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ACapacitação Continuada
de Técnicos da Cadeia
Produtiva da Fruticultu-

ra faz parte das ações de trans-
ferência de tecnologia desenvol-
vidas pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
em Mato Grosso. Dessa forma,
agentes de extensão rural e as-
sistência técnica de diferentes
regiões do Estado discutem e pla-
nejam a implantação de Unidades
de Referência Tecnológica
(URTs) em fruticultura no Estado.
O curso é promovido em conjunto
com a Empaer, governo do estado
e parceiros.

O tema será o destaque do
módulo 5 da Capacitação Conti-
nuada de Técnicos da Cadeia Pro-
dutiva da Fruticultura, que será
realizado na Embrapa Agrossilvi-
pastoril, em Sinop (500 Km de
Cuiabá). Durante o curso o grupo,
que já vem sendo capacitado des-
de 2011, conhecerá a proposta
de implantação das URTs e ini-
ciará o trabalho para implantar
uma delas no município em que
atua. Estas Unidades serão insta-
ladas em propriedades padrão da
região e serão acompanhadas de
perto pelos técnicos. Sendo que
nelas eles poderão aplicar os co-
nhecimentos adquiridos na capa-
citação e transferir os conheci-
mentos para colegas e outros
produtores. Além de execução do
planejamento das URTs, neste
módulo da Capacitação Continua-
da de Técnicos da Cadeia Produ-
tiva da Fruticultura haverá tam-
bém palestras sobre a produção
de frutas em Mato Grosso, sobre

inovação tecnológica em fruticul-
tura tropical e sobre o cultivo da
bananeira. 

Já pensando no desenvolvi-
mento da cadeia da fruticultura a
Embrapa lançou no final do ano
passado em Sinop duas novas
cultivares de frutas para regiões
de clima tropical: a uva para suco
BRS Magna e o híbrido de mara-
cujazeiro azedo BRS Rubi do Cer-
rado, que foram validados em
propriedades de Mato Grosso e
são boas opções para os fruticul-
tores. A cultivar de uva BRS
Magna foi validada em Mato
Grosso na fazenda Melina, em
Nova Mutum. O novo material
tem como principal característica
a ampla adaptação climática, po-
dendo ser cultivada em regiões
de clima temperado, como a Ser-
ra Gaúcha, ou tropical úmido, co-
mo em boa parte do estado de
Mato Grosso. Tem um ciclo de
produção de médio a precoce, o
que possibilita a colheita de duas
safras por ano em regiões tropi-
cais. A nova cultivar apresenta
um sabor aframboesado, uma co-
loração violácea intensa e um al-
to teor de açúcar de 17 a 19 ´
Brix , podendo ser utilizada para
a elaboração de sucos pura
ou em conjunto com outras
variedades. A pesquisadora
da Embrapa Uva e Vinho,
Patrícia Ritschel, destaca
ainda a presença nesta cul-
tivar de grande quantidade
de compostos fenólicos e
antocianas. Tais substân-
cias são benéficas para a
saúde, ajudando na preven-
ção de doenças cardiovas-
culares. 

O maracujá BRS Rubi

do Cerrado foi validado pela
cooperativa Coopernova, em
Terra Nova do Norte, na re-
gião Norte do Mato Grosso,
onde obteve produtividade
acima de 50 toneladas por
hectare. Produz frutos de
casca aproximadamente 50%
de frutos de casca vermelha
ou arroxeada com peso de
120 a 300 gramas (média
de 170g) e rendimen-
to de suco em tor-
no de 35%. Tra-
ta-se de um ma-
terial de dupla
aptidão, tanto
para mesa
quanto para
a indústria,
com melhor
resistência ao
t r a n s p o r t e ,
maior tempo de
prateleira e elevados níveis
de resistência às principais
doenças do maracujazeiro (vi-
rose, bacteriose, antracnose
e verrugose).
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MÉDIA DE PREÇOS
ALGODÃO

MANDIOCA .......................... R$ 22,83 FARINHA DE MANDIOCA.. R$ 112,63
Sc 45Kg

MAMÃO HAVAI Kg ..............R$ 2,05 MARACUJÁ Kg .................R$ 3,36

BANANA DE FRITAR ...... R$ 2,30 BANANA MAÇÃ .......R$ 2,31 BANANA NANICA ............ R$ 1,88

ARROZ MILHO SOJA VACA GORDABOI GORDO

BOVINOS - @ 15 kg
Fonte: Agrolink 03/05/2013

Casca Sc 60Kg
Sinop R$ 35,00

Sequeiro Tipo I Sc 60Kg

Cuiabá R$ 46,60
Sinop R$ 46,60

Sequeiro Primavera SC 60Kg

Sinop R$ 32,00
Sorriso R$ 32,00

Alto Araguaia R$ 47,00
Campo Novo do Parecis R$ 43,25
Campo Verde R$ 47,00
Canarana R$ 42,50
Cuiabá R$ 47,00
Diamantino R$ 44,00
Lucas do Rio Verde R$ 44,50
Nova Mutum R$ 44,25
Primavera do Leste R$ 47,50
Rondonópolis R$ 48,25
Sapezal R$ 44,50
Sinop R$ 43,00
Sorriso R$ 44,50

Campo Novo do Parecis R$ 15,15
Campo Verde R$ 17,40
Canarana R$ 15,75
Diamantino R$ 15,10 
Lucas do Rio Verde R$ 15,40
Nova Mutum R$ 15,75
Primavera do Leste R$ 17,95
Rondonópolis R$ 18,50
Sapezal R$ 16,90
Sorriso R$ 15,10
Tangará da Serra R$ 15,40

HORTIFRUTI

Alto Garças R$ 63,10
Campo Novo do Parecis R$ 62,00
Campo Verde R$ 62,70
Cuiabá R$ 62,70
Itiquira R$ 63,00
Lucas do Rio Verde R$ 62,20
Nova Mutum R$ 62,20
Primavera do Leste R$ 62,70
Rondonópolis R$ 62,80
Sapezal R$ 61,90
Sorriso R$ 62,10

Grão SC 60KgSeco SC 60Kg

Fonte: Empaer-MT - Pesquisa in Loco - Preço Médio - 25/04 a 01/05/2.013

Alta Floresta R$ 86,00
Carlinda R$ 86,00
Cuiabá R$ 90,00
Denise R$ 91,00
Jauru R$ 91,00
Lambari D’Oeste R$ 86,00
Lucas do Rio Verde R$ 86,00
Nova Olímpia R$ 91,00
Paranaíta R$ 86,00
Rio Branco R$ 91,00
Salto do Céu R$ 91,00
Tangará da Serra R$ 91,00
Vila Bela da S. Trindade R$ 91,00

Pluma FD 15Kg
Alto Garças R$ 82,75
Alto Paraguai R$ 82,42
Barão de Melgaço R$ 83,33
Cuiabá R$ 81,00
Indiavaí R$ 82,50
Jauru R$ 82,50
Lambari D’Oeste R$ 82,50
Nova Lacerda R$ 82,50
Lucas do Rio Verde R$ 82,50
Nova Mutum R$ 82,50
Reserva do Cabaçal R$ 82,50
Salto do Céu R$ 82,50
Tangará da Serra R$ 82,50
Vila Bela da S. Trindade R$ 82,50

ações coletivas Embrapa Agrossilvipastoril, Empaer, governo
de Mato Grosso desenvolvem projeto único

Ingredientes: Recheio: 1 peito de frango inteiro desfiado
(em 1/2 xícara de caldo do próprio cozimento), 2 tomates
maduros picados, sem pele e sementes, 1/2 xícara de
azeitonas pretas picadas, 1/2 xícara de salsinha picada, Sal e
pimenta a gosto

Massa: 1/2 xícara de farinha de milho Claramil (ou flocos
de milho), 1/2 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de óleo, 4
ovos, 1 xícara de caldo de galinha, 2 colheres de fermento em
pó. Cobertura: 1 copo de requeijão, 1 caixinha de creme de
leite, 50gr de queijo parmesão ralado 

Modo de fazer: Misture o frango,
tomates, azeitonas, cheiro verde, sal e
pimenta em um bowl. Reserve. Pré-aqueça o
forno a 180ºC e unte uma forma de 30cm
com margarina e farinha de trigo. Bata no
liquidificador nesta ordem: óleo, caldo de
galinha, ovos e as farinhas. Depois de bem
batidos, adicione o fermento e misture um
pouco mais. Despeje a massa na forma
untada. Pegue a mistura reservada (recheio)
e coloque por cima. Leve ao forno por 40
minutos ou até assar. Para a cobertura, bata
o creme de leite, requeijão e parmesão no
liquidificador. Coloque essa cobertura sobre
a massa e volte ao forno por mais 20 minutos
para gratinar. Sirva.

Dicas: Cozinhe o peito de frango com
osso na pressão com 2l de água usando sal,
salsão, cebola e alho. Utilize o frango e o

caldo na receita. Se for guardar para comer no outro dia,
deixe o caldo na carne para não ressecá-la. 

É possível simplificar o preparo utilizando ingredientes
prontos, como polpa de tomate e caldo de galinha.

Como estamos trabalhando com vários ingredientes, veja
que é possível substituí-los por outros e variar o sabor. Por
exemplo, alcaparra ao invés de azeitonas, ervilhas tem troca
da salsinha ou até substituir o frango por carne moída. Se
quiser diminuir as calorias da cobertura, basta usar queijos
menos gordurosos como o branco ou cottage (tipo de coalhada
suave de queijo).

FONTE: RECEITA DESENVOLVIDA POR STELA MORATO PARA A 3CORAÇÕES

TORTA DE FRANGO

receitas da roça

Stela Morato/3Corações
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Magna foi

validada
em Mato
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Mutum

Maracujá Rubi do Cerrado foi avaliado pela
Coopernova, em Terra Nova do Norte
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prol da fruticultura

Arquivo


