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Apresentação
Em formato de bolso, ilustrados e escritos em 

linguagem objetiva, didática e simples, os títulos da 
Coleção Plantar têm por público-alvo produtores 
rurais, estudantes, sitiantes, chacareiros, donas de 
casa e demais interessados em resultados de pesquisa 
obtidos, testados e validados pela Embrapa. 

Cada título desta coleção enfoca aspectos básicos 
relacionados ao cultivo de, por exemplo, hortaliça, 
fruteira, planta medicinal, planta oleaginosa, condi-
mento e especiaria.

Editada pela Embrapa Informação Tecnológica, 
em parceria com as demais Unidades de Pesquisa 
da Empresa, esta coleção integra a linha editorial 
Transferência de Tecnologia, cujo principal objetivo 
é preencher lacunas de informação técnico-científica 
agropecuária direcionada ao pequeno produtor rural 
e, com isso, contribuir para o aumento da produção 
de alimentos de melhor qualidade, bem como para 
a geração de mais renda e mais emprego para os 
brasileiros.

Selma Lúcia Lira Beltrão
Gerente-Geral

Embrapa Informação Tecnológica.
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Introdução
O gergelim (Sesamum indicum L.), 

da família Pedaliácea, é uma das plantas 
oleaginosas mais antigas e usadas pela 
humanidade. Considera-se a África o con-
tinente de origem do gergelim, porque ali 
existe a maioria das espécies silvestres do 
gênero Sesamum, ao passo que, na Ásia, se 
encontra uma riqueza de formas e varie-
dades das espécies cultivadas. No Brasil, 
o gergelim foi introduzido no século 16 na 
Região Nordeste pelos portugueses e foi 
tradicionalmente plantado para consumo 
local. Na Venezuela, desenvolveu-se como 
cultura comercial em virtude das condições 
climáticas muito favoráveis, bem como dos 
trabalhos de pesquisa que difundiram tal 
cultura. Na América do Norte, o gergelim 
foi introduzido no fim do século 17 por es-
cravos africanos.


