da relação sóli-
dos solúveis/acidez titulável maiores que 10 e
teor de sólidos solúveis maior que 3%, sendo
adequadas ao consumo in natura”, comenta
Jacqueline. Ao mesmo tempo, as cultivares do
grupo Italiano IAC 4, IAC 6, Netuno e Bari;
bem como as cultivares do grupo Santa Cruz:
IAC 1, IAC 5, HTV 0601 e Débora Victory obti-
veram as melhores notas em todos os atribu-
tos sensoriais avaliados.

O experimento analisou o comportamento
das cultivares e a variação dos parâmetros de
caracterização dos frutos ao longo das colhei-
tas. Neste quesito, as cultivares IAC 1, IAC 2,
IAC 5, Avalon, HTV 0601, Granadero, Debora
Victory, Pizzadoro, Bari e Santa Clara apre-
sentaram valores da relação comprimento/fru-
to constantes durante as colheitas, indicando
frutos de formato uniforme durante todo o ci-
clo, característica desejável para a comerciali-
zação.

Controle - A instrução Normativa 46
de 6 de outubro de 2011, que regulamenta a
Lei de Orgânicos (Nº 10.831/2003) obriga a
usar sementes oriundas de sistema orgânico,
permitindo contudo, o uso de sementes con-
vencionais, desde que não encontradas no mer-
cado as orgânicas. Assim, este tipo de traba-
lho também pode auxiliar as empresas produto-
ras de sementes de tomate convencional na es-
colha de qual cultivar tem mais potencial para
adaptação e, posteriormente venda no orgâni-
co. As avaliações compreenderam a caracteri-
zação dos frutos, quando foram observadas
massa média, diâmetro, comprimento, número
de lóculos, espessura da parede, relação com-
primento/diâmetro. Para a caracterização dos
frutos foram avaliados 840 frutos a cada co-
lheita, originando diversos gráficos sobre o
comportamento das cultivares ao longo das 11
colheitas realizadas. “Também quantificamos
os componentes de produção, ou seja, rendi-
mento total, rendimento comercial, número de
frutos comerciais, produção de frutos não-co-
mercializáveis, análise físico-química (pH, Brix,
acidez titulável, ratio) e análise sensorial”. As
etapas de análises físico-químicas e sensorial
foram realizadas no Laboratório de Frutas e
Hortaliças do Departamento Agroindústria, Ali-
mentos e Nutrição.
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MÉDIA DE PREÇOS
ALGODÃO

MANDIOCA .......................... R$ 22,40 FARINHA DE MANDIOCA.. R$ 111,56
Sc 45Kg

MAMÃO HAVAI Kg ..............R$ 1,96 MARACUJÁ Kg .................R$ 2,42

BANANA DE FRITAR ...... R$ 2,26 BANANA MAÇÃ .......R$ 2,14 BANANA NANICA ............ R$ 1,84

ARROZ MILHO SOJA VACA GORDABOI GORDO

BOVINOS - @ 15 kg
Fonte: Agrolink 26/04/2013

Casca Sc 60Kg
Sinop R$ 35,50

Sequeiro Tipo I Sc 60Kg

Cuiabá R$ 46,82
Sinop R$ 46,82

Sequeiro Primavera SC 60Kg

Sinop R$ 36,00
Sorriso R$ 36,00

Alto Araguaia R$ 43,00
Campo Novo do Parecis R$ 45,50
Campo Verde R$ 41,00
Canarana R$ 41,00
Cuiabá R$ 46,00
Diamantino R$ 43,60
Lucas do Rio Verde R$ 42,00
Nova Mutum R$ 43,00
Primavera do Leste R$ 46,00
Rondonópolis R$ 46,50
Sapezal R$ 41,00
Sinop R$ 41,00
Sorriso R$ 41,70

Campo Novo do Parecis R$ 15,55
Campo Verde R$ 17,55
Canarana R$ 15,75
Diamantino R$ 15,60 
Lucas do Rio Verde R$ 15,90
Nova Mutum R$ 16,25
Primavera do Leste R$ 18,40
Rondonópolis R$ 18,85
Sapezal R$ 17,30
Sorriso R$ 15,60
Tangará da Serra R$ 15,80

HORTIFRUTI

Alto Garças R$ 63,10
Campo Novo do Parecis R$ 62,10
Campo Verde R$ 62,80
Cuiabá R$ 62,80
Itiquira R$ 63,10
Lucas do Rio Verde R$ 62,30
Nova Mutum R$ 62,30
Primavera do Leste R$ 62,80
Rondonópolis R$ 62,00
Sapezal R$ 62,00
Sorriso R$ 62,00

Grão SC 60KgSeco SC 60Kg

Fonte: Empaer-MT - Pesquisa in Loco - Preço Médio - 18 a 24/04/2.013

Alta Floresta R$ 85,00
Carlinda R$ 85,00
Cuiabá R$ 90,00
Guarantã do Norte R$ 85,00
Juara R$ 85,00
Juruena R$ 85,00
Lucas do Rio Verde R$ 85,00
Nobres R$ 85,00
Paranaíta R$ 85,00
Rondolândia R$ 85,00
Sorriso R$ 85,00
Tabapoã R$ 85,00
Tapurah R$ 85,00

Pluma FD 15Kg
Alta Floresta R$ 75,50
Carlinda R$ 76,50
Cuiabá R$ 81,00
Ipiranga do Norte R$ 76,50
Juara R$ 76,50
Juína R$ 76,50
Juruena R$ 76,50
Lucas do Rio Verde R$ 76,50
Nova Mutum R$ 76,50
Paranaíta R$ 76,50
Sorriso R$ 76,50
Tesouro R$ 81,00
Várzea Grande R$ 81,17

horticultura Experimento da Esalq identificou cultivares mais 
adequadas para a produção, comercialização e consumo

Ingredientes: 4 colheres (sopa) de
açúcar, 5 colheres (sopa) de creme vegetal
Becel, 1 clara, 1 ovo, meia xícara (chá) de
leite de coco, 3 colheres (sopa) de queijo-de-
minas-cura ralado no ralo grosso, meia
xícara (chá) de fubá, meia xícara (chá) de
farinha de trigo, 1 colher (sopa) de fermento
em pó.

Modo de fazer: Unte e enfarinhe 12
fôrmas para empada (7 cm
de diâmetro). Reserve.
Preaqueça o forno em
temperatura média
(180ºC). Em uma tigela,
misture o açúcar, o creme
vegetal BECEL, a clara e o
ovo até obter um creme
homogêneo. Adicione o
leite de coco, o queijo, o
fubá e a farinha e misture
até que a massa fique
pastosa. Junte o fermento
e misture delicadamente.
Disponha porções de
massa nas fôrmas,
deixando espaço para que
a massa cresça. Coloque
as fôrmas dentro de uma
assadeira grande (40 x 28
cm) e leve-as ao forno por
15 minutos ou até que um

palito, depois de espetado na massa, saia
limpo. Desenforme enquanto os bolinhos
ainda estiverem mornos. Sirva-os mornos ou
frios.

Variação: Se preferir, utiliza queijo-de-
minas padrão ao invés de queijo meia-cura.

Dica: Para servir, acondicione os
bolinhos em formas de papel frisado.

BOLINHOS DE FUBÁ COM QUEIJO

receitas da roça

Divulgação

Pesquisa avalia desempenho
de tomate orgânico

Produtividade de cultivares de tomates foram
testadas no sistema de produção orgânica

Divulgação


