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RESUMO 

Conhecer a opinião dos consumidores sobre as suas preferências no com relação a 

forma de aquisição, tipo e aparência do tubérculo, características culinárias e de sabor 

é de fundamental importância para auxíliar na escolhas da variedades a serem 

produzida e comercializada no Brasil. Assim, realizou-se um trabalho com  o objetivo 

de avaliar a opinião dos consumidores de batata em dois supermercados de Botucatu-

SP,  quanto ao consumo de batata e prefências em relação a sete das variedade mais 

produzidas no pais (Agata, Asterix, Atlantic, Cupido, Markies, Mondial e Vivaldi). 

Verificou-se que: os consumidores não dão grande importância ao formato dos 

tubérculos e possuem preferência por batatas com polpa e pele amarelas. Preferem 

tubérculos com peso entre 150g a 250g e lavados. Consideram a batata um alimento 

muito gostoso e saudável. Quando não são informados sobre as aptidões culinárias da 

variedade, a maioria das pessoas demonstrou que compra batatas pela aparência, ou 

seja, compram as que são mais bonitas, independentemente do destino do preparo e 

houve maior rejeição as variedades Atlantice a Asterix. Quando são informados sobre 

as aptidões culinárias da variedade, os consumidores possuem preferência por 

consumir batatas multiusos ou que sejam apropriadas para serem assadas ou cozidas 

e o fator aparência é relegado ao segundo plano. Os consumidores informaram gostar 

de batatas fritas, porém grande parcela rejeitou as variedades para fritura por motivos 

de saúde, alegando preferir consumir batatas de outras maneiras. Quando preparadas 

na forma de chips, no geral a preferência maior foi pela cultivar Atlantic e a maior 

rejeição foi pela Ágata. Quando indagados sobre a possibilidade de ser obrigatório a 

informação sobre a aptidão culinária da variedade disponível no mercado, cerca de 

95% dos entrevistados foram favoráveis. 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO  

A batata (Solanum tuberosum  L.) originou-se da região Andina na América do 

Sul e no Brasil o cultivo intenso juntamente com outras hortaliças iniciou-se na década 

de 1920, no cinturão verde de São Paulo (Lopes & Buso, 1997).   

Seu cultivo tem grande importância no cenário agrícola brasileiro. Sendo que, 

hoje, a batata é o 4º alimento mais consumido no mundo, após arroz, trigo e milho, 

considerada também a principal hortaliça no país, tanto em área cultivada como em 

preferência alimentar (Lopes & Buso, 1997). 

Nos 30 últimos anos, a produção brasileira de batata cresceu cerca de 70%. A 

área nacional plantada anualmente está em torno de 139.814 ha, com produção 

aproximada de 3.459.183 toneladas, ou seja, com uma produtividade média de 24,74 t 

ha-1, o que representa uma disponibilidade anual de aproximadamente 18,2 kg por 

habitante (IBGE, 2010).  

Assim, a batata é um item importante da dieta alimentar brasileira, principalmente 

nas regiões Sul e Sudeste (PR, SC, RS, MG e SP), as quais são as principais 

produtoras, contribuindo com aproximadamente 90% da área plantada com batata no 

Brasil. 

Estados como Paraíba, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Sergipe e o 

Distrito Federal produzem batata em microclimas específicos ou durante épocas do 

ano com temperaturas e, ou, pluviosidade baixa (Lopes et al., 2008). 

A cultura da batata contribui substancialmente para a rentabilidade e, portanto, 

para o futuro da agricultura. Isso tem estimulado o aparecimento de variedades cada 

vez mais produtivas, bem como melhoramentos importantes em termos da qualidade e 

da resistência às doenças. 

Em geral, a maior parte da produção brasileira de batata ainda destina-se ao 

consumo “in natura”. Portanto, devido à falta de tradição do Brasil em informar ao 

consumidor qual variedade está comprando e qual sua melhor forma de 

aproveitamento, compra-se batata simplesmente pela aparência externa.  



No Brasil duas alternativas têm sido utilizadas para beneficiamento e 

classificação da batata após a colheita. Na primeira, mais simples e pouco utilizada, a 

batata é exposta na superfície do solo para secagem ou perda da água superficial. Na 

segunda, a batata recém colhida sofre lavagem e secagem. A lavagem dos tubérculos, 

apesar de ser prática predominante, é questionável, pois pode acentuar os seus 

defeitos e ainda torná-los mais suscetíveis à deterioração, além de aumentar a 

porcentagem de descarte (Finger & Fontes, 1999). 

As perdas pós-colheita para batata, avaliadas em estudo em Brasília (DF), foram 

de 10,3% para a batata não lavada e 93% para a batata lavada, constatando, portanto 

que o processo de lavagem aumenta a incidência de deterioração (Henz & Brune, 

2004). 

As alterações nas condições de produção e na conjuntura social impõem 

igualmente a necessidade de investir tempo e dinheiro no constante desenvolvimento 

de variedades.  

Em vista dos argumentos anteriores, evidencia-se a importância de se conhecer 

a preferência do consumidor em relação às variedades de batatas que estão no 

mercado, evitando, portanto, que sejam escolhidas somente pelo aspecto da 

aparência externa, mas sim que também sejam consideradas as reais características 

de aptidão culinária da variedade. 

Assim, ressalta-se no seguinte trabalho, que as opiniões coletadas dos 

consumidores possam ser transmitidas para os produtores, de tal forma que favoreça 

toda a cadeia produtiva da batata, conciliando produtividade com características 

desejadas pelos consumidores.      

 

OBJETIVO 

Objetivou-se com o presente trabalho conhecer a opinião dos consumidores 

sobre as principais variedades de batatas produzidas atualmente no Brasil. 

 



MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização utilizada condução da parte de campo 

O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental Lageado da Faculdade 

de Ciências Agronômicas/UNESP - Campus de Botucatu, localizada no município de 

Botucatu-SP, latitude 22º 51’S, longitude 48º 26’W e altitude de 740 m. 

Segundo a classificação climática de Köeppen, o clima predominante na região é 

do tipo Cwa. É caracterizado pelo clima tropical de altitude, com inverno seco e verão 

quente e chuvoso (Lombardi Neto & Drugowich, 1994). 

Mediante levantamento detalhado realizado por Carvalho et al. (1983) e 

utilizando-se o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos (Embrapa, 2006), o solo 

da área experimental foi classificado como Latossolo Vermelho distroférrico. Antes da 

instalação do experimento foi realizada coleta de solo, na profundidade de 0-20 cm, 

para caracterização química, conforme metodologia proposta por Raij et al. (2001). Os 

resultados estão apresentados nas Tabelas 1. 

 

Tabela 1. Características químicas do solo, nas profundidades de 0-20 e 20-40 cm, 
antes do plantio da cultura. 

Prof. pH(CaCl2) M.O. P(resina) H+Al K Ca Mg CTC V 

cm  g dm-3 mg dm-3 ________________ mmolc dm-3 ________________ % 

0-20 4,8 26 24 34 5,7 22 8 70 51 

20-40 4,7 16 14 36 3,0 21 10 70 49 

 

Delineamento experimental  

O delineamento foi de blocos casualizados, com sete variedades e três 

repetições. Cada unidade experimental foi composta por quatro linhas de 5m de 

comprimento, com espaçamento de 0,8 m entrelinhas e 0,2 m entre plantas, 

totalizando, assim, população de 62.500 plantas ha-1. Para as avaliações foram 

consideradas as duas linhas centrais desprezando 0,5 m na extremidade de cada linha 

de plantas. 



As variedades utilizadas apresentam as seguintes características: 

Ágata: Sua maturação é de precoce a muito precoce, tubérculos com olhos 

superficiais e alta produtividade, Seu teor de matéria seca é muito baixo, com 

qualidade bastante consistente e de cor firme quando cozida, folhagem com 

desenvolvimento bom, susceptível à requeima das folhas (Phitophthora infestans), 

muito pouco susceptível ao vírus Yn, imune ao cancro, resistente ao patotipo A da 

Globodera Rostechiensis (nemátode dourado) (ABBA, 2011).  

Asterix: Variedade semi-tardia, de pele vermelha, rendimento bastante elevado 

com tubérculos numerosos e ovais-alongados, olhos superficiais e polpa amarela. 

Ótimo teor de matéria seca, bastante resistente ao enegrecimento interno e danos 

mecânicos. Resistente ao nematóide dourado e cancro. Resistência moderada à 

requeima nas folhas e resistente a esta doença no tubérculo. Boa resistência também 

ao fusarium. (ABBA, 2011). 

Atlantic: Maturação meio tardia, com alto rendimento, muita matéria seca, 

específica para rodelas fritas (chips), muito susceptível à requeima, ao vírus Y, à 

murchadeira e ao “coração oco”. Pouco susceptível à sarna comum. (ABBA, 2011). 

Cupido: Tubérculo oval alongado, pele amarela, polpa amarelo claro. Tubérculos 

graúdos e uniformes. Susceptível ao esverdeamento. Planta de porte médio a alto, 

com tendência a acamamento, hastes vigorosas de emergência e desenvolvimento 

lento. Susceptível a requeima e pinta preta (Altenaria solani) nos mesmos níveis que 

Monalisa. Alta resistência a enrolamento (PLRV) e ao mosaico (PVY). Também 

apresenta resistência à verruga (Synchytrium endobioticum) e ao nematóide do cisto 

patótipo A (BATATA SHOW, Ed. 03, 2001). 

Markies: Predominam os tubérculos graúdos, com formato alongado cheio, olhos 

rasos, pele amarela clara e lisa, e apresentam um bom teor de matéria seca e 

equilíbrio entre açúcares redutores e amido, que lhes conferem dupla aptidão de uso, 

ou seja, boa qualidade após o preparo, tanto na forma de cozimento como na de fritura 

(ABBA, 2011). 



Mondial: Com tubérculos grandes, produtividade muito alta, teor mediano a 

baixo de matéria seca, um pouco farinhenta e de cor firme quando cozida, possui 

desenvolvimento rápido, alta e ereta, com hastes firmes cobrindo bem o solo. Bastante 

susceptível à requeima das folhas, pouco susceptível à fitóftora dos tubérculos. 

Bastante susceptível ao vírus do enrolamento, pouco susceptível ao vírus Yn, imune 

ao vírus A e X e ao cancro, resistente ao patotipo A da Globodera rostochiensis 

(nemátode dourado) (ABBA, 2011). 

Vivaldi: É uma variedade de tuberização e maturação precoce, de pele amarela 

clara e rendimento elevado, com tubérculos ovais bastante 

uniformes e de tamanho médio, olhos superficiais e polpa amarela. A produtividade é 

muito boa. O período de dormência é médio. É razoavelmente resistente à requeima 

na folhagem e bastante resistente à requeima nos tubérculos. Apresenta resistência 

moderada à sarna comum (BATATA SHOW, Ed.08, 2003). 

 

Instalação e condução do experimento 

Como manejo de instalação a área foi dessecada com Glyphosate para 

eliminação de hospedeiras. Dias após a aplicação realizou-se a gradagem, a aração e 

a escarificação. Às vésperas do plantio realizou-se nova gradagem e posterior 

sulcação a 15 cm de profundidade. O plantio foi realizado no dia 21/06/2011. Com a 

finalidade de suprir as necessidades de nutrientes da cultura, foram aplicados no sulco 

de plantio 1500 kg ha-1 do fertilizante NPK formulado 8-28-16. O fertilizante foi 

misturado ao solo do fundo do sulco com o auxílio de enxadas. Em seguida os sulcos 

foram pulverizados com fungicidas e um inseticida (Tabela 2). Posteriormente, os 

tubérculos-sementes foram colocados nos sulco e cobertos com solo (Figura 1).  

 

 

 

 



Tabela 2. Manejo fitossanitário utilizado no experimento. 

Época Produto Ingrediente ativo Classe Dose do i.a. Data 

    kg ou L ha
-1

  

Plantio (sulco) 

Kasumin casugamicina Fungicida 0,04 

21/06/2011 Dithane mancozebe Fungicida 2,4 

Cantus boscalida Fungicida 0,075 

Furadan carbofurano Inseticida 1,5 

7 DAE (21 DAP) 
Dithane mancozebe Fungicida 2,4 12/07/2011 

Tracer espinosade Inseticida 0,17 

15 DAE (29 DAP) 
Kocide hidróxido de cobre Fungicida 0,08 20/07/2011 

Metamidofós metamidofós Inseticida 0,36 

21 DAE (35 DAP) 
Acrobat 

dimetormofe+ 
mancozebe 

Fungicida 
0,23+ 

1,5 26/07/2011 

Abamectin abamectina Inseticida 0,012 

29 DAE (43 DAP) 

Comet piraclostrobina Fungicida 0,1 
03/08/2011 

Revus mandipropamid Fungicida 0,125 

Lorsban clorpirifós Inseticida 0,72 

36 DAE (50 DAP) 

Manzate macozebe Fungicida 2,4 
10/08/2011 

Comet piraclostrobina Fungicida 0,1 

Match lufenuron Inseticida 0,035 

43 DAE (57 DAP) 

Revus mandipropamid Fungicida 0,125 
17/08/2011 Kasumin casugamicina Fungicida 0,04 

Karate lambda-cialotrina Inseticida 0,01 

49 DAE (64 DAP) 
Kocide hidróxido de cobre Fungicida 0,08 23/08/2011 

Tracer espinosade Inseticida 0,17 

57 DAE (72 DAP) 

Acrobat 
dimetormofe+ 
mancozebe 

Fungicida 
0,23+ 

1,5 31/08/2011 
Polyram metiram Fungicida 2,1 

Lorsban clorpirifós Inseticida 0,72 

65 DAE (80 DAP) 
Cabrio Top 

metiram+ 
piraclostrobina 

Fungicida 
1,1+ 
0,1 08/09/2011 

Match lufenuron Inseticida 0,035 

72 DAE (87 DAP) 

Amistar azoxistrobina Fungicida 0,05 
15/09/2011 Forum dimetomorfe Fungicida 0,4 

Karate lambda-cialotrina Inseticida 0,01 

79 DAE (94 DAP) 
Acrobat 

dimetormofe+ 
mancozebe 

Fungicida 
0,23+ 

1,5 22/09/2011 

Polyram metiram Inseticida 2,1 

87 DAE (102 DAP) Gramoxone paraquate Dessecante 0,3 30/09/2011 

 

 

Durante a condução da cultura foi realizado manejo fitossanitário (Figura 2), de 

acordo com a necessidade. As aplicações, bem como, os produtos utilizados constam 

na Tabela 2. 



Aproximadamente 14 dias após o plantio (DAP) ocorreu a emergência das 

plantas. Aos 38 DAP foram realizadas a amontoa (Figuras 3 e 4) a adubação de 

cobertura, aplicando-se 70 kg ha-1 de N, na forma de uréia. 

Para o suprimento de água a cultura utilizou-se irrigação por aspersão, de acordo 

com a necessidade. 

A colheita de todas as variedades foi realizada no dia 20/10/2011, ou seja, 121 

DAP. Nesta ocasião foram colhidas as plantas contidas em duas linhas da área útil de 

cada parcela. Os tubérculos foram encaminhados para o barracão do Departamento 

de Produção Vegetal da FCA/UNESP, onde foram lavados e preparados para a 

pesquisa de preferência com os consumidores. Parte dos tubérculos de cada 

variedade foi descascada e frita na forma de chips, outra parte foi classificada e 

mantida na forma natural para apresentação visual aos consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Instalação do experimento no campo. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Vista do experimento na fase de emergência das plantas (21 DAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Vista do experimento logo após a amontoa (38 DAP). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Vista do experimento logo após a amontoa (38 DAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Aplicação de defensivos nas variedades de batata (50 DAP). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Vista do experimento aos 60 DAP. 

 

Pesquisa de preferência com consumidores 

 Nos dias 21 e 22/10/2011 foi realizada pesquisa de preferência com os 

consumidores, nos supermercados Pão de Açúcar e Central, ambos localizados na 

cidade de Botucatu-SP (Figuras 7 e 8).  

 Durante os dois dias um total de 208 consumidores de ambos os 

supermercados foram abordados, apresentados as diversas variedades de batatas, 

bem como convidados a degustar chips das mesmas e submetidos às seguintes 

perguntas: 

1- Qual o sexo? 

M/F 

 

2- Qual a idade? 

 

3- Qual o estado civil?  

Solteiro, Casado ou Outro. 

 

4- Qual formato do tubérculo prefere? 

Redondo, Alongado ou Tanto Faz. 

 



5- Qual cor da polpa do tubérculo prefere?   

Amarela, Branca ou Tanto Faz. 

 

6- Qual cor da pele do tubérculo prefere? 

Amarela, Rosada ou Tanto Faz. 

 

7- Qual tamanho de tubérculo prefere?  

Pequeno, Médio, Grande ou Florão. 

 

8- Com relação ao beneficiamento, que tipo prefere?  

Lavada, Escovada, Suja ou Tanto Faz. 

 

9- Você acha batata um alimento Saudável, Ruim ou Não sabe? 

 

10- Batata fresca – sem identificação – qual você compraria? 

 

11- Batata fresca – sem identificação – qual você não compraria? 

 

12- Batata fresca – com identificação – qual variedade você compraria? 

 

13- Batata fresca – com identificação – qual variedade você não compraria? 

 

14- Batata chips – qual você compraria? 

 

15- Batata chips – qual você não compraria? 

 

16- Você gostaria que fosse obrigatório informar a aptidão culinária das variedades de 

batata nos pontos de venda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Vista da bancada montada nos pontos de pesquisa de preferência. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Vista dos consumidores sendo entrevistados durante a pesquisa de 
preferência. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre os entrevistados, 67,8% eram mulheres e 32,2% homens, praticamente 

sem variação entre os supermercados onde a pesquisa foi realizada (Figura 9).  

 

 

Figura 9. Sexo dos consumidores entrevistados.  



No Supermercado Pão de Açúcar, a faixa de idade mais expressiva entre os 

entrevistados foi de 41 a 50 anos (27,1%), ficando em seguida as faixas de 31 a 40 

anos (20,5%) e de 20-30 anos (19,6%) (Figura 10). Já no Supermercado Central a 

faixa de idade com mais consumidores entrevistados foi a de 31 a 40 anos (23,7%), 

seguida das faixas de 41 a 50 anos (20,7%) e de 20-30 anos (18,8%). Considerando a 

média dos dois supermercados, a grande maioria dos consumidores entrevistados 

tinha idade entre 20 e 50 anos (65,3%).   

 

 

Figura 10. Faixa de idade dos consumidores entrevistados.  

 

Considerando os dois supermercados, os casados e os solteiros se 

expressaram de forma semelhante, porém os casados se mostraram mais 

interessados em participar da entrevista, sendo em média 54,3% de casados e 36,1% 

solteiros. A faixa de pessoas que não disseram o estado civil manteve-se em ambos 

os supermercados em torno dos 10% (Figura 11). 



 

Figura 11. Estado civil dos consumidores entrevistados.  

 
De forma geral, os entrevistados demonstraram sua preferência, em sua maior 

parte, a tubérculos alongados, sendo maior a percentagem no supermercado Pão de 

Açúcar, com 47,7%, enquanto no supermercado Central foi de 41,6%. Em relação aos 

tubérculos redondos, contatou-se o inverso, ou seja, 32,7% e 37,6%, respectivamente. 

Cerca de 20% dos entrevistados, em ambos os supermercados, declararam não se 

importar com o formato do tubérculo (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Preferência pelo formato do tubérculo. 



Em relação à cor de polpa, a maior diferença de foi observada no 

supermercado Central, sendo que 59,4% disseram preferir tubérculos de polpa 

amarela, 25,7% branca e 14,9% não se importam. No supermercado Pão de Açúcar a 

preferência também foi maior pelas batatas de polpa amarela 46,7%, já as de polpa 

branca receberam 30,8% da preferência e 22,5% dos entrevistados disseram não ter 

preferência (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Preferência pela cor de polpa dos tubérculos. 

 

Quando questionados sobre a cor de pele dos tubérculos, o supermercado 

Central apresentou enorme divergência de opiniões, ou seja, cerca de 79,2% 

opinaram pelas batatas de pele amarela e somente 6,9% pelas de pele branca (Figura 

14). No supermercado Pão de Açúcar teve-se também grande diferença, cerca de 

68,2% preferindo as amarelas e 14,9% as brancas. Em ambos os supermercados as 

pessoas que não se importaram representaram em média 15,4% dos participantes. 

Diversos consumidores revelaram optar por batatas de pele rosada quando compram 

batata com o objetivo de preparar batatas fritas. Isso indica que a cor da pele dos 

tubérculos tem grande relevância na preferência dos consumidos, sendo os de pele 

amarela os preferidos. 



 

Figura 14. Preferência pela cor da pele dos tubérculos. 

 

Quanto ao tamanho dos tubérculos, encontrou-se opiniões diferentes em cada 

supermercado. No supermercado Pão de Açúcar, 52,3% dos entrevistados preferiram 

os tamanhos médios, 38,3% os grandes, 5,6% os florões e apenas 3,7% preferiram os 

pequenos. Já no supermercado Central 53,4% optaram pelos tubérculos grandes, 

31,7% pelos médios, 8,9% pelos florões e 5,9% pelos pequenos (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Preferência pelo tamanho dos tubérculos. 



De forma geral, em ambos os supermercados parte expressiva dos 

entrevistados preferiram as batatas lavadas, cerca de 83,2% (Figura 16). As batatas 

escovadas tiveram 10,6% da preferência e pelas sujas somente 2,4% optaram, 

enquanto os que declararam não se importar foram 3,8%. Todavia, a grande maioria 

das pessoas não sabia qual a influencia do beneficiamento na vida de prateleira das 

batatas.  

 

 

Figura 16. Preferência pelo tipo de beneficiamento dos tubérculos. 

 

Os consumidores de ambos os supermercados tiveram opiniões muito 

próximas sobre se a batata é um alimento saudável ou não. Cerca de 90,4% 

consideram-na um alimento saudável, 6,3% consideram um alimento ruim e 3,3% não 

souberam afirmar (Figura 17). Porém, entre os entrevistados que consideraram a 

batata um alimento ruim, a maior parte atribuiu tal opinião pela forma do preparo, não 

pela batata em si, ou seja, consideraram a batata frita um alimento não-saudável.  



 

Figura 17. Opinião sobre a batata. 

 

Quando questionados qual das batatas frescas sem identificação comprariam, 

as opiniões tiveram diferenças entre os supermercados. No supermercado Pão de 

Açúcar 41,1% dos entrevistados opinaram pela compra da variedade Ágata, seguida 

pela Asterix com 16,8%, Cupido com 14,0%, Markies e Vivaldi com 7,50% cada e 

Atlantic e Mondial com 6,5% cada (Figura 18). No supermercado Central, 56,4%, 

tiveram preferência pela variedade Ágata, seguida pela Vivaldi com 15,8%, Markies e 

Mondial com 8,9%, Asterix com 5,9% e Atlantic e Cupido com 2,00% da preferência 

cada. Ficou evidente que os consumidores, em sua maioria compram batata pela 

aparência, quando não há informações sobre as aptidões de uso. 

Ainda com respeito às batatas frescas sem identificação, no supermercado Pão 

de Açúcar 27,1% apontaram que não comprariam a variedade Atlantic, 18,7% a 

Mondial, 15,9% a Asterix e Vivaldi, 10,3% a Markies, 8,4% a Cupido e 3,70% a Ágata. 

No supermercado Central, seguiu-se com 38,6% para a Atlantic, 18,8% para a Asterix, 

16,8% para a Cupido, 12,9% para a Vivaldi, 9,9% para a Mondial, 2,0% para a Ágata e 

apenas 1,0% para Markies (Figura 19). 



 

Figura 18. Batata fresca sem identificação – Qual compraria? 

 

 

Figura 19. Batata fresca sem identificação – Qual não compraria? 

 

Quando questionados sobre batatas frescas com identificação, no supermercado 

Pão de Açúcar opinaram que comprariam a variedade Markies 40,2% dos 

entrevistados, seguido da Ágata 29,0%, Asterix 15,9%, Vivaldi 7,4%, Mondial 3,8%, 

Atlantic 2,8% e a Cupido com somente 0,90%. No supermercado Central, optaram 

pela variedade Ágata 33,7%, Asterix e Markies 21,7%, Mondial 10,9%, Vivaldi 2,0% e 

Atlantic 1,0% (Figura 20). Quando são informados sobre as aptidões culinárias da 



variedade, os consumidores possuem preferência por consumir batatas multiusos ou 

que sejam apropriadas para serem assadas ou cozidas. Dessa forma, o fator 

aparência é relegado ao segundo plano. 

 

 

 

Figura 20. Batata fresca com identificação – Qual compraria? 

 

Já quanto as batatas frescas com identificação, no supermercado Pão de 

Açúcar informaram que não comprariam a variedade Atlantic com 43,9%, seguido pela 

Mondial com 21,5%, Vivaldi 14,0%, Asterix 13,1%, Ágata e Markies 2,8% e Cupido 

1,9%. No supermercado Central, opinaram por não comprar a variedade Atlantic 

51,5% dos consumidores, seguido da Asterix com 14,9%, Mondial com 11,8%, Cupido 

com 9,9%, Vivaldi com 5,9%, Markiescom  3,9% e Ágata com 2,0% (Figura 21). 

Em relação à batata chips, levando-se em conta fatores visuais e degustação, 

no supermercado Pão de Açúcar os entrevistados preferiram a variedade Atlantic com 

38,3%, seguido da Vivaldi (17,7%), Asterix (16,8%), Mondial (13,1%), Markies (8,4%), 

Cupido (4,7%) e Ágata (1,9%). No supermercado Central as opiniões foram 

semelhantes, ou seja, opinaram pela variedade Atlantic 35,60%, pela Asterix 16,8%, 

pela Vivaldi 10,9%, Cupido e Markies 9,9%, Mondial 8,9% e Ágata 7,9% (Figura 22). 



 

 

Figura 21. Batata fresca com identificação – Qual não compraria? 

 
Em relação à batata chips, no supermercado Pão de Açúcar 27,1% dos 

consumidores opinaram que não comprariam a variedade Ágata, 17,7% a Cupido, 

15,9% a Vivaldi, 11,2% a Atlantic, 10,3% a Markies, 9,3% a Asterix e 8,4% a Mondial 

(Figura 23). No supermercado Central as opiniões foram que não comprariam a 

variedade Ágata 35,40%, a Cupido 13,9%, a Mondial 12,9%, a Vivaldi 11,9%, a Asterix 

7,9% e Atlantic 6,9%.  

 

 

Figura 22. Batatas Chips (Visual + Degustação) – Qual compraria? 



 

Figura 23. Batata Chips (Visual + Degustação) – Qual não compraria? 

 

Quando perguntados se gostariam que fosse obrigatório informar ao 

consumidor a aptidão culinária da variedade da batata comercializada, 93,8% 

responderam sim, 3,8% disseram não e 2,4% não se importar (Figura 24). Tais 

resultados evidenciam que os consumidores levam em conta informações sobre a 

qualidade da batata, porém, normalmente tais informações não são disponibilizadas. 

 

 

Figura 24. Opinião sobre a necessidade de se informar a aptidão culinária. 



CONCLUÕES 

De acordo com os dados obtidos pode-se adotar como conclusão que: 

 Os consumidores não dão grande importância ao formato dos tubérculos; 

possuem preferência por batatas com polpa amarela, porém demonstraram que 

também aceitam polpa branca e alguns não se importam com esta característica.  

Quanto à cor da pele, predominantemente optaram por batatas de pele amarela, 

mas quando procuram por variedades para fritura as escolhidas são as de cores 

rosadas. 

Em média, os tubérculos com peso entre 150g a 250g foram os mais indicados 

pelos entrevistados.  

Mais de 83% dos consumidores prezam por comprar batatas lavadas, porém a 

maioria não sabe qual a influência do beneficiamento no período de vida útil na 

prateleira. 

Mais de 90% consideram a batata um alimento muito gostoso e saudável. Porém 

os que consideram a batata um alimento não saudável, atribuíram isso a forma de 

preparo e não propriamente a batata em si.  

Quando não são informados sobre as aptidões culinárias da variedade, a maioria 

das pessoas demonstrou que compra batatas pela aparência, ou seja, compram as 

que são mais bonitas, independentemente do destino do preparo. 

Houve rejeição as variedades Atlantic, cuja aparência não estava tão atraente, e 

a Asterix, por ter pele rosada. 

Quando são informados sobre as aptidões culinárias da variedade, os 

consumidores possuem preferência por consumir batatas multiusos ou que sejam 

apropriadas para serem assadas ou cozidas. Dessa forma, o fator aparência é 

relegado ao segundo plano. 

Os consumidores informaram gostar de batatas fritas, porém grande parcela 

rejeitou as variedades para fritura por motivos de saúde, alegando preferir consumir 

batatas de outras maneiras. 

Quando deparados com batatas preparadas em chips e analisando aspectos 

visuais e de degustação, no geral a preferência foi pela cultivar Atlantic e a maior 

rejeição foi pela Ágata. Os resultados não refletem precisamente a satisfação com as 

demais variedades, possivelmente devido ao modo de preparação (espessura dos 

cortes e temperatura de fritura).   

Quando indagados sobre a possibilidade de ser obrigatório a informação sobre a 

aptidão culinária da variedade disponível no mercado, cerca de 95% dos entrevistados 

foram à favor. 
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