
MÉDIA DE PREÇOS
ALGODÃO

MANDIOCA ......................... R$  17,25 FARINHA DE MANDIOCA.. R$ 101,29
Sc 45Kg

MAMÃO HAVAI Kg ..............R$ 1,78 MARACUJÁ Kg .................R$ 2,47

BANANA DE FRITAR ...... R$ 1,77 BANANA MAÇÃ .......R$ 1,24 BANANA NANICA ............ R$ 1,55

ARROZ MILHO SOJA VACA GORDABOI GORDO

BOVINOS - @ 15 kgFonte: Agrolink 20/07/12

Casca Sc 60Kg
Sinop R$ 41,00

Sequeiro Tipo I Sc 60Kg
Barra do Garças R$ 28,38
Cuiabá R$ 32,88
Sinop R$ 32,88

Sequeiro Primavera SC 60Kg
Sinop R$ 40,0
Sorriso R$ 40,00

Campo Novo do Parecis R$ 19,50
Campo Verde R$ 20,00
Canarana R$ 20,00
Diamantino R$ 19,80 
Lucas do Rio Verde R$ 19,00
Nova Mutum R$ 19,20
Primavera do Leste R$ 22,00
Rondonópolis R$ 23,00
Sapezal R$ 18,50
Sorriso R$ 18,90
Tangará da Serra R$ 19,00

Alto Araguaia R$ 71,20
Campo Novo do Parecis R$ 66,80
Campo Verde R$ 69,50
Canarana R$ 66,00
Cuiabá R$ 70,00
Diamantino R$ 68,00
Lucas do Rio Verde R$ 67,00
Nova Mutum R$ 68,50
Primavera do Leste R$ 70,00
Rondonópolis R$ 70,50
Sapezal R$ 66,30
Sinop R$ 66,00
Sorriso R$ 66,50

HORTIFRUTI

Alto Garças R$ 49,10
Campo Novo do Parecis R$ 48,10
Campo Verde R$ 48,80
Cuiabá R$ 48,80
Itiquira R$ 49,10
Lucas do Rio Verde R$ 48,30
Nova Mutum R$ 48,30
Primavera do Leste R$ 48,30
Rondonópolis R$ 48,90
Sapezal R$ 48,00
Sorriso R$ 48,20

Grão SC 60KgSeco SC 60Kg

Fonte: Empaer-MT - 12 a 18/07 - Preço Médio

Campos de Júlio R$ 82,00
Carlinda R$ 82,00
Cuiabá R$ 82,00
Denise R$ 82,00
Gaúcha do Norte R$ 82,00
Juruena R$ 82,00
Lucas do Rio Verde R$ 85,00
Nobres R$ 82,00
Nova Mutum R$ 82,00
Paranaíta R$ 82,00
São José do Rio Claro R$ 82,00
Sapezal R$ 82,00
Tapurah R$ 82,00

Pluma FD 15Kg
Campos de Júlio R$ 73.00

Cuiabá R$ 77,01
Dom Aquino R$ 77,00
Feliz Natal R$ 74,11
Gaúcha do Norte R$ 74,11
Juruena R$ 73,00
Lucas do Rio Verde R$ 73,00
Nortelândia R$ 77,09
Nova Xavantina R$ 73,50
Poxoréu R$ 77,00
Primavera do Leste R$ 77,00
Rondonópolis R$ 77,00
Sapezal R$ 73,00

pesquisa

apicultura 

Avaliações sobre sistema de produção de
grãos e fibras foram feitas em várias culturas

Elaine Perassoli
Da Redação

Começam a ser divulgados os primeiros
resultados de 4 anos de trabalho dos
pesquisadores da Fundação de Apoio à

Pesquisa Agropecuária (Fundação MT) sobre o
sistema de produção de grãos e fibras. O pes-
quisador e gestor do Programa de Monitora-
mento e Adubação (PMA) Leandro Zancanaro
explica que o objetivo é demonstrar à classe
produtora, com trabalhos de pesquisa de longa
duração, os benefícios e as limitações dos di-
versos sistemas possíveis de serem praticados.

De acordo com o pesquisador as avaliações
contínuas de sistemas de produção é importan-
te para o solo, para a planta e principalmente
para o produtor, que pretende e deseja produzir
maior quantidade de alimentos por tempo infini-
to. Produtor que cultiva alimento com sustenta-
bilidade é aquele que adota boas práticas agrí-
colas, usa técnicas e tecnologias que o ajudam
a fazer o melhor em sua propriedade de forma
rentável e com responsabilidade social e am-
biental.

A pesquisa sobre sistema de produção de
grãos e fibras está sendo desenvolvida em uma

fazenda parceira do PMA, situada no município
de Itiquira (MT). Leandro conta que já é possí-
vel obter informações quanto a influência dos
diferentes sistemas de produção sobre a dinâ-
mica de nutrientes em cada sistema, sobre a in-
tensidade dos estresses bióticos e abióticos e
influência destes sobre o manejo de adubação.

Este estudo, que está sendo conduzido des-
de a safra 2008/09 com sistemas de produção
distintos, envolvendo distribuição ordenada de
diferentes culturas mostra a influência de cada
sistema sobre a produtividade, o solo e renda
da produção. As diferentes sequências de plan-
tios já apresentaram nestes anos de pesquisa
importantes resultados. Fazem parte dos estu-
dos as culturas de soja, algodão, milho, bra-
quiária, milheto e crotalária.

O pesquisador diz que embora ainda seja ce-
do para fazer conclusões agronômicas, porque
o trabalho é à longo prazo, se pode observar
que a cada ciclo a terra fornece informações di-
ferentes. “Ouvir a terra faz diferença para
quem quer continuar produzindo com rentabili-
dade e sustentabilidade. Além de pensar em
adubação, deve-se pensar na influência do ma-
nejo sobre a eficiência do aproveitamento de
nutrientes presentes no solo, e principalmente

quanto a qualidade física e
biológica do solo. Um
exemplo real e direto ao
bolso do produtor quanto a
biologia do solo, é a perda
de produtividade ocasiona-
da pelos nematoides”,
analisa Leandro.

Para o chefe-geral da
Embrapa Agropecuária
Oeste, Fernando Mendes
Lamas, o desenvolvimento
de estudos como este be-
neficia tanto as entidades
que investem na pesquisa,
quanto os produtores ru-
rais. O pesquisador da Em-
brapa Algodão - Núcleo
Cerrado Goiás, Alexandre
Cunha de Barcellos Ferrei-
ra acrescenta que realizar
uma pesquisa a longo prazo
faz toda diferença para o futuro da agricultura
no Brasil. “Os resultados serão pontuais, conse-
guirão atender a demanda da atividade agrícola‘. 

Para a pesquisadora Denise Baptaglin Mon-
tagner, da Embrapa Gado de Corte, o sistema

de produção é muito amplo e pode apresentar
várias possibilidades para os agricultores e pe-
cuaristas. “As informações geradas aqui pode-
rão ser úteis para a lavoura e pecuária de todo
o Brasil”. (Com Assessoria)

receitas da roça

Sorriso investe na produção de mel
Wisley Tomaz
Da Redação

Omunicípio de Sorriso (420 km ao Norte de Cuiabá),
que se destaca como um dos maiores produtores de
grãos de Mato Grosso, começa a investir também

na apicultura. Neste final de julho encerra-se a colheita
deste ano e a produção deve chegar a 12 toneladas de mel.
O presidente da Associação dos Apicultores de Sorriso
(Apis) Lidenor Bacca diz que a cada ano, a atividade tem se
tornado um negócio rentável, principalmente para as
famílias de pequenos e médios produtores rurais, que
passam a contar com uma alternativa a mais de

investimento para fonte de renda. 
Recentemente, para que os produtores de mel da região

tenham ainda mais segurança, foi inaugurada a Casa de
Extração do Mel, construída há aproximadamente 12
quilômetros de Sorriso. Segundo Lidenor, a partir de agora
todos os 32 integrantes que fazem parte da Associação dos
Apicultores de Sorriso passam a fazer todo o processo de
extração do mel no novo local, o que antes era feito nas
casas dos próprios apicultores.

O produtos explica que a tendência é que o negócio
realmente dê certo, tanto que em maio do ano passado a
Prefeitura de Sorriso fez o repasse de R$ 20 mil para a
associação, que foram investidos na construção da Casa de
Extração, junto com recursos da própria associação. A
secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura
Familiar (Sefraf), fez a entrega de uma mesa e a centrífuga
para a retirada do mel. Os apicultores ainda receberam um
montante de madeira que foi apreendida pelo Ibama, que será
usada para fabricarem a estrutura das caixas onde ficam as
abelhas. Esta será a primeira Casa de Extração do Mel do
norte do Estado, construída por meio de uma associação. E
depois de pronta, a expectativa é de chegar a 20 toneladas
de mel por ano.

Em função disso, o mercado de mel na cidade tem deixado
os apicultores bastante otimistas, em especial com a tomada
de decisão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
em comprar a produção a partir do próximo ano. Com o mel
sendo vendido a cerca de R$ 10,00 o quilo, os apicultores da
associação comemoram a lucratividade, pois juntos estão
comercializando 12 toneladas ano. Hoje, há mais de 20
associadas cadastrados na Apis. Contudo, para ter sucesso é
preciso estar atento ao sistema de operacionalização. Ele
cita o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas de Mato Grosso (Sebrae-MT) como entidade que
oferece cursos e palestras, consultorias, informações de
gestão e ainda auxilia na aproximação de parceiros e clientes
em todo o Estado. Ele destaca ainda o papel da Secretaria
Municipal de Agricultura de Sorriso que tem dado total apoio
à atividade, oferecendo acompanhamento técnico aos
apicultores, bem como na comercialização.

A GAZETA3 - Terra & Criação - Cuiabá, Segunda-feira, 23 de julho de 2012 

Ingredientes: 500 g de carne moída (patinho ou alcatra),
1 linguiça colonial, 150 g de bacon, 2 dentes de alho
amassados, 1 pão francês dormido, cheiro verde, pimenta-do-
reino e sal a gosto, 1 gota de pimenta malagueta, 100 g de
queijo coalho, molho de tomate, azeitonas pretas, tomate e
orégano, 1 lata de óleo de milho para fritar

Para empanar: farinha de rosca, farinha de trigo, 3 ovos

Modo de fazer: Moer a carne com o bacon e a linguiça.
Acrescentar o pão umedecido em um pouco de água, o alho
picado e o cheiro verde. Temperar com sal e pimenta.
Rechear com o queijo coalho e empanar, passando na farinha
de trigo, ovo batido e farinha de rosca. Fritar em óleo até
ficar dourado. Colocar em uma forma e levar ao forno pré-
aquecido a 180ºC por 15 minutos.

Dica: Cuidado com o tempo de forno, para não ressecar o
polpettone.
Receita do chef Sandro Duarte

POLPETONE

Fundação MT apresenta
resultados de estudo

Divulgação
Produção de mel é uma alternativa 
de renda para pequenos produtores rurais

Arquivo

O algodão é uma das culturas estudadas 
no Programa de Monitoramento e Adubação

João Vieira/Arquivo


