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A lguns fatores tem con-
tribuído para o desen-
volvimento do mercado

de sementes forrageiras, entre
eles a redução de área de plantio
de brachiarias e o aumento da in-
tegração lavoura-pecuária. Maior
exportador de sementes de forra-
geiras do mundo, o Brasil terá o
mercado aquecido nesta safra, já
que a demanda será mantida em
função da necessidade que os pe-
cuaristas têm enfrentado como a
falta de pastagem disponível. Na
avaliação do produtor Pierre Pa-
triat, a projeção para esta safra
que começa a ser colhida este
mês de maio é de que a produção
alcance 70 mil toneladas de se-
mentes, plantadas em 130 mil
hectares. 

Outro ponto favorável para a
produção de forrageiras é a ado-
ção da técnica de integração la-
voura-pecuária, cada vez mais
comum na agricultura brasileira,
tornando a demanda crescente
tanto para os sementeiros, pois
muitos produtores estão ingres-
sando nessa proposta, e ainda há
o uso para o controle de nematóide
com um preparo do solo diferencia-
do. O produtor explica que a torcida
agora é que o clima continue sendo
favorável aos produtores. Já que a
produção de sementes de forrageiras
exige cada vez mais profissionalis-
mo.

Um fator que também pesa nessa
elevação da procura foi a redução

das áreas plantadas das bachiarias,
devido à falta de terra para o plantio
por conta da demanda por soja, algo-
dão e milho. Isso porque estados co-
mo Bahia e Goiás, que são grandes
produtores de bachiarias, também vi-
ram essa cultura ser substituídas por
outras. Estima-se que a redução de
área tenha sido de 20% no país. Por
outro lado, houve aumento na área

plantada da cultivar “Panicum maxi-
mum” em duas regiões, São Paulo e
Quirinópolis (GO). Ou seja, há equilí-
brio nessas últimas safras.

Na avaliação de especialistas,
esse bom momento veio somente
após um susto enfrentado pelo setor.
Já que na safra passada a expectati-
va era das melhores, no entanto, um
período chuvoso entre os meses de

maio e junho fez com que a produtivi-
dade das forrageiras não atingisse
os patamares esperados. Com isso, o
preço das sementes se manteve em
alta e fez com os sementeiros vissem
uma elevação de 50% no valor da to-
nelada entre março de 2012 e março
deste ano.

Um dos fatores positivos para o
setor é que a partir de altos investi-

mentos em pesquisa, o país se desta-
ca como exportador de sementes tro-
picais de forrageiras ,chegando a
uma média de 10 mil toneladas ex-
portadas, número que deverá ser
mantido nesta temporada. Dessa for-
ma, A Unipasto juntamente com a
Embrapa, tem fomentado a pesquisa
para novas cultivares. Normas e pa-
drões para produção e comercializa-

ção de sementes de espécies for-
rageiras de clima tropical, bas-
tante utilizadas em pastagens,
na produção de forragem e na
adubação verde, estão em revi-
são. 

O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Ma-
pa) publicou no Diário Oficial da
União, um projeto de Instrução
Normativa (IN) que revê toda a
norma atual, adequando-a às
inovações tecnológicas do setor.
Além disso, a norma regula a re-
lação de sementes nocivas proi-
bidas, de sementes nocivas tole-
radas e seus limites máximos.
Depois de atualizações pontuais
em 2010, 2011 e 2012, o Mapa
vai revisar toda a normativa. Du-
rante 60 dias, a Coordenação de
Sementes e Mudas (CSM) rece-
berá contribuições, tecnicamen-
te fundamentadas, de órgãos,
entidades e pessoas físicas inte-
ressadas no assunto.

A GAZETA3 - Terra & Criação - Cuiabá, Segunda-feira, 13 de maio de 2013 

MÉDIA DE PREÇOS
ALGODÃO

MANDIOCA .......................... R$ 23,77 FARINHA DE MANDIOCA.. R$ 108,23
Sc 45Kg

MAMÃO HAVAI Kg ..............R$ 3,80 MARACUJÁ Kg .................R$ 5,00

BANANA DE FRITAR ...... R$ 2,90 BANANA MAÇÃ .......R$ 2,77 BANANA NANICA ............ R$ 2,18

ARROZ MILHO SOJA VACA GORDABOI GORDO

BOVINOS - @ 15 kg
Fonte: Agrolink 10/05/2013

Casca Sc 60Kg
Sinop R$ 32,00

Sequeiro Tipo I Sc 60Kg
Cuiabá R$ 46,62
Sinop R$ 46,62

Sequeiro Primavera SC 60Kg
Sinop R$ 33,00
Sorriso R$ 33,00

Alto Araguaia R$ 48,20
Campo Novo do Parecis R$ 45,00
Campo Verde R$ 49,00
Canarana R$ 44,20
Cuiabá R$ 48,50
Diamantino R$ 46,00
Lucas do Rio Verde R$ 46,50
Nova Mutum R$ 47,00
Primavera do Leste R$ 50,00
Rondonópolis R$ 46,00
Sapezal R$ 45,50
Sinop R$ 45,50
Sorriso R$ 46,50

Campo Novo do Parecis R$ 11,45
Campo Verde R$ 15,15
Canarana R$ 13,10
Diamantino R$ 10,50 
Lucas do Rio Verde R$ 11,40
Nova Mutum R$ 11,90
Primavera do Leste R$ 15,35
Rondonópolis R$ 15,35
Sapezal R$ 15,80
Sorriso R$ 11,05
Tangará da Serra R$ 11,38

HORTIFRUTI

Alto Garças R$ 62,10
Campo Novo do Parecis R$ 61,10
Campo Verde R$ 61,80
Cuiabá R$ 61,80
Itiquira R$ 62,10
Lucas do Rio Verde R$ 61,30
Nova Mutum R$ 61,30
Primavera do Leste R$ 61,80
Rondonópolis R$ 61,90
Sapezal R$ 61,00
Sorriso R$ 61,20

Grão SC 60KgSeco SC 60Kg

Fonte: Empaer-MT - Pesquisa in Loco - Preço Médio - 01 a 07/05/2.013

Alta Floresta R$ 85,50
Carlinda R$ 85,50
Cuiabá R$ 90,00
Denise R$ 85,50
Jauru R$ 85,50
Lambari D’Oeste R$ 85,50
Lucas do Rio Verde R$ 85,50
Nova Olímpia R$ 85,50
Paranaíta R$ 85,50
Rio Branco R$ 85,50
Salto do Céu R$ 85,50
Tangará da Serra R$ 85,50
Vila Bela da S. Trindade R$ 85,50

Pluma FD 15Kg
Alto Garças R$ 82,75
Alto Paraguai R$ 82,42
Barão de Melgaço R$ 83,33
Cuiabá R$ 83,08
Itiquira R$ 82,75
Jaciara R$ 83,33
Luciara R$ 73,33
Nova Xavantina R$ 80,00
Pedra Preta R$ 83,33
Poconé R$ 82,92
Primavera do Leste R$ 83,33
Rondonópolis R$ 83,33
Santo Antônio do Leverger R$ 82,92
São Félix do Araguaia R$ 75,20

mercado Com produção crescente, segmento continua
aquecido nesta safra, que já começa a ser colhida

receitas da roça

Divulgação

BOLO CREMOSO DE MILHO VERDE
Ingredientes: 3 ovos, 1 vidro de leite de coco (200ml), 1 xícara (chá) de

leite, « xícara (chá) de óleo, 1 e 1/2 de xícara (chá) de milho verde debulhado
(245g), 1/2 de xícara (chá) de farinha de milho em flocos (67,5g), 1/2 de xícara
(chá) de coco fresco ralado (60g), 1 colher (sopa) cheia de farinha de trigo, 1
xícara (chá) de açúcar demerara União Naturale, 1 colher (sopa) rasada de
fermento em pó (10g)

Modo de fazer: No liquidificador, bata os ovos com o leite de coco, o leite, o
óleo e o milho até homogeneizar, por cerca de 3 minutos. Acrescente a farinha de
milho e o coco e bata por mais 2 minutos. Por último, junte a farinha de trigo, o
açúcar e o fermento e bata até ficar homogêneo. Despeje na assadeira untada e
enfarinhada e asse no forno preaquecido.
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Divulgação

A produção de
sementes
forrageiras deve
alcançar 70 mil
toneladas

Sementes
forrageiras em alta


