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MÉDIA DE PREÇOS
ALGODÃO

MANDIOCA ......................... R$  17,87 FARINHA DE MANDIOCA.. R$ 95,45
Sc 45Kg

MAMÃO HAVAI Kg ..............R$ 1,43 MARACUJÁ Kg .................R$ 2,34

BANANA DE FRITAR ...... R$ 1,81 BANANA DE MAÇÃ .......R$ 1,84 BANANA NANICA ............ R$ 1,46

ARROZ MILHO SOJA VACA GORDABOI GORDO

BOVINOS - @ 15 kgFonte: Imea/Agrolink 01/06/12

Casca Sc 60Kg
Sinop R$ 33,00

Sequeiro Tipo I Sc 60Kg
Barra do Garças R$ 28,38
Cuiabá R$ 32,91
Sinop R$ 32,91

Sequeiro Primavera SC 60Kg
Sinop R$ 27,00
Sorriso R$ 27,00

Campo Novo do Parecis R$ 13,60
Campo Verde R$ 15,30
Canarana R$ 15,30
Diamantino R$ 13,70
Lucas do Rio Verde R$ 13,50
Primavera do Leste R$ 15,30
Rondonópolis R$ 15,80
Sapezal R$ 13,50
Sorriso R$ 13,40
Tangará da Serra R$ 13,60

Alto Araguaia R$ 57,80
Campo Novo do Parecis R$ 54,50
Campo Verde R$ 56,40
Canarana R$ 52,00
Cuiabá R$ 57,00
Diamantino R$ 55,00
Lucas do Rio Verde R$ 54,50
Primavera do Leste R$ 57,00
Rondonópolis R$ 57,50
Sapezal R$ 53,50
Sinop R$ 53,50
Sorriso R$ 54,00

HORTIFRUTI

Alto Garças R$ 49,30
Campo Novo do Parecis R$ 48,30
Campo Verde R$ 49,00
Cuiabá R$ 49,00
Itiquira R$ 49,30
Lucas do Rio Verde R$ 48,50
Nova Mutum R$ 48,50
Primavera do Leste R$ 49,00
Rondonópolis R$ 49,10
Sapezal R$ 48,20
Sorriso R$ 48,40

Grão SC 60KgSeco SC 60Kg

Fonte: Empaer-MT - 24 a 30/05 - Preço Médio

Alta Floresta R$ 83,00
Apiacás R$ 83,00
Brasnorte R$ 83,00
Carlinda R$ 83,00
Cuiabá R$ 84,00
Guarantã R$ 83,00
Ipiranga do Norte R$ 83.00
Juína R$ 83,00
Lucas do Rio Verde R$ 83,00
Rondolândia R$ 83,00
São José do Rio Claro R$ 83,00
Tangará da Serra R$ 86,00
Tapurah R$ 86,00

Pluma FD 15Kg

receitas  da roça

Elaine Perassoli
Da Redação

H á 8 anos cultivando gergelim
em Canarana, a cerca de 800
quilômetros de Cuiabá, o pro-

dutor Erlei Cibertti conta que escolheu
a cultura como uma opção de safrinha,
mas confessa que tem dificuldade de
comercializar o produto. Ele mantém o
plantio para não perder a semente. “A-
qui na região não há interesse de outros
produtores em função da dificuldade de
comercialização”. Erlei é o único na re-
gião que tem sementes para vender.

Assim como ele, o produtor José
Martins também utiliza o gergelim como
safrinha e também tem dificuldades de
comercializar o produto. Segundo José,
não problemas com doenças e pragas na
lavoura e a produtividade é boa. O ger-
gelim pode ser utilizado para rotação de
culturas com o milho e com o algodão. É

também uma opção para os pequenos
produtores e assentados.

Em Primavera do Leste e em outros
municípios mato-grossenses também há
produtores testando o cultivo de gerge-
lim. Com o objetivo de divulgar a produ-
ção, a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) tem apresenta-
do uma série de tecnologias disponí-
veis. A pesquisadora da Embrapa Algo-
dão, Nair Helena Castro Arriel, explica
que como o gergelim tem ciclo curto, ou
seja, em torno de 90 a 100 dias, pode
ser uma boa alternativa para a safri-
nha.

A cultura aproveita a umidade do so-
lo e os resíduos de adubação deixados
pelo algodão ou pela soja. “Por ser tole-
rante à seca, deve ser plantado em fe-
vereiro ou março para que a colheita se-
ja feita num período totalmente seco,
evitando assim, que a umidade prejudi-
que a qualidade da semente”.

Nair destaca ainda que por ser uma
oleaginosa, o gergelim pode entrar no
programa de incentivo do biodiesel. En-
tretanto, atualmente a produção tem se
destinado principalmente à alimentação
humana, sobretudo em panificações e
produção de óleo vegetal. “Na região
Nordeste o uso é mais alimentar, pois a
produção é em pequena escala. Já no
mercado do Centro-Oeste, onde a pro-
dução é feita em maior escala, além da
panificação e da alimentação, o gerge-
lim serve para a extração de óleo”.

Para viabilizar o plantio em áreas
mais extensas, a equipe da Embrapa Al-
godão trabalha no desenvolvimento de
variedades adaptadas ao clima da re-
gião e ao cultivo mecanizado. Para isso
lançou a cultivar BRS Seda, que tem al-
ta produtividade, com 1500 a 2000
quilos por hectare. Outra cultivar dis-
ponível é a BRS Seda e a G4. (Com As-
sessoria)

Cultivo de gergelim esbarra 
na comercialização

Produtores mato-grossenses lançam mão da cultura como 
opção para a safrinha, mas ainda têm dificuldades para vender

Canarana R$ 74,00
Chapada dos Guimarães R$ 78,00
Cuiabá R$ 78,00
Dom Aquino R$ 78,00
Itiquira R$ 77,00
Feliz Natal R$ 74,46
Jaciara R$ 78,00
Luciara R$ 72,00
Nova Xavantina R$ 74,50
Primavera do Leste R$ 78,00
Rondonópolis R$ 78,00
São Félix do Araguaia R$ 72,00
Várzea Grande R$ 78,00

Divulgação

Clima - Considerado planta tropical e subtropical, o
gergelim gosta de clima mais ameno.

Plantio - Deve ser propagado, comercialmente, por
sementes que deves ser lançadas em solo bem preparado
com o intuito de facilitar a emergência das plantas,
promover estabelecimento rápido e evitar a competição
de ervas. Em Mato Grosso o plantio pode ser feito a
partir de janeiro ou assim que começarem as chuvas.

Pragas - Lagarta enroladeira é a principal praga da
cultura. As saúvas, cigarrinhas verde, vaquinhas
amarelas e pulgões também são comuns nas lavouras.

Doenças - A mancha angular é uma das principais
causas de prejuízos à planta. A podridão negra do caule,
murcha de fusario, virose e a filoidia também são motivo
de preocupação para os produtores de gergelim.

Uso - É muito usado na confecção de balas e torrões,
saladas e na gastronomia japonesa. A torta, que é um
subproduto da extração do óleo é destinada à
alimentação dos homens e dos animais domésticos.

História - O gergelim chegou ao Brasil com os
portugueses, mas sua origem é desconhecida. Há muitas
teorias, a mais forte indica o continente asiático como
berço do produto. Cultivado desde a antiguidade, tem
inúmeras aplicações na culinária ou na medicina natural.
É rico em vitaminas A, B e C, além ter propriedades
minerais como cálcio, ferro e fósforo. Também é da
semente do gergelim que se produz uma manteiga
exótica, o tahine, muito consumida pelos árabes. O
gergelim preto é amplamente utilizado na culinária
macrobiótica, no composto conhecido como gersal.
Entre as virtudes do gersal destacam-se o combate à
acidez do sangue, aumentando a atividade cerebral e
deixando a pele mais bonita. (EP)

conheça mais

Arquivo

Campo com plantio de gergelim em plena floração
Divulgação 

TORTA CAIPIRA
Ingredientes - Massa: 1 xícara (chá) de abóbora picada, 2 xícaras (chá) de leite, 1 xícara (chá) de farinha de trigo, 2 colheres (sopa)
de óleo, 1 colher (chá) de sal, 1 colher (sopa) de fermento em pó.
Recheio - « xícara (chá) de amendoim torrado sem casca, 500 g de peito de frango com osso, 2 colheres (sopa) de óleo, 2 dentes de
alho picado, « xícara (chá) de cebola picada, 1 xícara (chá) de casca de abóbora picada, « xícara (chá) de milho verde cozido, « xícara
(chá) de salsa com talos picados, 1 colher (chá) de sal, 1 colher (sopa) de margarina para untar.
Modo de fazer - Para a massa, cozinhe a abóbora com o leite, deixe amornar. Bata no liquidificador com a farinha de trigo, o óleo e o
sal. Misture o fermento e reserve.
Para o recheio, bata o amendoim no liquidificador e reserve. Cozinhe o peito de frango, desfie e reserve. Aqueça o óleo, doure o alho e
a cebola, acrescente as cascas de abóbora, o frango, o milho, a salsa e o sal. Com a margarina unte uma forma refratária e despeje a
massa, cubra com o recheio e finalize com a massa. Leve para assar em forno médio e sirva a seguir.


