


A proteção aplicada no 
plantio que pode refletir 
em boa produtividade 
e em batatas de melhor 
qualidade.

Serenade e Monceren SC. As soluções da Bayer no manejo de doenças de solo, 
que contribuem para colheita de batatas uniformes e lisas, uma beleza de safra.

• Fungicida e bactericida microbiológico
• Eficiente no controle de doenças do solo (rizoctoniose,   
 podridão-de-esclerotínia, podridão-cinzenta)
• Vigor, estolões e enraizamento otimizados
• Maior proteção para batatas especiais

• Fungicida protetor
• Eficiente no controle de rizoctoniose
• Não lixiviado pela chuva e irrigação
• Confiança e tradição

Começo protegido, produtividade à vista.

www.agro.bayer.com.br        0800 011 5560

Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente.
Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo,
na bula e receita. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual.
Nunca permita a utilização do produto por menores de idade.

ATENÇÃO

Faça o Manejo Integrado de Pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Uso exclusivamente agrícola.

CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. 
VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.
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O editorial desta edição da Revista 
Batata Show visa alertar para as 
consequências macabras da glo-
balização à Cadeia Brasileira da 

Batata. O exemplo se aplica às demais ca-
deias produtivas, cuja produção é destinada 
ao abastecimento do mercado interno. 

Como foi possível uma cadeia extremamen-
te próspera se transformar em uma hecatom-
be para todos os segmentos nacionais e um 
paraíso para segmentos similares do exterior? 
A resposta é óbvia – a desgraça é consequên-
cia prática da incompetência e a priorização 
de benefícios próprios, vulgo corrupção, de 
nossas autoridades, nas últimas três décadas. 

Enquanto instituições centenárias de pes-
quisa agonizam e levam para o jazigo centenas 
de pesquisadores competentes; enquanto em-
presas provedoras de insumos são compradas 
por multinacionais poderosas e põe na rua mi-
lhares de profissionais; enquanto dezenas de 
milhares de produtores são obrigados a parar 
de plantar e consequentemente desempregar 
centenas de milhares de catadores de batata; 
enquanto centenas de atacadistas e pequenos 
varejistas são massacrados por concorrentes 
poderosos; enquanto os con-
sumidores são transformados 
nas maiores vítimas por serem 
obrigados a pagar valores ab-
surdos por produtos compra-
dos por preços de liquidação... 
Indústrias e grandes redes de 
varejo do exterior fazem a fes-
ta e a alegria de poucos. Essas 
cadeias produtivas geram se-
gurança alimentar, pois produ-
zem alimentos frescos e sau-
dáveis; geram equilíbrio social 
e econômico quando propor-
cionam milhões de empregos 
aos brasileiros. 

Tem sido comum autoridades imporem a 
todas as cadeias produtivas do Brasil que, em 
se tratando de comércio exterior, a regra é re-
ciprocidade econômica, ou seja, se exporto 
100 milhões, tenho que importar 100 milhões. 

No caso do Brasil, exportamos o que muitos 
países necessitam e são incapazes de produ-
zir, e somos obrigados a importar o que temos 
em abundância.  Por que exportamos soja e 
frango e somos obrigados a importar alho e 
batata?  Até  quando nossas autoridades con-
tinuarão insensíveis e trabalhando contra o 
nosso povo e país? 

Faltando poucos dias (três meses) para as 
eleições que definirão nossos representantes, 
é oportuno informar e solicitar às futuras auto-
ridades que o novo governo deve ser patriota 
para viabilizar a sustentabilidade e moderni-
zação da maior cadeia produtiva do país – a 
cadeia de hortaliças.  

O mundo precisa mudar... a globalização 
não deve ser o caminho para enriquecer em-
presas, atletas, artistas, mas sim enriquecer 
os países para que o povo possa viver com 
saúde, segurança e paz.
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X Congresso Mundial e XXVIII 
Congresso Latino Americano da Batata
Maio de 2018 - Cuzco - Peru
Natalino Shimoyama
Diretor Executivo - ABBA

Mais uma viagem inter-
nacional, desta vez 
para o Peru. Partindo 
de São Paulo no dia 

23 de maio de 2018 com um grupo 
composto por 11 pessoas. Relata-
mos a seguir os fatos que ocorre-
ram em Lima e Cuzco.

1) Visita ao CIP em Lima - Cen-
tro Internacional de la Papa - as-
sistimos a uma apresentação ins-
titucional e visitamos inúmeros 
stands com exposições sobre as 
atividades da instituição. Coroando 
a visita um almoço muito especial 
para aproximadamente 80 pessoas 
– saboreamos a tradicional pacha-
manca (ver fotos). 

2) Supermercado em Lima - vi-
sitamos um grande supermercado 
e conhecemos várias opções de 
batatas frescas e processadas ofe-
recidas à população. As variedades 
com excelentes aptidões culinárias 
contrastam com a situação de mui-
tos países que priorizam a aparên-
cia dos tubérculos. 

No dia 25/05 viajamos à tarde 
para Cuzco e lá permanecemos até 
01/06. Mesmo sentindo falta de ar, 
muito frio e o sol queimando forte, 
conseguimos realizar muitas ativi-
dades.

3) Machu Picchu - acordamos 
às 04h00 da matina e viajamos de 
trem durante três horas da cidade 
de Poroy até Águas Calientes. Pe-
gamos um micro-ônibus e após 20 
minutos de subida, curvas e preci-
pícios chegamos a Machu Picchu. 

Durante mais de duas horas caminhamos na “vertical” 
para conhecer as ruinas da cidade dos quéchuas (a pa-
lavra inka significa rei). Sem comentários... O local é im-
pressionante em todos os aspectos. 

4) Chinchero e Moray - domingo, dia de descansar... 
que nada, fomos conhecer os locais onde os quéchuas  
armazenavam papas e realizavam pesquisas agronômi-
cas. Incrível imaginar que há séculos já se realizavam 
pesquisas relacionadas a adaptação de diversas culturas 
em  relação a diferentes altitudes. Durante a viagem tive-
mos a oportunidade de conversar com algumas pessoas 
(adultos e crianças) que estavam colhendo papas. Os tu-
bérculos eram arrancados por implementos puxados por 
bois e a produtividade de menos de 10 toneladas/ha era 
composta por mistura de variedades nativas.

5) Congresso Mundial e Latino Americano da Batata 
- no final da tarde de domingo fizemos o “check-in” e pe-
gamos os materiais - programação, crachás e os anais. 
O tema do evento foi - Biodiversidade, Segurança Ali-
mentar e Negócios. Resumidamente destacamos como 
pontos positivos a presença do presidente, da vice-presi-

dente e do ministro da agricultura do Peru, al-
gumas palestras, o dia de campo, o número de 
participantes (cerca de 1.000 pessoas de mais 
de 50 países). Como pontos negativos desta-
camos a limitação do número de participantes 
(muitas pessoas foram até Cuzco e não pu-
deram participar do congresso), a falta de es-
paço para assistir as palestras (uma sala ok e 
três salas pequenas que lotavam rapidamente 
e muitos congressistas ficaram de fora). Tam-
bém é importante destacar o “desprezo” com 
a ALAP - na prática foi oferecido apenas 1/6 
do tempo do evento - por coincidência após 
o encerramento oficial. Considerem as críti-
cas como construtivas visando melhorias em 
eventos futuros. O próximo congresso mundial 
da batata será em 2021 em Dublin – Irlanda.

6) Assembleia ALAP - com a participação 
de mais de 50 pessoas foi reeleita como presi-
dente a pesquisadora Dra. Elisa Salas - Peru 
e como vice-presidente o professor Dr. Carlos 

Foto 1. Machu Picchu

Nustez - Colômbia. Também foram definidos 
os três representantes regionais e criado algu-
mas áreas temáticas para discutir e intercam-
biar informações entre os países membros da 
ALAP. As áreas criadas foram – melhoramen-
to, fitossanidade, tratos culturais, batata se-
mente, consumo e indústria, mídia e associati-
vismo. Por fim foram definidos como próximas 
sedes do congresso da ALAP o Leon – México 
(2020) e Chile (2022). 

No dia 01/07 retornamos ao Brasil, mas di-
ferentemente de outras viagens em que che-
gávamos loucos para tomar um cafezinho ou 
comer arroz e feijão, desta vez o que mais de-
sejamos foi oooxxxiiigênnnniooo.

Valeu a pena encontrar muitos amigos, co-
nhecer muitas pessoas, comer maravilhosa-
mente bem, aprender mais um pouquinho e 
sentir muito orgulho em trabalhar com batata... 
cada vez mais imprescindível à humanidade.

Foto 2. Artesã Peruana

Foto 3. Artesanatos

Foto 4. Dia da Batata

Foto 5. Dia da Batata
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Com um vídeo institucional que está 

revolucionando todo um setor, a ABVGS 

apresentou ao mundo a força do agronegócio 

brasileiro através da campanha: 

O desafio de alimentar o mundo é nosso.

Com essa iniciativa, a ABVGS mostra que o 

Brasil tem tudo para ocupar um espaço de 

referência mundial e conduzir os seus 

produtores, independente do seu tamanho, 

para o lado dos grandes.

t

Assista 
o vídeo através 
do QRCODE:

55 (19) 3641-3116

Mais informações:

Associação dos Bataticultores 
da Região de Vargem Grande do Sul

www.facebook.com/abvgsoficial

www.abvgs.com.br

21 cm

28
 c

m

UNIDADE SP
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.461, 
4º Andar, CJTO 41, Jardim Paulistano, 
São Paulo - SP, CEP: 01452-002.
Tel: (11) 5504-1954

UNIDADE VGS
Rua Santana, 854A - Sala 01
Centro, Vargem Grande do Sul - SP 
CEP: 13880-000 
Tel: (19) 3641-5411

www.pipers.com.br

Cores

Substrato
Definido pela Revista
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ABVGS
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Foto 6. Batata + Carne ou Coraçao de Boi Foto 7. Batatas Coloridas

Foto 8. Batata Cozida Foto 9. Chunho - Batatas Desidratadas

Foto 10. Batata com Carne de Porco Foto 11. Maiz Choclo

Foto 12. Batatas Coloridas Desidratadas Foto 13. Batatas Coloridas Congeladas
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Foto 14. Burros Foto 15. Vodka de Batata

Foto 16. Variedade Nativa Foto 17. Variedades Nativas

Foto 18. Variedades Coloridas Foto 19. Variedades Nativas

Foto 20. Pachamanca Foto 21. Maquete - 12 Meses de Produção de Batata

Foto 22. Homenagem a Marcelo Huarte Foto 23. Vice-Presidente, Presidente, Ministro da Irri-
gação do Peru

Foto 24. Ministro da Agricultura do Peru
Foto 25. Público - Congresso Mundial e Latino Americano

Foto 26. Equipamentos - Preparo de Solo e Arranca Batatas

Foto 27. Forno Assando Papas Foto 28. Vista Geral - Áreas de Produção
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Classificação Obrigatória 
Para Batata Destinada
ao Consumo Fresco

Natalino Shimoyama
Diretor Executivo - ABBA

Estabelece o Regulamento Técnico da Batata, definindo o seu padrão oficial de clas-
sificação, com os requisitos de identidade e qualidade, a amostragem, o modo de 
apresentação e a marcação ou rotulagem, nos aspectos referentes à classificação 
do produto.

Para realizar a classificação conforme a nova legislação será necessária a realização 
de algumas atividades, descritas a seguir:

1) Curso para Instrutores: atividade coordenada pelo MAPA - Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, que consiste no treinamento e capacitação da nova 
legislação de fiscais agropecuários e representantes de algumas empresas privadas 
credenciadas para a realização de classificação. Esta atividade poderá ser realizada a 
qualquer momento.

2) Credenciamento dos Locais de Classificação: considerando que a classificação 
tem que ser realizada obrigatoriamente na lavadeira, em tempo real, devido ao sistema 
de fluxo contínuo e as situações intrínsecas, como diferentes lotes, variedades, produ-
tores, qualidade dos tubérculos, horários imprevisíveis devido a ocorrência de chuvas, 
problemas mecânicos, falta de mão de obra, cancelamento de pedido, etc. Esta ativida-
de está indefinida devido a exigência dos produtores e/ou lavadeiras possuírem CNPJ.  
É necessário encontrar uma solução, pois é impossível contratar serviços de empresas 
privadas de classificação.

3) Credenciamento dos Classificadores: a legislação permite o credenciamento de 
profissionais que possuem CREA, e a ABBA se disponibiliza a coordenar os cursos de 
credenciamento em locais estratégicos para atender a todas as regiões produtoras de 
batata do Brasil. Esta atividade poderá ser realizada a qualquer momento.

A ABBA se coloca a disposição do MAPA e dos produtores para viabilizar e moder-
nizar a classificação de batatas frescas no Brasil, pois acredita que se trata de um 
mecanismo para aumentar o consumo de batata, diferenciar produtos de qualidade e 
proporcionar satisfação aos consumidores.

A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº27 - MAPA, DE 17 DE JULHO DE 2017

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

GABINETE DO MINISTRO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº27, DE 17 DEJULHO DE 2017. 

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 
no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o 
disposto na Lei nº 9.972, de 25 de maio de 2000, no Decreto nº 6.268, de 22 de novembro de 2007, na 
Portaria nº 381, de 28 de maio de 2009, e o que consta do Processo nº 21000.002268/2015-41, resolve:  

 Art. 1º  Fica estabelecido o Regulamento Técnico da Batata, definindo o seu padrão oficial de 
classificação, com os requisitos de identidade e qualidade, a amostragem, o modo de apresentação e a 
marcação ou rotulagem, nos aspectos referentes à classificação do produto. 

REGULAMENTO TÉCNICO DA BATATA 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 2º Para efeito deste Regulamento Técnico considera-se:  

I - batata: os tubérculos pertencentes à espécie Solanum tuberosum L.;

II - batata escovada: aquela submetida a um processo mecânico de limpeza a seco, onde o 
excesso de solo e sujidades é removido; 

III - batata lavada: aquela submetida a um processo de limpeza com uso de água; e 

IV - defeitos graves: aqueles cuja incidência sobre o tubérculo compromete a aparência, 
conservação e qualidade do produto, restringindo ou inviabilizando o uso do mesmo. São as podridões, os 
verdes e outros defeitos graves; 

a) podridões: os defeitos que comprometem a parte interna ou externa do tubérculo, 
caracterizados por processo de decomposição, desintegração, fermentação, deformação ou enrugamento 
da casca, provocando coloração creme a parda ou escura nas bordas da área afetada; 

b) verde: alteração na cor característica do tubérculo, visíveis a olho nu, variando da cor verde 
ou arroxeada, alcançando 3 mm (três milímetros) ou mais de profundidade, ou mais do que 5% (cinco por 
cento) da área total do tubérculo; 

c) outros defeitos graves: danos externos ou internos de qualquer natureza, que deterioram e 
depreciam o tubérculo: 

1) danos externos: aqueles causados por agentes bióticos ou danos mecânicos que atingem 
3mm (três milímetros) ou mais de profundidade comprometendo 5% (cinco por cento) ou mais da área do 
tubérculo, ou que atinjam menos do que 3mm (três milímetros) de profundidade e comprometam 10% 
(dez por cento) ou mais da área superficial do tubérculo, ou ocorrência de brotação; e 

2) danos internos: cavidades ou manchas escuras que ocorrem internamente no tubérculo, de 
formato irregular e aspecto mole, variando do cinza ao negro e chocolate. 

Revista Batata Show      Ano XVIII      nº 51      Agosto/2018          13
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V - defeitos leves: aqueles cuja incidência sobre o tubérculo, não restringem ou inviabilizam a 
utilização do mesmo: 

a) danos que atinjam 3 mm (três milímetros) ou mais de profundidade comprometendo menos 
de que 5% (cinco por cento) da área superficial do tubérculo;  

b) danos que atinjam menos que 3 mm (três milímetros) de profundidade comprometendo 
menos de 10% (dez por cento) da área superficial do tubérculo;  

c) deformações caracterizadas pela alteração no formato típico do tubérculo da cultivar como 
curvaturas, protuberâncias ou pontas desuniformes;  

d) esverdeamento caracterizado por mancha que atinja menos de 3mm (três milímetros) de 
profundidade, comprometendo menos de 5% (cinco por cento) da área superficial do tubérculo; e 

e) lenticelose caracterizada pela presença de lenticelas expandidas de cor esbranquiçada ou 
escura com incidência de, pelo menos, 30 (trinta) lenticelas maiores que 4mm2 (quatro milímetros 
quadrados) de área; 

VI - documento de classificação: o certificado, a planilha, o romaneio ou outro documento, 
devidamente reconhecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que comprova a 
realização da classificação vegetal;  

VII - laudo de classificação: o documento que contém os resultados referentes às análises do 
produto e que servirá de base para a emissão do documento de classificação; 

VIII - repasse: o procedimento de seleção ou separação dos produtos que não atendam a 
determinadas características de identidade ou qualidade, objetivando a adequação do lote aos requisitos 
exigidos; e 

IX - substâncias nocivas à saúde: as substâncias ou os agentes estranhos, de origem biológica, 
química ou física, que sejam nocivos à saúde, tais como as micotoxinas, os resíduos de produtos 
fitossanitários ou outros contaminantes, previstos em legislação específica, não sendo assim considerados 
aqueles cujo valor se verifica dentro dos limites máximos previstos. 

 
CAPÍTULO II 

DA CLASSIFICAÇÃO E TOLERÂNCIAS 

Art. 3º A classificação da batata é estabelecida em função de seus requisitos de identidade e 
qualidade. 

Art. 4º  O requisito de identidade da batata é definido pela própria espécie do produto.  

Art. 5º Os requisitos de qualidade da batata são definidos em função do maior diâmetro 
transversal dos tubérculos e dos limites máximos de tolerâncias estabelecidos no Anexo IV desta 
Instrução Normativa. 

Art. 6º A batata será classificada em calibres e categorias. 

§ 1º A batata, em função do maior diâmetro transversal dos tubérculos, será classificada nos 
calibres constantes do Anexo I desta Instrução Normativa, observando o que segue: 

I - Em um mesmo lote admite-se até 10% de mistura de tubérculos de outros calibres, desde 
que imediatamente inferior ou superior ao predominante;  

II -  O lote de batata que não atingir 90% (noventa por cento) de tubérculos de mesmo calibre 
será enquadrado no Calibre Misturado; e 

III – O lote de batata considerado do calibre misturado poderá ser comercializado como se 
apresenta desde que identificado como tal ou ser rebeneficiado para enquadramento em calibre.  

§ 2º A batata será classificada em categorias de acordo com os limites máximos de tolerâncias 
estabelecidas no Anexo desta Instrução Normativa, podendo ainda ser enquadrada como Fora de 
Categoria ou Desclassificado: 

I - o lote de batata enquadrado como Fora de Categoria poderá ser comercializado como se 
apresenta desde que identificado como Fora de Categoria, cumprindo com as exigências relativas à 
marcação ou rotulagem ou ser rebeneficiado, para efeito de enquadramento em categoria; e 

II - o lote de batata enquadrado como Desclassificado não poderá ser comercializado como se 
apresenta. 

Art. 7º Para a batata comercializada, a granel, no varejo, deverão ser observados apenas os 
seguintes requisitos, máximo de 1% (um por cento) dos tubérculos com podridões e máximo 5% (cinco 
por cento) de verdes. 

§ 1º O lote de batata que não atender as tolerâncias estabelecidas no caput deste artigo não 
poderá ser comercializado como se apresenta, devendo ser repassado para enquadramento nos respectivos 
percentuais de tolerâncias. 

§ 2º O repasse do lote de batata comercializada a granel, no varejo, visando atender os 
requisitos estabelecidos no caput deste artigo será de responsabilidade do detentor do produto. 

Art. 8º Será desclassificado e considerado impróprio para o consumo humano, com a 
comercialização proibida, o lote de batata que apresentar uma ou mais das situações indicadas a seguir: 

I - mau estado de conservação, incluindo aspecto generalizado de podridão e deterioração; 

II - ocorrência de defeitos em limites superiores aos estabelecidos para Fora de Categoria no 
anexo desta Instrução Normativa; e 

III - odor estranho, impróprio ao produto, que inviabilize a sua utilização para o consumo 
humano. 

Art. 9º Será igualmente desclassificado e considerado impróprio para o consumo humano o 
lote de batata importado que apresentar as situações constantes do Art. 8º desta Instrução Normativa, 
sendo proibida sua entrada no país. 

Art. 10.  O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA poderá efetuar 
análises de substâncias nocivas à saúde, matérias estranhas indicativas de riscos à saúde humana e 
matérias estranhas indicativas de falhas das Boas Práticas, de acordo com legislação específica, 
independentemente do resultado da classificação do produto. 
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Parágrafo único.  O produto será desclassificado quando se constatar a presença das 
substâncias de que trata o caput deste artigo em limites superiores ao máximo estabelecido na legislação 
específica, ou, ainda, quando se constatar a presença de substâncias não autorizadas para o produto. 

Art. 11.  No caso de constatação de produto desclassificado, a entidade credenciada deverá 
emitir o correspondente Documento de Classificação, desclassificando o produto, bem como comunicar o 
fato ao Setor Técnico competente da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
- SFA, da Unidade da Federação, onde o produto se encontra, para as providências cabíveis. 

Art. 12.  Caberá à SFA da Unidade da Federação adotar as providências cabíveis quanto ao 
produto desclassificado, podendo para isso articular-se, no que couber, com outros órgãos ou entidades 
públicas ou privadas. 

Art. 13.  No caso específico da utilização do produto desclassificado para outros fins que não 
seja o uso proposto, a SFA da Unidade da Federação deverá adotar os procedimentos necessários ao 
acompanhamento do produto até a sua completa descaracterização como matéria prima ou alimento, 
cabendo ao proprietário do produto ou ao seu preposto, além de arcar com os custos pertinentes à 
operação, ser o seu depositário, quando necessário. 

  
CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS E DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 

Art. 14.  A batata poderá ser lavada ou escovada, devendo se apresentar limpa, 
fisiologicamente desenvolvida e sã, observados os limites de tolerâncias de defeitos previstos no Anexo 
desta Instrução Normativa. 

Art. 15.  Em função de suas características varietais, a batata poderá ter uma ou mais aptidões 
culinárias, a seguir definidas: fritura, cozimento, assar ou massa. 

 
CAPÍTULO IV 

DA AMOSTRAGEM 
 

Art. 16.  As amostras coletadas, que servirão de base para a realização da classificação, 
deverão conter os dados necessários à identificação do interessado na classificação do produto, bem como 
a informação relativa à identificação do lote ou volume do produto do qual se originaram. 

Art. 17.  Caberá ao proprietário, possuidor, detentor ou transportador propiciar a identificação 
e a movimentação do produto, independentemente da forma em que se encontra, possibilitando a sua 
adequada amostragem. 

Art. 18.  Responderá pela representatividade da amostra, em relação ao lote ou volume do 
qual se originou, a pessoa física ou jurídica que a coletou, mediante a apresentação do documento 
comprobatório correspondente. 

Art. 19.  Na classificação da batata importada e na classificação de fiscalização, o detentor da 
mercadoria fiscalizada, seu representante legal, seu transportador ou seu armazenador devem propiciar as 
condições necessárias aos trabalhos de amostragem exigidos pela autoridade fiscalizadora. 

 

LE
G

ISLA
Ç

Ã
O

Revista Batata Show      Ano XVIII      nº 51      Agosto/2018          17

Art. 20.  A amostragem da batata embalada deverá obedecer ao disposto no Anexo II.  

Parágrafo único.  As embalagens devem ser retiradas ao acaso, em diferentes pontos do lote, 
de forma a manter a representatividade do mesmo, formando-se uma amostra de trabalho com no mínimo 
100 (cem) tubérculos: 

I - quando o total das embalagens amostradas não contiver 100 (cem) tubérculos, a 
amostragem deve ser complementada, retirando-se embalagens do mesmo lote, também ao acaso, até 
atingir, no mínimo, os 100 (cem) tubérculos; e 

II - quando o total das embalagens que compõem o lote não contiver 100 (cem) tubérculos, a 
amostra será o próprio lote. 

Art. 21.  A amostragem da batata a granel deverá obedecer ao disposto no Anexo III. 

Parágrafo único.  As amostras devem ser retiradas ao acaso, em diferentes pontos do lote, de 
forma a manter a representatividade do mesmo, possibilitando a obtenção de uma amostra de trabalho 
com no mínimo 100 (cem) tubérculos: 

I - quando o total de tubérculos amostrados for inferior a 100 (cem), a amostragem deve ser 
complementada, retirando-se produto do mesmo lote, também ao acaso, até atingir, no mínimo, os 100 
(cem) tubérculos; 

II - no caso de o lote ser inferior a 100 (cem) tubérculos, a amostra será o próprio lote; e 

III - no caso da quantidade de batata amostrada ser superior a 100 (cem) tubérculos, a amostra 
deverá ser reduzida ao acaso até se obter 100 (cem) tubérculos. 

Art. 22.  A amostra para classificação extraída conforme os procedimentos descritos 
anteriormente deverá ser acondicionada, lacrada e identificada. 

Parágrafo único.  Havendo contestação do resultado, mediante solicitação de arbitragem, 
deverá ser feita uma nova amostragem. 

Art. 23.  Quando a amostra for coletada e enviada pelo interessado, deverão ser observados os 
mesmos critérios e procedimentos de amostragem previstos neste Regulamento Técnico. 

Art. 24.  A quantidade remanescente do processo de amostragem será recolocada no lote ou 
devolvida ao interessado no produto. 

Art. 25.  O classificador, a empresa ou entidade credenciada ou o órgão de fiscalização não 
serão obrigados a recompor ou ressarcir o produto amostrado, que porventura foi danificado ou que teve 
sua quantidade diminuída, em função da realização da amostragem e da classificação. 

Art. 26.  A amostragem da batata oriunda de importação, para fins de classificação com vistas 
a sua entrada no País, poderá ser realizada de acordo com o previsto no Manual de Procedimentos 
Operacionais do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional - VIGIAGRO. 

Art. 27.  Na classificação da batata pelo Fluxo Operacional o método de amostragem deve 
estar devidamente descrito e documentado. 
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CAPÍTULO V 
DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS OU ROTEIRO PARA CLASSIFICAÇÃO 

Art. 28.  Nos procedimentos operacionais ou roteiro para a classificação da batata escovada 
ou lavada, deve ser observado o que se segue: 

I - homogeneizar a amostra coletada; 

II - retirar ao acaso 100 (cem) tubérculos, que se constituirá na amostra de trabalho; 

III - retirar também ao acaso da amostra de trabalho, no mínimo 25 (vinte e cinco) tubérculos, 
para determinação do calibre: 

a) medir o maior diâmetro transversal e definir o calibre de cada um dos tubérculos;  

b) anotar no laudo de classificação a quantidade e definir o percentual de tubérculos de cada 
um dos calibres verificados; e 

c) definir o calibre do lote e anotar no laudo de classificação. 

IV - Reconstituir a amostra de trabalho de 100 (cem) tubérculos; 

V - No caso da batata escovada, quando necessário, proceder a lavagem dos tubérculos para a 
identificação dos defeitos. 

VI - Cortar no mínimo 5% dos tubérculos da amostra de trabalho para identificação dos 
defeitos internos. 

VII - identificar e quantificar os tubérculos com defeitos graves: 

a) anotar no laudo de classificação o número e o percentual de tubérculos com podridões e 
verdes;  

b) somar os tubérculos com danos externos aos tubérculos com danos internos, calcular o 
percentual e anotar no laudo; e 

c) definir a categoria e anotar no laudo. 

VIII - identificar e quantificar os tubérculos com defeitos leves: 

a) os tubérculos com danos internos deverão ser cortados para determinar a profundidade do 
dano;  

b) identificar, agrupar e quantificar os defeitos, determinar o percentual, considerando a 
amostra de trabalho de 100 tubérculos, e anotar no laudo de classificação; e 

c) definir a categoria e anotar no laudo. 

IX - caso a batata apresente mais de um defeito prevalecerá o defeito mais grave para efeito 
de identificação, considerando-se a seguinte escala de gravidade, em ordem decrescente: podridão, verde, 
outros defeitos graves e defeitos leves; 

X - fazer o enquadramento em categoria de acordo com o disposto no Anexo desta Instrução 
Normativa e anotar no laudo de classificação; 

XI - fazer constar, no laudo e no Documento de Classificação, os motivos que levaram o 
produto a ser considerado como Fora de Categoria ou Desclassificado, conforme o caso; 

XII - fazer constar, no laudo e no Documento de Classificação, o percentual de cada um dos 
calibres que compõe o calibre misturado; 

XIII - fazer constar, no laudo e no Documento de Classificação, a informação da cultivar da 
batata, e se a mesma é lavada ou escovada, com base na informação do solicitante da classificação ou do 
responsável pelo produto; e 

XIV - concluir o preenchimento do laudo e posteriormente do Documento de Classificação. 

Art. 29.  A classificação da batata poderá ser realizada pelo Fluxo Operacional da própria 
empresa e o credenciamento nesta modalidade, será deferido quando convalidado por uma das duas 
formas a seguir: 

I - contratação de entidade credenciada pelo MAPA para prestação de serviços de 
classificação da batata; e 

II - utilização de posto de serviço da própria empresa, desde que disponha dos equipamentos 
necessários e de classificador legalmente habilitado e registrado no MAPA para a classificação da batata. 

Parágrafo único.  Ao final do Fluxo Operacional o produto deve estar classificado de acordo 
com o padrão estabelecido por esta Instrução Normativa. 

 

CAPÍTULO VI 
DO MODO DE APRESENTAÇÃO 

Art. 30.  A batata poderá se apresentar, embalada ou a granel. 

Art. 31.  As embalagens utilizadas no acondicionamento da batata deverão ser de materiais 
apropriados. 

Art. 32.  As especificações quanto ao material, à confecção e à capacidade das embalagens 
utilizadas no acondicionamento da batata devem estar de acordo com a legislação específica. 

Art. 33.  Não será admitido o acondicionamento de batata pertencente a diferentes lotes dentro 
de uma mesma embalagem. 

 
CAPÍTULO VII 

DA MARCAÇÃO OU ROTULAGEM 

Art. 34.  As especificações de qualidade da Batata referentes à marcação ou rotulagem devem 
estar em consonância com o respectivo Documento de Classificação. 

Art. 35.  No caso da batata embalada para venda direta à alimentação humana, a marcação ou 
rotulagem, uma vez observada à legislação específica, deverá conter, no mínimo, as seguintes 
informações: 
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§ 1º Relativas à classificação do produto: 

I - calibre; e 

II - categoria. 

§ 2º Relativas ao produto e ao seu responsável: 

I - denominação de venda do produto, constituída pela palavra “batata”, seguida da marca 
comercial do produto, quando houver; 

II - identificação da cultivar da batata, que será de responsabilidade do embalador ou do 
detentor; 

III - identificação do lote, que será de responsabilidade do embalador; e 

IV - nome empresarial, o registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o endereço da empresa embaladora ou do responsável pelo produto. 

Art. 36.  É facultado em qualquer modo de apresentação do produto, informar a aptidão 
culinária da batata. 

Parágrafo único.  A informação relativa à aptidão culinária deve ser grafada por extenso, 
precedida da expressão “Apta para:”. 

Art. 37.  No caso da batata a granel destinada diretamente à alimentação humana, as 
informações previstas no art. 35 deste Regulamento Técnico deverão constar do documento que 
acompanha o produto. 

Parágrafo único.  A batata a granel no varejo deverá ser identificada e as informações 
colocadas em lugar de destaque, contendo, no mínimo, a palavra batata seguida da cultivar e a origem do 
produto.  

Art. 38.  No caso da batata importada, embalada e destinada diretamente à alimentação 
humana, além das exigências contidas no Art. 35 deste Regulamento Técnico, deverão constar ainda as 
seguintes informações: 

I - país de origem; e 

II - nome empresarial, endereço e CNPJ ou CPF do importador. 

Art. 39.  A marcação ou rotulagem deve ser de fácil visualização e de difícil remoção, 
assegurando informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, cumprindo com as 
exigências previstas em legislação específica. 

Art. 40.  As informações relativas ao calibre devem ser grafadas precedidas da palavra 
“calibre”, seguida do número arábico correspondente, sendo facultada a menção entre parênteses da 
palavra Florão, Especial, Primeira ou Segunda conforme o caso; ou, ainda, “calibre misturado”, quando 
for o caso  

Art. 41.  As informações relativas à categoria devem ser grafadas precedidas da palavra 
“categoria”, seguida da palavra Extra ou dos algarismos romanos I e II, conforme o caso, podendo a 
palavra “categoria” ser abreviada para “Cat.”; ou,  ainda, “fora de categoria”, quando for o caso. 

Art. 42.  As informações relativas ao calibre e a categoria devem ser grafadas em caracteres 
do mesmo tamanho, segundo as dimensões especificadas para o peso líquido em legislação específica. 

Art. 43.  Não será admitida na marcação ou rotulagem, a utilização de termos ou expressões 
que induzam o consumidor a erro quanto à qualidade do produto vegetal. 

 
CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 44.  Com o objetivo de uniformizar os critérios de classificação, poderá ser laborado um 
referencial fotográfico, identificando e caracterizando os parâmetros que servirão de base para a 
classificação da batata. 

Art. 45.  As dúvidas surgidas na aplicação deste Regulamento Técnico serão resolvidas pela 
área técnica competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

Art. 46.  Esta Instrução Normativa entra em vigor decorridos 120 (cento e vinte) dias da data 
de sua publicação. 

Art. 47.  Fica revogada a Portaria nº 69, de 21 de fevereiro de 1995. 

 

EUMAR ROBERTO NOVACKI 

D.O.U 18/7/2017 
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Anexo I 
Faixas de Calibre 

 
Calibre Maior diâmetro transversal (mm) 

4 ou Florão Maior ou igual a 85 
3 ou Especial Maior ou igual a 42 e menor que 85 
2 ou Primeira Maior ou igual a 33 e menor que 42 
1 ou Segunda Menor que 33 

 

Anexo II 
Amostragem para a batata embalada 

 

Número de embalagens que compõem o lote Número mínimo de embalagens a serem amostradas 

001 a  010 01 
011 a 100 02 
101 a 300 04 
301 a 500 05 

501 a 10.000 1% do lote 
Mais de 10.000 Raiz quadrada do nº de embalagens do lote 

 

Anexo III 
Amostragem para a batata a granel 

 
Peso do lote (kg) Peso (kg) mínimo a ser retirado, para obtenção da amostra

Até 200 10 
201 a 500 20 
501 a 1000 30 
1001 a 5000 60 
Mais de 5000 100 

 

Anexo IV 
Limites máximos de tolerâncias de defeitos em % de tubérculos 

 

CATEGORIA DEFEITOS GRAVES TOTAL DE 
DEFEITOS LEVES Podridões Verdes Outros Defeitos Graves 

Extra 1 1 5 10 
Categoria I 1 2 8 15 
Categoria II 2 3 10 25 

Fora de Categoria 5 10 20 Maior que 25 
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Rastreabilidade Obrigatória
para Batata Destinada
ao Consumo Fresco

A 

partir de agosto de 2018 passará a vigorar a Instrução Normativa criada pelo MAPA e 
ANVISA, que torna obrigatória a adoção de rastreabilidade para ao longo da cadeia 
produtiva de produtos vegetais frescos destinados à alimentação humana, para fins 
de monitoramento e controle de resíduos de agrotóxicos, em todo o território nacional.

Apesar de significar mais trabalho e despesa é indiscutível a importância da rastreabilidade, 
principalmente no Brasil, onde segurança alimentar está diretamente relacionada à contamina-
ção dos vegetais por agrotóxicos. Na China e Índia a prioridade é evitar que a população passe 
fome. 

Como um dos benefícios mais importantes da rastreabilidade, destaca-se a possibilidade 
de identificar os responsáveis pelo uso inadequado de agroquímicos, e evitar que produtores 
inocentes sejam prejudicados. Sempre que se detectam resíduos em excesso ou proibidos em 
uma ou poucas amostras, todos são prejudicados, pois os preços despencam. Com a nova 
legislação será possível penalizar rigorosamente produtores que priorizam a ganância à custa 
da saúde dos consumidores.

Apesar de a rastreabilidade focar o monitoramento de agroquímicos, é imprescindível ado-
tar as mesmas medidas para o monitoramento de resíduos orgânicos (principalmente oriundos 
de água de irrigação), pois a prioridade é proporcionar segurança alimentar aos brasileiros.

Diário Oficial da União nº 28 Brasília-DF, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2018. Pp. 148-149 
O conteúdo dessa versão não substitui o texto publicado no DOU. 
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA INC Nº 2, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO e o DIRETOR PRESIDENTE DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA no uso das suas 
respectivas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 
1999, na Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, na Lei nº 9.972, de 25 de maio de 2000, na 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, na Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, na Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990 e na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, resolvem:  

Art. 1º Ficam definidos os procedimentos para a aplicação da rastreabilidade ao longo da 
cadeia produtiva de produtos vegetais frescos destinados à alimentação humana, para fins de 
monitoramento e controle de resíduos de agrotóxicos, em todo o território nacional, na forma 
desta Instrução Normativa Conjunta e dos seus Anexos I a III. 

Parágrafo único. Esta Instrução Normativa Conjunta se aplica aos entes da cadeia de 
produtos vegetais frescos nacionais e importadas quando destinadas ao consumo humano. 

Art. 2º Para efeito desta Instrução Normativa Conjunta são adotadas as seguintes definições: 

I- Cadastro Geral de Classificação (CGC/MAPA): procedimento administrativo para 
registro junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, das pessoas físicas 
ou jurídicas processadoras, beneficiadoras, industrializadoras e embaladoras de produtos 
vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico padronizados sujeitos à 
classificação, e das pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a executar a classificação desses 
produtos; 

II- cadeia produtiva de produtos vegetais frescos: fluxo da origem ao consumo de produtos 
vegetais frescos abrangendo as etapas de produção primária, armazenagem, consolidação de 
lotes, embalagem, transporte, distribuição, fornecimento, comercialização, exportação e 
importação; 
 

III- Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR): documento emitido pelo INCRA, que 
constitui prova do cadastro do imóvel rural, sendo indispensável para desmembrar, arrendar, 
hipotecar, vender ou prometer em venda o imóvel rural e para homologação de partilha 
amigável ou judicial; 
 

IV- consumidor: toda pessoa física ou jurídica que adquire produtos vegetais frescos como 
destinatário final; 

V- ente: toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que desenvolve atividades na 
cadeia produtiva de produtos vegetais frescos em território brasileiro; 

Diário Oficial da União nº 28 Brasília-DF, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2018. Pp. 148-149 
O conteúdo dessa versão não substitui o texto publicado no DOU. 
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Revista Batata Show      Ano XVIII      nº 51      Agosto/2018          25

Diário Oficial da União nº 28 Brasília-DF, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2018. Pp. 148-149 
O conteúdo dessa versão não substitui o texto publicado no DOU. 
 

 

VI - insumos agrícolas: todo fator de produção utilizado com o objetivo de garantir a nutrição 
e a proteção dos vegetais cultivados, de forma a melhorar a produtividade da lavoura e obter 
um produto final de boa qualidade; 

VII - lote: conjunto de produtos vegetais frescos de uma mesma espécie botânica e variedade 
ou cultivar, produzidos pelo mesmo produtor, em um espaço de tempo determinado e sob 
condições similares; 

VIII - lote consolidado: lote oriundo de dois ou mais lotes de origens diferentes; 

IX - produto vegetal fresco: frutas, hortaliças, raízes, bulbos e tubérculos, embalado ou não, 
destinado à comercialização para o consumo, após os procedimentos de colheita e pós-
colheita, cujo estado de apresentação mantém as características de identidade e qualidade do 
produto vegetal fresco; 

X- produtor primário: pessoa física ou jurídica que tem como atividade econômica a 
produção e comercialização de produtos vegetais frescos; 

XI- rastreabilidade: conjunto de procedimentos que permite detectar a origem e acompanhar 
a movimentação de um produto ao longo da cadeia produtiva, mediante elementos 
informativos e documentais registrados; 

XII - receituário agronômico: documento contendo a prescrição e orientação técnica para 
utilização de agrotóxico ou afim, emitido por profissional legalmente habilitado; 

XIII- registros: conjunto de elementos informativos e documentais, impressos ou 
eletrônicos, mantidos pelos entes da cadeia produtiva de produtos vegetais frescos que 
assegurem as informações obrigatórias, visando a rastreabilidade; 

XIV - tratamento fitossanitário: procedimentos fitossanitários adotados nas etapas de 
produção e de pós-colheita dos vegetais para o controle de pragas; 

XV- unidade de consolidação: o local onde a pessoa física ou jurídica recebe lotes de 
produtos vegetais frescos de diferentes origens para formar um ou mais lotes consolidados; 
e 

XVI- variedade ou cultivar: produtos de mesma espécie botânica que podem ser agrupados 
por suas características semelhantes. 
 

Art. 3° A rastreabilidade de que trata esta Instrução Normativa Conjunta será fiscalizada 
pelos serviços de Vigilância Sanitária e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), de acordo com as competências estabelecidas na Lei 9.782, de 26 
de janeiro de 1999 e nas Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 e n° 9.972, de 25 de maio de 
2000, respectivamente, ou outras que vierem a substituí-las. 

Art. 4°. A rastreabilidade deve ser assegurada por cada ente da cadeia produtiva de produtos 
vegetais frescos em todas as etapas sob sua responsabilidade. 
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IX - produto vegetal fresco: frutas, hortaliças, raízes, bulbos e tubérculos, embalado ou não, 
destinado à comercialização para o consumo, após os procedimentos de colheita e pós-
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produto vegetal fresco; 
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produção e comercialização de produtos vegetais frescos; 

XI- rastreabilidade: conjunto de procedimentos que permite detectar a origem e acompanhar 
a movimentação de um produto ao longo da cadeia produtiva, mediante elementos 
informativos e documentais registrados; 

XII - receituário agronômico: documento contendo a prescrição e orientação técnica para 
utilização de agrotóxico ou afim, emitido por profissional legalmente habilitado; 

XIII- registros: conjunto de elementos informativos e documentais, impressos ou 
eletrônicos, mantidos pelos entes da cadeia produtiva de produtos vegetais frescos que 
assegurem as informações obrigatórias, visando a rastreabilidade; 

XIV - tratamento fitossanitário: procedimentos fitossanitários adotados nas etapas de 
produção e de pós-colheita dos vegetais para o controle de pragas; 

XV- unidade de consolidação: o local onde a pessoa física ou jurídica recebe lotes de 
produtos vegetais frescos de diferentes origens para formar um ou mais lotes consolidados; 
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XVI- variedade ou cultivar: produtos de mesma espécie botânica que podem ser agrupados 
por suas características semelhantes. 
 

Art. 3° A rastreabilidade de que trata esta Instrução Normativa Conjunta será fiscalizada 
pelos serviços de Vigilância Sanitária e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), de acordo com as competências estabelecidas na Lei 9.782, de 26 
de janeiro de 1999 e nas Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 e n° 9.972, de 25 de maio de 
2000, respectivamente, ou outras que vierem a substituí-las. 

Art. 4°. A rastreabilidade deve ser assegurada por cada ente da cadeia produtiva de produtos 
vegetais frescos em todas as etapas sob sua responsabilidade. 
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Parágrafo único. Os registros que assegurem a rastreabilidade devem conter, no mínimo, as 
informações obrigatórias dispostas nos Anexos I e II desta Instrução Normativa Conjunta, 
nos seguintes casos: 
 

I - nos estabelecimentos que compõem a etapa de produção; 

II - nos estabelecimentos que beneficiam ou manipulam produtos vegetais frescos; e 

III - nas demais etapas da cadeia produtiva (transporte, armazenamento, consolidação e 
comercialização). 

Art. 5° Cada ente deve manter, no mínimo, registros das informações obrigatórias dispostas 
nos Anexos I e II desta Instrução Normativa Conjunta e a nota fiscal ou documento 
correspondente, de forma a garantir a identificação do ente imediatamente anterior e 
posterior da cadeia produtiva e dos produtos vegetais frescos recebidos e expedidos. 

Art. 6° Os produtos vegetais frescos, ou seus envoltórios, suas caixas, sacarias e demais 
embalagens devem estar devidamente identificados de forma a possibilitar o acesso, pelas 
autoridades competentes, aos registros com as informações obrigatórias e documentais em 
conformidade com o art. 5°, observadas as legislações específicas sobre embalagens e 
rotulagem de produtos destinados à alimentação humana. 

§ 1º A identificação de que trata o caput pode ser realizada por meio de etiquetas impressas 
com caracteres alfanuméricos, código de barras, QR Code, ou qualquer outro sistema que 
permita identificar os produtos vegetais frescos de forma única e inequívoca. 

§ 2º O detentor do produto comercializado a granel, no varejo, deve apresentar à autoridade 
competente informação relativa ao nome do produtor ou da unidade de consolidação e o 
nome do país de origem. 

Art. 7º Na formação do lote consolidado, as unidades de consolidação e os estabelecimentos 
que beneficiam ou manipulam produtos vegetais frescos deverão manter registros das 
informações obrigatórias, dispostas no Anexo I e II desta Instrução Normativa Conjunta, 
para todos os lotes que deram origem ao lote consolidado, assim como a sua data de 
formação. 

Art. 8º O produtor primário e as unidades de consolidação, deverão manter os registros dos 
insumos agrícolas, relativos a etapa da cadeia produtiva sob sua responsabilidade, utilizados 
no processo de produção e de tratamento fitossanitário dos produtos vegetais frescos, data 
de sua utilização, recomendação técnica ou receituário agronômico emitido por profissional 
competente e a identificação do lote ou lote consolidado correspondente. 

Art. 9° Os registros das informações de que tratam esta Instrução Normativa Conjunta 
deverão ser mantidos à disposição das autoridades competentes por um período de 18 
(dezoito) meses após o tempo de validade ou de expedição dos produtos vegetais frescos. 
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ANEXO I: Informações obrigatórias do ente anterior na cadeia produtiva a serem 
registradas e arquivadas. 

 

1 – Informações sobre o Produto Vegetal:  

1.1 – Nome do produto vegetal:  1.2 – Variedade ou cultivar:  

1.3 – Quantidade do produto 
recebido:  

1.4 – Identificação do lote:  

1.5 -Data de recebimento do produto vegetal:  

2 – Informações do Fornecedor:  

2.1 – Nome ou Razão social:  2.2 – CPF, IE ou CNPJ ou CGC/MAPA:  

2.3 – Endereço Completo, ou quando localizado em zona rural, coordenada geográfica 
ou CCIR:  
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Art. 10. O descumprimento dos termos desta Instrução Normativa Conjunta sujeita o infrator 
às penalidades previstas na Lei nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, e na Lei nº 9.972, de 25 
de maio de 2000, cuja incidência se dará independentemente de outras infrações 
administrativas, civis e penais previstas na legislação ordinária.  

Art. 11. Esta Instrução Normativa Conjunta entra em vigor nos prazos estabelecidos no 
Anexo III, contados de sua publicação oficial.  

 

 

  JARBAS BARBOSA DA SILVA JR. 

Diretor-Presidente da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 

 

  LUIS EDUARDO PACIFICI RANGEL 

Secretário de Defesa Agropecuária do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento  
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III - nas demais etapas da cadeia produtiva (transporte, armazenamento, consolidação e 
comercialização). 
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que beneficiam ou manipulam produtos vegetais frescos deverão manter registros das 
informações obrigatórias, dispostas no Anexo I e II desta Instrução Normativa Conjunta, 
para todos os lotes que deram origem ao lote consolidado, assim como a sua data de 
formação. 

Art. 8º O produtor primário e as unidades de consolidação, deverão manter os registros dos 
insumos agrícolas, relativos a etapa da cadeia produtiva sob sua responsabilidade, utilizados 
no processo de produção e de tratamento fitossanitário dos produtos vegetais frescos, data 
de sua utilização, recomendação técnica ou receituário agronômico emitido por profissional 
competente e a identificação do lote ou lote consolidado correspondente. 

Art. 9° Os registros das informações de que tratam esta Instrução Normativa Conjunta 
deverão ser mantidos à disposição das autoridades competentes por um período de 18 
(dezoito) meses após o tempo de validade ou de expedição dos produtos vegetais frescos. 
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ANEXO II: Informações obrigatórias do ente posterior na cadeia produtiva a serem 
registradas e arquivadas. 

1 – Informações sobre o Produto Vegetal:  

1.1 – Nome do produto:  1.2 – Variedade ou cultivar:  

1.3 – Quantidade do produto 
expedido:  

1.4 – Identificação do lote:  

1.6 -Data de expedição do produto vegetal:  

2 – Informações do Comprador:  

2.1 – Nome ou Razão social:  2.2 – CPF, IE ou CNPJ ou CGC/MAPA:  

2.3 – Endereço Completo, ou quando localizado em zona rural, coordenada geográfica 
ou CCIR:  
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Art. 10. O descumprimento dos termos desta Instrução Normativa Conjunta sujeita o infrator 
às penalidades previstas na Lei nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, e na Lei nº 9.972, de 25 
de maio de 2000, cuja incidência se dará independentemente de outras infrações 
administrativas, civis e penais previstas na legislação ordinária.  

Art. 11. Esta Instrução Normativa Conjunta entra em vigor nos prazos estabelecidos no 
Anexo III, contados de sua publicação oficial.  

 

 

  JARBAS BARBOSA DA SILVA JR. 

Diretor-Presidente da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 

 

  LUIS EDUARDO PACIFICI RANGEL 

Secretário de Defesa Agropecuária do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento  
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ANEXO III: Prazo para implementação da Rastreabilidade em diferentes cadeias 
produtivas. 

Grupos 180 (dias) 360 (dias) 720 (dias) 

Frutas  Citros, Maçã, Uva Melão, Morango, 
Coco, Goiaba, Caqui, 
Mamão, Banana, 
Manga 

Abacate, Abacaxi, Anonáceas, Cacau, 
Cupuaçu, Kiwi, Maracujá, Melancia, 
Romã, Açaí, Acerola, Amora, 
Ameixa, Caju, Carambola, Figo, 
Framboesa, Marmelo, Nectarina, 
Nêspera, Pêssego, Pitanga, Pêra, 
Mirtilo 

Raízes, 
tubérculos e 
bulbos 

Batata Cenoura, Batata doce, 
Beterraba, Cebola, 
Alho 

Cará, Gengibre, Inhame, Mandioca, 
Mandioquinha-salsa, Nabo, Rabanete, 
Batata yacon 

Hortaliças 
folhosas e ervas 
aromáticas 
frescas 

Alface, Repolho Couve, Agrião, 
Almeirão, Brócolis, 
Chicórea, Couve-flor 

Couve chinesa, Couve-de-bruxelas, 
Espinafre, Rúcula, Alho Porro, 
Cebolinha, Coentro, Manjericão, 
Salsa, Erva-doce, Alecrim, Estragão, 
Manjerona, Salvia, Hortelã, Orégano, 
Mostarda, Acelga, Repolho, Couve; 
Aipo; Aspargos 

Hortaliças não 
folhosas 

Tomate, Pepino Pimentão, Abóbora, 
Abobrinha 

Berinjela, Chuchu, Jiló, Maxixe, 
Pimenta, Quiabo 
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Serviço de atendimento ao cliente: 

(34) 3233-5530 ou (34) 3233-5535

AlltechCropScienceBrasil AlltechCropScience.com.br

Solo 
equilibrado

Maior
enraizamento

Maior
absorção de
nutrientes

Melhor
desenvolvimento
de tubérculos

Linha Solo
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Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e receita. Siga as recomendações de controle e 
restrições estaduais para os alvos descritos na bula de cada produto.Utilize sempre os equipamentos de 
proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Faça o Manejo Integrado 
de Pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Uso exclusivamente agrícola.

ATENÇÃO

ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE DEFESA VEGETAL

CONSULTE SEMPRE 
UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. 

VENDA SOB 
RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.

/FmcAgricolaBrasil/fmcagricola /fmcagricola /fmcagricola

/FmcAgricolaBrasil/fmcagricola /fmcagricola /fmcagricola

Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e receita. Siga as recomendações de controle e 
restrições estaduais para os alvos descritos na bula de cada produto.Utilize sempre os equipamentos de 
proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Faça o Manejo Integrado 
de Pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Uso exclusivamente agrícola.

ATENÇÃO

ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE DEFESA VEGETAL

CONSULTE SEMPRE 
UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. 

VENDA SOB 
RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.

fmcagricola.com.br

Agora ficou difícil para as lagartas:

chegou para controlar.
AVATAR®

Com modo de ação único, Avatar® chegou 
para combater o complexo de lagartas na 

cultura da batata. A solução que faltava para 
o MIP – Manejo Integrado de Pragas.

• Alta potência inseticida contra as 
lagartas de difícil controle

• Formulação eficiente que proporciona 
melhor cobertura da área foliar
• Seletivo a inimigos naturais

AVATAR® NO CONTROLE.
MELHOR QUALIDADE E PRODUTIVIDADE.

Avatar® é um produto registrado por DuPont do Brasil S/A e distribuído por FMC. Copyright ©Maio 2018 FMC. Todos os direitos reservados.
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IA Larva Alfinete - Diabrotica Speciosa

Ana Paula Afonso da Rosa
Entomologista

Figura 1. Adulto de Diabrotica speciosa. Foto: Paulo 
Lanzetta

Figura 2. Larva de Diabrotica speciosa. Foto: Paulo 
Lanzetta

Os insetos conhecidos como larva 
alfinete apresentam ampla distri-
buição no continente americano, 
com grande diversidade nas áre-

as tropicais a temperadas da América do Sul, 
possuem como característica a variabilidade e 
a estreita associação com as plantas hospe-
deiras.

Estes insetos pertencem à família Chryso-
melidae e são representados em sua maioria 
pelas espécies do gênero Diabrotica, o qual 
esta subdividido em três grupos: signifera, vir-
gifera e fucata (krysan; Smith, 1987).

O grupo fucata, considerado o mais impor-
tante, cujos indivíduos ocorrem na América 
do Norte, América Central e América do Sul; 
apresentam hábitos multivoltinos, migrantes e 
são polífagos nas fases de larva e adulto, sen-
do Diabrotica speciosa (Germar, 1824) (Figura 
1) a mais abundante e que causa maiores da-
nos às culturas agrícolas.

O grupo virgifera inclui as espécies que for-
mam o complexo de pragas do milho mais im-
portantes da América do Norte (Metcalf, 1986). 
A única espécie deste grupo considerada pra-
ga na América do Sul é Diabrotica viridula (Fa-
bricius, 1801) que é frequentemente confundi-
da com D. speciosa.

A espécie D. speciosa apresenta três insta-
res larvais com um período de crescimento in-
ferior a dois meses a uma temperatura média 
de 25°C. É bastante tolerante ao frio, podendo 
ocorrer de cinco a seis gerações por ano. Suas 
posturas são realizadas em fendas dos solos, 
preferencialmente nos mais escuros com alto 
teor de matéria orgânica e umidade de 26% a 
63%, respectivamente. Cada postura possui, 
em média, 30 ovos e é encontrada próxima 
às plantas hospedeiras ou sobre raízes e 
tubérculos. As larvas, comumente denomina-
das “larva-alfinete”, por possuírem o corpo 
alongado e fino, são esbranquiçadas, com ca-
beça e parte terminal de coloração escura. O 
corpo é cilíndrico, mais afilado na parte ante-
rior, podendo atingir 12 mm de comprimento e 
cerca de 1 mm de diâmetro (Figura 2).
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Figura 3. Adulto de Diabrotica viridula (A) e Diabrotica 
speciosa (B). Foto: Simone Martins Mendes

Tabela 1. Características morfológicas de Diabrotica speciosa e Diabrotica viridula.

* Adaptado de Rossetto (1989)

Figura 4. Tubérculos de batata atacados por larvas de 
Diabrotica speciosa. Foto: Calisc Oliveira Trecha

Tabela 2. Percentual médio do Índice de Ataque aos Tubérculos (IAT) das cultivares Ágata e BRS Clara mantidas 
em casa de vegetação sob a infestação de diferentes densidades de larvas Diabrotica speciosa, nas safras de 
verão e outono de 2013.

1Percentual médio seguidos pela mesma letra tanto na linha como na coluna não diferem entre si, ao nível de 5% 
de probabilidade, pelo teste de Tukey (Trecha et al., 2017).
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O período larval, variável em função da 
planta hospedeira. As pupas têm coloração 
branca-amarelada e os adultos possuem 
aproximadamente 4,5 mm de comprimento, 
antenas escuras, cabeça variando de pardo 
avermelhado ao negro, coloração esverdea-
da, apresentando em cada élitro três manchas 
transversais ovalares de coloração amarela, 
tendo como denominações comuns “vaqui-
nha”, “brasileirinho” e “patriota” devido à colo-
ração característica que apresenta (Nogueira 
et al., 2000). É muito semelhante à espécie D. 
viridula que possui cabeça verde, tíbias mar-
rons e élitros com pontuações mais grossas 
(Zucchi et al., 1993) (Figura 3, Tabela 1), em 
milho foi verificada presença das duas espé-
cies (Waquil et al., 2010), indicando que é ne-
cessário avaliar a distribuição espacial e tem-
poral destas espécies no Brasil.

O adulto de D. speciosa é considerado um 
inseto polífago, predominante praticamente 
em todos os Estados da federação, cujos adul-
tos atacam a parte aérea de várias plantas cul-
tivadas, como espécies de plantas do grupo 
das frutíferas, olerícolas, dicotiledôneas e mo-
nocotiledôneas, sendo considerada uma das 
mais importantes pragas agrícolas da América 
Latina, manifestando uma preferência alimen-
tar por folhas de plantas de feijão e soja. Além 
dos danos diretos causados às folhas, pode 
ser vetor de viroses e doenças bacterianas 
para diversas espécies de plantas.

Em batata, as larvas de D. speciosa se ali-
mentam dos tubérculos em formação, abrindo 
galerias e os adultos se alimentam das folhas, 
reduzindo a área fotossintética e diminuindo, 
por consequência, o rendimento de tubérculos 
(Figura 4).

Em lavouras de batata, o ciclo varia, de 40 
a 50 dias, em condições normais de tempera-
tura e umidade e mais curto durante a safra 
primavera, onde verificam-se até duas gera-
ções por safra, e mais longo durante a safra 
plantada ao final do verão ou no outono.

Quando o ataque se dá na extremidade do 
estolão, não há formação do tubérculo, em de-
corrência do ataque algumas cultivares emi-
tem maior quantidade de estolões, que podem 
compensar a formação de tubérculos na plan-
ta. 

Os adultos causam danos na fase inicial 
de desenvolvimento da cultura, pois danificam 
folhas e hastes da planta, reduzindo a produti-
vidade em virtude da diminuição da área fotos-
sintética, e por possuírem o hábito de voarem 
de uma planta para outra, o avanço do dano 
causado na área se dá rapidamente. Desfo-

lha de até 33% no início do ciclo da cultura da 
batata, a planta tem a capacidade de recupe-
ração, porém, se a mesma for mais intensa, 
atingindo 67% ou mais, há perdas na produ-
ção (Cranshaw; Radcliffe,1980).

As larvas podem atacar os tubérculos des-
de o início do processo de tuberização, ca-
racterizando danos ainda maiores, afetando o 
produto comercial, podendo deixá-los comple-
tamente danificados.

A densidade larval influencia diretamente 
nos danos ocasionados pelas larvas de D. spe-
ciosa; no verão, que é período mais favorável 
ao desenvolvimento do inseto, cinco larvas já 
causam danos nos tubérculos. Densidades de 
30 e 40 larvas/planta são as que mais interfe-
rem na produção de tubérculos das cultivares 
Ágata e BRS Clara (Tabela 2).
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O controle de D. speciosa  no Brasi l , 
tanto de larvas como de adultos, é ba-
seado, quase que exclusivamente, no 
emprego de inseticidas, no sulco de 
plantio e/ou pulverização, no entanto, 
controle de adultos tem se mostrado 
com baixa ef iciência, já que o inseto se 
dispersa com faci l idade, proporcionan-
do frequentes reinfestações quando as 
condições ambientais favorecem seu au-
mento populacional. Da mesma forma, 
o controle preventivo de larvas, através 
do tratamento no sulco ou na amontoa, 
também tem sido considerado ineficaz, 
devido aos produtos não apresentarem 
persistência no solo. Atualmente estão 
disponíveis 68 produtos para controle da 
praga no Brasi l  (Agrofi t ,  2018).

A prática de controle deve ser prece-
dida pelo monitoramento, sendo que os 
adultos de D. speciosa  podem ser amos-
trados através de armadilhas luminosas 
com lâmpadas do t ipo BLB (ultra-viole-
ta), BL (ultra-violeta) e B (azul),  além de  
iscas atrat ivas feitas com partes do fruto 
de abóbora amargosa (Lagenaria vulga-
r is),  que pode ser ou não tratada com in-
seticida, visando o controle de adultos. 
Para o monitoramento do inseto na fase 
larval,  o método mais ut i l izado é o pe-
neiramento do solo sobre um plástico 
preto, permit indo a identi f icação e con-
tagem das larvas.

Al iado ao monitoramento é necessária 
a destruição  de  restos  culturais  e  a  
dessecação  antecipada  da  área,  para  
que  a infestação  inicial  no  solo  seja  
reduzida  pela  falta  de  al imento  e  que  
o monitoramento dos adultos que chega 
na área represente melhor a população 
presente. 

A ut i l ização de cult ivares resistente 
é o método de controle mais desejável, 
porque não interfere com as práticas 
agrícolas, permit indo uma boa eficiência 
de controle do inseto, além de não one-
rar os custos de produção para o agri-
cultor e não causar um desequil íbrio no 
ambiente.

Uma das fontes de resistência mais 
ut i l izadas é baseada em tr icomas glandu-
lares de folhas, como os de espécies si l-
vestres de Solanum berthault i i  Hawkes. 
Os programas de melhoramento de ba-

tata têm tentado combinar resistência 
das espécies si lvestres com caracteres 
agronômicos das espécies cult ivadas, 
através dos quais produziram o clone 
NYL 235-4 oriundo do cruzamento de ba-
tata si lvestre, que sofre três a sete ve-
zes menos perdas na produção que ge-
nótipos suscetíveis, apresentando boas 
característ icas agronômicas e alta resis-
tência à praga, do t ipo não-preferência 
para al imentação (antixenose) (Plaisted 
et al. ,  1992).

Em 2002, com a aprovação de um pro-
jeto f inanciado pela Fundação McKnight, 
envolvendo as Universidades America-
nas de Cornel l  e de Idaho, o INIA no 
Chile e a Embrapa no Brasi l ,  em que um 
dos seus objet ivos era o desenvolvimen-
to de germoplasma de batata menos de-
pendente de agrotóxicos, foi introduzido 
no programa de melhoramento genético 
de batata da Embrapa clones que t inham 
na sua genealogia as espécies si lves-
tres S. berthault i i  e Solanum chacoense , 
com os fatores de resistência a insetos 
associados respectivamente a presença 
de tr icomas glandulares nas folhas e a 
leptina. Este germoplasma, o qual inclui 
o clone NYL 235-4, foi usado nos blocos 
de cruzamentos do programa e foram 
selecionadas famíl ias clonais que apre-
sentaram resistência fol iar a Diabrotica 
spp. (Souza et al. ,  2008). Atualmente, 
clones avançados oriundos destas famí-
l ias estão sendo usados como genitores 
no programa de melhoramento visando 
desenvolver cult ivares de batata menos 
suscetíveis ao ataque de D. speciosa . 
Em um trabalho recente, com infestação 
natural a campo, estes clones apresen-
taram resistência a Diabrotica  tanto fo-
l iar como nos tubérculos (Teodoro et al. , 
2014).

D. speciosa é uma importante praga 
na cultura da batata no Brasi l ,  no entan-
to, embora alguns avanços já tenham 
sido obtidos em relação à biologia do in-
seto e a ut i l ização de cult ivares resisten-
tes, formas de controle ainda precisam 
ser mais bem estudadas, entre elas o 
controle químico que, devido aos r iscos 
oriundos da toxicidade da maioria das 
moléculas disponíveis, principalmente 
na formulação de grânulos, pode ocasio-
nar r iscos para o ser humano e contami-
nação ambiental.
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Tizón temprano causado por un grupo 
de especies pertenecientes al géne-
ro Alternaria, es una de las enferme-
dades foliares más comunes e im-

portantes que afectan al cultivo de papa en el 
mundo, pudiendo ocasionar hasta un 30% de 
pérdidas en cultivares susceptibles.

Este patógeno puede atacar tanto al follaje 
como a tubérculos, siendo capaz de sobrevivir 
de una temporada a otra del cultivo, como mi-
celio o espora sobre restos de plantas, suelo 
y tubérculos infectados. Si bien se considera 
como una enfermedad típica de tejidos senes-
centes, también puede producir infecciones en 
tejidos más juveniles, causando mayores pér-
didas cuando se presenta después de floraci-
ón o durante la tuberización.

La infección primaria del hongo en el suelo, 
restos de plantas u otros hospederos consti-
tuye la base para la propagación secundaria 
del inóculo, la cual es más fuerte en el avan-
ce de la enfermedad. Inicialmente, las espo-
ras producidas en las lesiones de las hojas 
inferiores de la planta se diseminan a través 
del viento y lluvia, cuando las condiciones 

Foto 1. Lesiones causadas por Tizón temprano en hojas de plantas de papa. Estas pueden juntarse y parecer una 
sola lesión. (Foto INIA-Remehue).

Foto 2. Síntoma característico de Tizón temprano en hoja. Se observan los típicos anillos concéntricos que se 
forman por efecto de la esporulación del hongo. (Foto INIA-Remehue).

ambientales son favorables.  Estas esporas, 
son las responsables de la infección secunda-
ria del hongo en tejido sano, ocasionando un 
aumento progresivo de la infección. A su vez, 
las esporas que se producen sobre las hojas 
pueden caer al suelo e infectar los tubérculos.

La infección foliar se favorece bajo condi-
ciones de humedad y temperaturas cercanas 
a 25°C, desarrollándose con mayor rapidez 
cuando se alternan condiciones húmedas y 
secas en el ambiente. Estas hojas infectadas, 
presentan manchas circulares de color café 
rodeadas por un halo clorótico que no sobre-
pasa las nervaduras (Foto 1). A medida que 
aumenta la lesión se pueden apreciar anillos 
concéntricos, los cuales pueden expandirse 
entre 0.5 a 2 cm de diámetro dependiendo de 
las condiciones ambientales y la susceptibili-
dad del cultivar utilizado (Foto 2). Estas lesio-
nes muchas veces se unen, formando un área 
necrótica de mayor tamaño pareciendo una 
sola gran lesión (Foto 1). Además, esta enfer-
medad puede generar una prematura y pro-
gresiva defoliación y en un estado avanzado, 
provocar enroscamiento de hojas y necrosis 
casi completa de la planta. 
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Foto 3. Daño de Tizón temprano en tubérculo de papa. (Gentileza de Viviana Rivera, NDSU, USA).

Foto 4. Especies de Alternaria spp. detectadas en la zona sur de Chile asociadas al cultivo de papa.

La infección en tubérculos solo se produce a través de heridas, con temperaturas de 12 a 
16°C. Estas lesiones son hundidas y oscuras con bordes elevados y se distribuyen de forma ir-
regular sobre la superficie, proyectándose al interior del tubérculo desde unos pocos milímetros 
hasta 2 ó 3 cm. con una apariencia seca, dura y de color marrón.

Diversidad y caracterización del agente 
causal del Tizón temprano.

Durante años, se ha mencionado que Ti-
zón temprano es causado por A. solani.  Sin 
embargo, hoy en día existen grupos de inves-
tigación a nivel mundial que han reportado 
que esta enfermedad puede ser producida 
por un grupo de especies pertenecientes al 
género Alternaria, destacándose A. solani y 
A. alternata. En Chile, se han analizado mor-
fológicamente y molecularmente aislados del 
patógeno provenientes del cultivares comer-

ciales de la zona sur del país, detectándose 
4 grupos de espora pequeña (A. alternata, A. 
tenuissima, A. arborescens y A. infectoria) y 
un grupo de espora grande, correspondiente 
a A. solani (Foto 4).

Estas distintas especies de Alternaria pue-
den tener requerimientos y características 
propias como: agresividad, temperaturas óp-
timas de crecimiento y resistencia a fungici-
das. Siendo esta última, una de las formas 
más utilizadas para caracterizar a estos pa-
tógenos. 
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Uno de los productos más utilizados para 
controlar Tizón temprano, han sido los Inhibi-
dores de Quinona (QoI) o también llamados 
estrobirulinas, los cuales inhiben la respiraci-
ón mitocondrial del hongo mediante un modo 
de acción único y específico, pudiendo ge-
nerarse una pérdida de eficacia en campo si 
son aplicados repetitivamente. Es así como 
se ha reportado en Europa y Estados Unidos, 
la pérdida de sensibilidad a estos fungicidas, 
la que está asociada a mutaciones en el gen 
mitocondrial cytb como F129L en A. solani y 
G143A en otras especies de Alternaria, tam-
bién descritas en papa como: A. alternata, A. 
tenuissima y A. arborescens. De esta manera, 
un monitoreo y caracterización del patógeno 
genera información sobre su comportamiento 
frente a distintos fungicidas, ayudando a se-
leccionar la mejor estrategia de control quími-
co a utilizar. 

Prevención y control de Tizón temprano.

Para la prevención de Tizón temprano se 
recomienda realizar un manejo integrado con-
siderando tres puntos básicos.

1. Prácticas culturales: Durante el mane-
jo del cultivo se deben tener ciertas precau-
ciones, debido a que el desarrollo de la enfer-
medad está relacionada al vigor de la planta, 
madurez del cultivo y presión de la enferme-
dad en el ambiente.

•	 Estrés de la planta: Una planta vigo-
rosa reduce el avance de la enfermedad y la 
necesidad de control químico. Igualmente, 
medidas destinadas a estimular el vigor y evi-
tar la madurez temprana, tales como semillas 
de buena calidad, riego oportuno y fertilización 
adecuada, reducen el nivel de incidencia de la 
enfermedad.

•	 Sobreposición de plantaciones: En 
general los cultivares más precoces son más 
susceptibles, por lo tanto, si están cercanos a 
un cultivar más tardío, las esporas se podrían 
diseminar a través del viento entre los cultiva-
res.

•	 Humedad del follaje: La enfermedad 
es más severa cuando se presentan condi-
ciones alternadas de sequía y humedad, ejer-
ciendo una mayor presión en zonas donde se 
usa riego por aspersión o el rocío matinal es 
muy frecuente u ocurren lluvias seguidas de 
temperaturas cálidas.

•	 Eliminación del follaje antes de la co-
secha: Los tubérculos se pueden infectar al 
estar en contacto con follaje enfermo, espe-
cialmente si la piel no está suberizada.

•	 Eliminar residuos vegetales infecta-
dos: El hongo es capaz de sobrevivir en resi-
duos vegetales, por lo tanto se debe eliminar 
por completo los tejidos infectados después 
de la cosecha.

•	 Manejo Postcosecha: Los tubérculos 
se deberán mantener en un ambiente que per-
mita una rápida suberización y cicatrización 
después de la cosecha.

•	 Rotación de cultivos: La rotación con 
cultivos no hospederos es una buena alterna-
tiva, ya que el hongo no puede sobrevivir por 
períodos muy largos en suelo sin hospedero.

2. Susceptibilidad o Resistencia varie-
tal: Las distintas variedades de papas presen-
tan diferentes niveles de resistencia o suscep-
tibilidad a la enfermedad, donde esta última 
se asocia a la maduración temprana del cul-
tivar. Así, las plantas de variedades precoces 
muestran síntomas que se pueden desarrollar 
rápidamente, provocando el colapso foliar. A 
diferencia de las variedades más tardías, que 
solo desarrollan pequeñas manchas necróti-
cas.

3. Control químico: Es una de las formas 
más comunes para controlar Tizón temprano, 
siendo fundamental que se efectúe en el mo-
mento adecuado, para prevenir efectivamen-
te la enfermedad.  El momento óptimo para 
la primera aplicación de fungicidas es cuando 
aparecen las primeras esporas del hongo ae-
rotransportadas. Sin embargo, la observación 
de estas primeras esporas solo es posible a 
través de una trampa de esporas o con un sis-
tema de alerta temprana.

Sistema de Alerta Temprana para Tizón 
temprano

En Chile, INIA-Remehue ha desarrollado 
modelos de alerta temprana para predecir 
la presencia de Tizón temprano en el cultivo 
de papa en la zona sur. Esta herramienta de 
apoyo considera que los momentos críticos 
para la infección y aparición de síntomas de la 
enfermedad, pueden ser estimados mediante 
la correlación de la información meteorológica 
y la curva de liberación de esporas del hongo. 

Para validar el modelo, se realizó un 
seguimiento de las temperaturas mínimas 
y máximas durante el día desde la emer-
gencia a senescencia del cultivo durante 4 
temporadas, con el fin de calcular los días 
fisiológicos (Pdays). Esta información fue 
correlacionada con la curva de liberación de 
esporas del hongo, la que fue determinada 
a través de un equipo caza-esporas ubicado 
cerca de parcelas experimentales. Las par-
celas tenían diferentes cultivares de papa, 
donde se evalúo el estado de desarrollo de 
las plantas y la curva de progreso de la en-
fermedad.

Los estudios mostraron que las curvas de 
liberación de conidias de Alternaria spp. pre-
sentaron un comportamiento similar entre 
las temporadas de cultivo evaluadas, detec-
tándose que la mayor cantidad de esporas 
liberadas ocurría entre los 200 y 450 unida-
des del modelo (Pdays), con dos peaks, uno 
entre 200 y 300 unidades y el otro entre 350 
y 450 unidades. Adicionalmente, se realiza-
ron experimentos de validación del modelo 
mediante aplicación de control químico en 
los momentos críticos de liberación de es-
poras versus un testigo sin control químico 
y un tratamiento con aplicaciones a calen-

dario fijo. Los resultados comprobaron una 
alta eficacia de control mediante aplicacio-
nes basadas en el uso del modelo como her-
ramienta de apoyo a la toma de decisiones.

Por lo tanto, la correlación entre el mode-
lo y la curva de liberación de Alternaria pue-
de ser usado para predecir la aparición de 
los primeros síntomas de Tizón temprano en 
plantas, ayudando a determinar el momento 
adecuado para realizar las aplicaciones pre-
ventivas de fungicidas, antes que la infecci-
ón del hongo ocurra.

Este sistema ya está diseñado en web y 
disponible en http://alternaria.inia.cl/, don-
de se presenta un mapa con las unidades 
del modelo acumuladas para diferentes lo-
calidades, según las condiciones meteoro-
lógicas registradas por la estación meteoro-
lógica más cercana, convirtiéndose en una 
alternativa de apoyo efectiva para el manejo 
de Tizón temprano en la zona sur de Chile. 

Adicionalmente, se ha elaborado un ma-
nual del cultivo de papa como soporte técni-
co, para los agricultores y asesores, frente al 
manejo técnico del cultivo http://manualinia.
papachile.cl.

Foto 5. Presentación en web del Sistema de Alerta temprana para Tizón temprano en la zona sur de Chile
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http://manualinia.papachile.cl
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no Brasil
Taciana Melissa de Azevedo Kuhn,
João Roberto Spotti Lopes

Os psilídeos (Hemiptera: Psylloidea) 
são insetos sugadores de floema 
que se destacam por serem ve-
tores de bactérias associadas a 

doenças emergentes em várias culturas agrí-
colas. Um exemplo de bactéria transmitida por 
estes insetos é ‘Candidatus Liberibacter sola-
nacearum’ (CaLso), agente causal da doença 
conhecida por “Zebra chip”, que afeta princi-
palmente as culturas da batata e do tomate 
na América do Norte e Central e também na 
Nova Zelândia, e a cultura da cenoura na Eu-
ropa e África. A doença “Zebra chip” tem cau-
sado perdas de até 100% em alguns plantios 
de batata nos Estados Unidos da América. As 
perdas ocorrem por morte das plantas, dimi-
nuição da produção e/ou por depreciação do 
produto, uma vez que as batatas ficam man-
chadas em seu interior, “zebradas”, e não são 
aceitas pelo consumidor. 

No Brasil, ainda não há registros de CaLso 
nem dos psilídeos já conhecidos como vetores 
desta bactéria. Embora o grupo de insetos ao 
qual psilídeos fazem parte seja bastante diver-
sificado, apenas 89 espécies já foram identifi-
cadas no Brasil, sendo a maioria delas em cul-
tivos florestais, havendo poucas informações 
sobre psilídeos em olerícolas.

Considerando a necessidade de identifi-
car espécies de psilídeos vetores ou poten-
ciais vetores de CaLso em cultivos olerícolas 
no Brasil e de conhecer suas interações com 
plantas que podem ser hospedeiras da bac-
téria ou desses insetos, foi desenvolvido um 
trabalho em conjunto entre pesquisadores da 
Esalq/USP, IAC, Embrapa Florestas, Natural 
History Museum Basel (Suiça) e ICA/CSIC 
(Espanha). Os artigos decorrentes deste tra-
balho ainda estão sendo escritos, porém as 
primeiras informações sobre parte dos resul-
tados obtidos já podem ser consultados atra-
vés da tese de doutorado intitulada “Psilídeos 
(Hemiptera: Psylloidea) associados a oleríco-
las e estudo das interações com suas plantas 
hospedeiras”, defendida em março deste ano 
na Esalq/USP.

Em relação a diversidade de espécies de 
psilídeos associados a cultivos de olerícolas 
na região Centro-Sul do Brasil, foram amostra-
das 109 áreas de olerícolas (batata, cenoura, 
tomate, pimentão, jiló, pimenta biquinho, repo-
lho, fumo, salsinha, aipo e berinjela, além de 
daninhas ao redor do cultivo) em seis estados 
brasileiros (Rio Grande do Sul, Santa Catari-
na, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás). 
Neste levantamento, realizado com métodos 
diretos e indiretos de coleta, foram encontra-
dos 2.813 exemplares de psilídeos. Não foram 
detectadas as espécies já conhecidas como 
vetoras da bactéria (Bactericera cockerel-
li, Bactericera trigonica e Trioza apicalis). As 
espécies de psilídeos Russelliana solanicola, 
Russelliana capsici e Isogonoceraia divergi-
pennis foram encontradas com maior frequên-
cia em cenoura, pimenta biquinho e batata, 
respectivamente. Observaram-se imaturos de 
R. capsici em pimenta biquinho, bode e ma-
lagueta, e de R. solanicola em cenoura e na 
planta espontânea losna-branca (Parthenium 
hysterophorus).

Por terem sido observados imaturos em ole-
rícolas, R. capsici e R. solanicola foram sele-
cionadas para a etapa de teste de preferência 
hospedeira, sobrevivência e desenvolvimento 
em diferentes espécies vegetais que poderiam 
atuar como hospedeiras de CaLso ou desses 
possíveis vetores. Em ensaios com chance de 
escolha, houve preferência para pouso e ovi-
posição de R. solanicola em cenoura e losna-
-branca, e de R. capsici em pimenta biquinho, 
falso joá-de-capote e maria-pretinha. Obser-
vou-se desenvolvimento completo (ovo-adul-
to) de R. solanicola em cenoura, batata, falso 
joá-de-capote, losna-branca, e picão-preto, 
enquanto que R. capsici mostrou especificida-
de hospedeira, desenvolvendo-se apenas em 
pimentão e pimenta.

Por fim, foi realizado um estudo do com-
portamento alimentar da espécie R. solani-
cola em diferentes plantas (tomate, cenoura, 
pimentão e losna-branca) através da técnica 
Electrical Penetration Graph (EPG). O estudo 

de EPG mostrou que imaturos e adultos de R. 
solanicola se alimentam no floema de plantas 
hospedeiras (cenoura e losna-branca) como 
também de não hospedeiras (pimentão e to-
mate). Esta alimentação no floema é importan-
te, pois é onde CaLso se encontra na planta, 
e portanto, torna o inseto um potencial vetor 
caso um dia tenhamos a entrada desta bacté-
ria no país.

Os estudos demonstraram uma íntima 
associação de R. solanicola e R. capsici 
com cultivos de olerícolas e seus potenciais 
como vetores de CaLso em caso de intro-
dução deste patógeno no Brasil.  A ampla 
gama de hospedeiros de R. solanicola e a 
possibilidade de se alimentar de plantas 
de batata (hospedeiro já conhecido) e de 

cenoura (nova planta detectada como hos-
pedeira) fazem com que esta espécie seja 
mais preocupante em relação ao potencial 
de transmissão.

A participação dos produtores, cooperati-
vas e da Associação Brasileira da Batata foi 
muito importante durante o desenvolvimento 
destes estudos, e por isso os pesquisadores 
agradecem por todo auxílio. Os trabalhos de 
levantamento e detecção da bactéria e de 
psilídeos devem continuar sendo realizados, 
e caso algum material vegetal suspeito ou 
psilídeo desconhecido seja detectado em 
áreas de produção de batata e outras ole-
rícolas, o contato pode ser realizado com o 
pesquisador principal João Roberto Spotti 
Lopes (jrslopes@usp.br) da Esalq/USP.
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Foto 1. Adulto de Russelliana 
Capsici

Foto 2. Adulto de Russelliana Solani-
cola

Foto 3. Imaturos de Russelliana So-
lanicola

Foto 4. Coleta de Psilídeos em Área de Batata
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Giovani Olegário da Silva - giovani.olegario@embrapa.br
Jadir Borges Pinheiro - jadir.pinheiro@embrapa.br
Raphael Augusto de Castro e Melo - raphael.melo@embrapa.br

Figura 1. Fêmeas de Globodera rostochiensis em raí-
zes de cultivar de batata resistente. Foto: Bonsak Ham-
meraas, NIBIO - The Norwegian Institute of Bioeconomy 
Research, Disponibilizado por: Bugwood.org

Introdução:

O nematoide dourado (Globodera 
rostochiensis) é uma praga qua-
rentenária no Brasil, que afeta ne-
gativamente plantas da família das 

solanáceas na qual a batata é componente, 
desenvolvendo cistos de coloração com tons 
de amarelo e marrom nas raízes das espécies 
suscetíveis (Figura 1).

Globodera rostochiensis faz parte do gê-
nero Globodera, que contempla vários ne-
matoides do cisto, dentre eles o Globodera 
pallida, que também causa danos severos 
em batata. A identificação das espécies pode 
ser feita em laboratório observando a porção 
perineal dos nematoides, ou a coloração das 
fêmeas, pois as fêmeas de G. rostochien-
sis desenvolvem-se passando por uma fase 
amarelo-dourada antes de apresentarem co-
loração castanha, cuja característica origina 
o nome comum de “nematoide-dourado”, en-
quanto as fêmeas de G. pallida são de cor 
branca ou creme antes de adquirirem a cor 
castanha.

Embora haja grande risco de transmissão 

via batata-semente, estas espécies não fo-
ram detectadas no Brasil até o momento. Po-
rém, trata-se de um grupo de elevado desta-
que, pois existe relato de sua ocorrência em 
nações vizinhas como: Argentina, Venezue-
la, Peru, Colômbia, Chile, Equador e Bolívia. 
Desta maneira, o Brasil vive sob constante 
ameaça da introdução destas espécies. 

Em relação a sua origem, existem evidên-
cias de que este patógeno se originou nas 
regiões andinas do Peru, local de origem da 
batata onde evoluíram paralelamente com o 
seu hospedeiro principal, sendo que o ne-
matoide dourado já foi relatado em mais de 
65 países.

Os maiores hospedeiros de G. rostochie-
nsis são restritos às Solanáceas, principal-
mente batata, tomate e berinjela, além de um 
grande número de plantas daninhas deste 
gênero. O compêndio de espécies invasivas 
(CABI), cita 169 espécies de hospedeiros, a 
grande maioria da família das Solanáceas 
(https://www.cabi.org/isc/datasheet/27034).

Sintomas:

Os nematoides-do-cisto-dourado-da-ba-
tata, podem não causar sintomas imedia-
tos na parte aérea e podem permanecer por 
anos no solo, sem ocorrer detecção de sua 
presença. Inicialmente os cultivos de batata 
apresentam sintomas de fraco desenvolvi-
mento. As plantas podem apresentar clorose 
e murchamento nas horas mais quentes do 
dia. Para se ter certeza que estes sintomas 
são causados pelos nematoides-do-cisto e 
ter um indicativo de densidade populacional, 
amostras de solos podem ser coletadas ou 
as fêmeas ou cistos podem ser observados 
diretamente nas raízes dos hospedeiros. Um 
exame cuidadoso das raízes revela a pre-
sença de pequenos corpos esféricos que 
medem entre 0,5 a 1 mm de diâmetro com 
coloração de amarelo a marrom. Estes cis-
tos desprendem facilmente das raízes. Em 
solos bastante infestados as plantas têm seu 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/27034
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sistema radicular reduzido e crescem pouco, 
por deficiência nutricional e estresse hídrico. 
Os danos não ocorrem somente pela ocor-
rência de ferimentos nas raízes, mas tam-
bém pela formação de porta de entrada para 
outros patógenos. 

Dispersão e prevenção:

A mistura de espécies, principalmente 
com Globodera pallida, a disseminação e o 
nível de infestação nos países variam muito, 
de modo que em algumas áreas existem a 
infestação com as espécies G. rostochiensis 
e G. pallida. 

São nematoides de regiões com clima 
predominantemente temperado, porém po-
dem ocorrer em regiões tropicais de altitude, 
sendo que G. rostochiensis predomina em 
países europeus, onde foi introduzido por 
tubérculos de batata-semente. 

Os ovos contidos nos cistos são o estádio 
persistente do ciclo de vida deste nematoi-
de; os cistos contêm cerca de 500 ovos, e al-
guns ovos são capazes de sobreviver dentro 
do cisto por mais de 30 anos. O período de 
incubação depende de uma combinação de 
fatores como umidade, temperatura, aera-
ção e pH do solo. A temperatura ótima para 
seu desenvolvimento é de aproximadamen-
te 15°C, mas podem sobreviver e multiplicar 
em faixas mais amplas de temperatura.

Uma vez que os juvenis de segundo es-
tádio (J2) se desenvolvem dentro dos cis-
tos, eles entram em uma forma extrema de 
dormência, conhecida como diapausa. Após 
o plantio, com a estimulação adequada, 
ou seja, temperatura, umidade e liberação 
de exsudados radiculares pelas plantas, a 
maioria dos juvenis eclodem. 

A facilidade com que este nematoide foi 
transportado pelos continentes prova que 
é uma praga resiliente. Os cistos formados 
que aderem às raízes, estolões e tubérculos 
do hospedeiro e às partículas do solo duran-
te o transporte dão origem a novas infesta-
ções onde o clima e as fontes de alimentos 
estão favoráveis e disponíveis.

Os meios secundários de dispersão são 
através do movimento de máquinas agríco-
las, implementos agrícolas e pelo movimen-
to de trabalhadores onde estes são carrea-

dos por calçados. Os cistos também podem 
ser dispersos com o vento, durante tempes-
tades. A chuva que provoca inundações e 
escorrimento de água dos campos para trin-
cheiras ou canais de irrigação também re-
distribuem cistos para áreas adjacentes ou 
irrigadas.

O manejo em curto prazo para G. rosto-
chiensis, tem como objetivo principal evitar 
perdas significativas de produção e quali-
dade dos tubérculos e, a longo prazo, para 
evitar infestações no solo aumentando os 
problemas para cultivos sucessivos, porém 
é muito difícil erradicar os nematoides dos 
cistos dourados após o estabelecimento em 
uma aérea. Assim, a integração de medidas 
de manejo pode reduzir os problemas cau-
sados pelo nematoide-dourado da batata, 
mas a prevenção é sempre a melhor forma 
de controle de patógenos de solo, em espe-
cial os nematoides. 

Devido ao fato de os nematoides se mo-
verem lentamente no solo onde a distância 
percorrida por eles, ao ano, provavelmente, 
não exceda uns poucos metros, sua princi-
pal forma de disseminação é passiva, por 
meio de solo, água ou batata-semente con-
taminada. É importante lembrar que o Brasil 
é um dos poucos países da América do Sul, 
onde não foi registrada a presença do ne-
matoide dourado da batata. Desta maneira 
a aplicação de medidas quarentenárias em 
material vegetal proveniente de outros paí-
ses, com restrição a entrada destes patóge-
nos no país é de extrema relevância. 

Para prevenir a infestação de nematoides 
do cisto-da-batata em áreas não infestadas 
muitos métodos são usados; incluindo legis-
lação acerca da movimentação de sementes 
de batata e solo. Protocolos da Organização 
Européia e Mediterânea para a Proteção de 
Plantas (EPPO) para estes nematoides re-
querem que os solos dos campos de semen-
tes de batata sejam amostrados para ates-
tar que estão livres de cistos viáveis, muito 
embora, por se tratar de amostragem, não é 
possível atestar com 100% de certeza que a 
praga não existe naquela área.

Portanto, diante desta ameaça, a preocu-
pação com ações para evitar sua entrada no 
Brasil deixa de ser exclusiva de agentes de 
defesa vegetal e é importante que os produ-
tores e técnicos fiquem atentos a esta praga.

A Moega de recebimento da série RH 
auxilia o trabalho de abastecimento de um 
linha de lavagem, classificação, seleção e 
até mesmo armazenagem para diversos 
tipos de produtos colhidos como: batata, 
cebola, cenoura e outros.

As caçambas descarregam os produtos 
colhidos em seu compartimento de 
recepção e, como o fundo é deslizante com 
uma esteira revestida de lona plástica de 
alta resistência, o fluxo constante é garanti-
do. A máquina é equipada de série com um 
conjunto de rolos plásticos macios com 
distâncias ajustáveis que auxiliam na 
limpeza de terra, torrões, folhas e etc. É 
opcional acrescer outros conjuntos de 
rolos que fazem a calibração de tamanho 
por diâmetro dos produtos, disponível de 4 
a 21 m.

Rua do Babaçu, nº 167,   Setor Rodoviário
Goiânia - GO  74.430-050

Entre em contato e saiba mais.

MECANIZAÇÃO
DO PLANTIO À COLHEITA

www.stamaquinas.com.br

Revenda Oficial

(62) 3636-3050
comercial@stamaquinas.com.br

stamaquinas

A STA Máquinas traz ao Brasil o melhor da 
tecnologia em automação do plantio e 
colheita de batatas desenvolvida pela 
Grimme, uma empresa alemã com mais 
de 150 anos de experiência em plantio e 
colheita automatizado de tubérculos.

As plantadeiras de copo rebocada, com 
opção de 4, 6, 8 ou 12 linhas, são máquinas 
de capacidade excepcional. As linhas de 
plantio com sistema pantográfico garantem 
a profundidade ideal do plantio, independen-
te das condições do solo e peso da máquina. 

Opcionais como caída de adubo, kit de 
tanque, bomba de spray para aplicação de 
agroquímicos líquidos, caçamba basculante 
de sementes que permite o enchimento 
direto ao caminhão, eixo de direção (true 
tracker), vários formatos de leiras, sistemas 
elétricos e hidráulicos de vibração da correia 
de copos para retirar o excesso de sementes 
e sensores de falha de batata que permite o 
operador ajustar a vibração ideal dos copos 
e muitos outros opicionais, estão 
disponíveis para personalizar a sua máqui-
na.

/stamaquinas

A SE 150-60 é a colheitadeira de 2 linhas 
com caçamba rebocada mais vendida no 
mundo. A máquina tem um alto rendimento 
de trabalho com manuseio de forma 
cuidadosa das batatas e é equipada com 
caçamba padrão que suporta 6 toneladas.

São disponíveis diversos opcionais tais 
como: controle automático de profundi-
dade, nivelamento também automático, 
diversas versões de esteiras para taman-
hos diferentes de batata, controle de veloci-
dade da esteira de ramas automático na 
medida que aumenta a chance de 
embuchar, kit de câmeras posicionadas em 
diversos pontos da máquina permitindo 
que o operador monitore o trabalho da 
máquina e etc. Permite colher até 240 
tonelada/8horas.

GL 430 SE 150-60 Hopper RH
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Inorbert de Melo Lima. 
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No cultivo da batata, igualmente im-
portante aos manejos dos insetos, 
doenças foliares e plantas daninhas 
destaca-se o manejo dos fitonema-

toides. Nematoides são vermes que infestam 
os solos agrícolas e ao infectarem as raízes 
das plantas competem por recursos essen-
ciais ao crescimento e desenvolvimento vege-
tal, como água e nutrientes, o que comprome-
te direta ou indiretamente a produtividade e, 
principalmente, a qualidade do tubérculo co-
lhido (Figura 1). 

Em virtude desses aspectos negativos, faz-se 
necessário o manejo adequado desses ver-
mes. No Brasil, os principais nematoides da 
batata são os nematoides das galhas (Meloi-
dogyne javanica, M. incognita) e Pratylenchus 
brachyurus, conhecido como o nematoide das 
lesões radiculares e a importância de cada es-
pécie depende da região de cultivo e do histó-
rico da área (Figura 2). 

Visando atender a um consumidor cada vez 
mais consciente e exigente, a bataticultura mo-
derna, conservacionista, deve adotar práticas 
integrativas e complementares para o manejo 
dos nematoides. O resultado dessas práticas 
são, a priori, a redução dos custos de controle 
e dos efeitos deletérios desses vermes aos tu-
bérculos, essas práticas, consequentemente, 
resultam na expressão do potencial genético 
das cultivares e principalmente na conserva-
ção do solo e na manutenção da produção ao 
longo dos anos.

Na literatura existem muitas referências 
para manejo de nematoides de regiões tem-
peradas, no entanto, pertencemos a realida-
de tropical e, nesse sentindo, são elevados os 
desafios que a ciência do manejo dos nema-
toides tropicais enfrenta na atualidade. Nosso 
sistema produtivo possui além das variáveis 
que favorecem aos nematoides como tempe-
ratura, textura de solo, cultivares suscetíveis, 

outras variáveis como cultivo intensivo do 
solo, mistura de espécies de nematoides com 
biologia, agressividade e hospedeiro distintos 
entre si. 

Neste cenário, onde tenta-se a máxima efi-
ciência na exploração do solo, qualquer pro-
grama de manejo integrado de nematoides na 
cultura da babata requer uma análise indivi-
dual do impacto de cada prática sobre uma 
determinada população de nematoide, bem 
como a determinação da relação custo/benefí-
cios para a aceitação do bataticultor, por isso 
pode se dizer que não existe receita de ma-
nejo pronta, existem princípios de manejos e 
experiências que devem ser adaptadas a cada 
situação. Nesta perspectiva, as medidas para 
manejar os nematoides não são para erradi-
car, mas para controlar a população abaixo 
dos níveis de dano limiar, e estas medidas de-
vem ser sobretudo economicamente viáveis. 

Como destacado no início, nematoide du-
rante o ciclo da cultura da batata não é o único 
estresse biótico, mas se for o problema chave 
deve ser manejado corretamente e a escolha 
das plantas que serão cultivadas entre os cul-
tivos são essenciais e definitivas no sucesso 
na sanidade da próxima safra de batata. 

Mas antes da escolha das plantas que se-
rão cultivadas, ou dos sistemas de cultivos a 
serem adotados, se faz necessário saber exa-
tamente qual(is) a(s) espécie(s) de fitonema-
toide(s) ocasionou(ram) os prejuízos. Essa 
informação é prática, rápida e simples de se 
obter e será o principal alicerce que o agricul-
tor terá na tomada de decisão. Basta fazer uma 
correta amostragem de solo e encaminhar a 
um laboratório nematológico de confiança.

Tomemos, por exemplo, que na área detec-
te-se a prevalência de P. brachyurus, a prática 
de integração lavoura e pecuária (batata-pas-
tagem) com utilização de Brachiaria brizantha, 

B. decumbens ou capim Mulato não é reco-
mendável, considerando que essas forrageiras 
são perenes e excelentes hospedeiras desse 
gênero de nematoide, portanto, ao longo do 
tempo, ocorrerá o aumento da população des-
sa espécie de nematoide  no sistema radicular 
dessas gramíneas, podendo se tornar um sé-
rio problema fitossanitário no próximo ciclo de 
cultivo de batata. Por outro lado, B. humidicola 
e B. dictyoneura, são más hospedeiras desse 
nematoide, podendo ser utilizadas se se ade-
quarem a proposta de integração. 

A mesma lógica se aplica para a escolha de 
espécies vegetais de ciclo curto, por exemplo, 
milho ou sorgo. A maioria dos cultivares e, ou, 
híbrido de milho disponíveis são suscetíveis 
às espécies de Meloidogyne spp, o nematoi-
de das galhas, portanto com potencial para 
também aumentar a população do nematoide. 
Restando a escolha de materiais com menor 
fator de reprodução do nematoide. Ainda as-
sim é importante salientar que planta resis-
tente ao nematoide não é sinônimo de planta 
não-hospedeira. Por exemplo, para manejar 
M. javanica, recomenda-se Brachiaria decum-
bens e Crotalaria spectabilis, que são plantas 
não hospedeiras ou imunes, ou seja, não per-
mitem a reprodução do nematoide. Por outro 

lado, o milho resistente a M. javanica permi-
te a reprodução do nematoide, mas em taxas 
menores que o milho suscetível. Mas devido a 
suscetibilidade da babata, o nível populacional 
no início do ciclo na ordem de 25 a 75 juvenis 
infectivos/100 cm3 é capaz de causar perdas 
qualitativas significativas ao final do ciclo se 
nenhuma outra medida de controle for adota-
da no período.

Percebe-se que a lógica do manejo de ne-
matoides é favorecer a planta ou cultivo prin-
cipal e desfavorecer os nematoides e, essen-
cialmente, tratar o solo em toda sua plenitude, 
ou seja, do ponto de vista físico, químico e 
principalmente biológico. Então, na lógica de 
manejo integrativo e complementares, além 
da escolha de cultivos que propiciem a redu-
ção gradativa das taxas de multiplicação dos 
nematoides pode se lançar mão de nematici-
das químicos e biológicos que efetivamente 
contribuam no manejo.

A cadeia produtiva da bataticultura depara-
-se cada vez mais com o cenário de restrição 
de uso e, ou, retirada do mercado de produ-
tos compostos por moléculas químicas, por 
exemplo carbofurano, e, por outro lado, a in-
serção de produtos à base de organismos vi-
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Figura 1. Perda na qualitativa - tubérculos oriundos de área infestada com Meloidogyne javanica

Figura 2. Sintomas – A: tubérculo infectado por Meloidogyne javanica; B: tubérculo infectado por Pratylenchus 
brachyurus

vos para o controle de nematoides. Os fungos 
e as bactérias (principalmente do gênero Ba-
cillus) selecionados para controle biológico de 
nematoides são caracterizados por diferentes 
modos de ação: antibiose, predação, indução 
de tolerância da planta hospedeira, produção 
de enzimas e toxinas, colonização sistêmica 
da rizosfera da planta hospedeira, competição 
por nutrientes e sítios de colonização e libera-
ção de enzimas hidrolíticas que atuam na de-
gradação da parede celular dos nematoides e 
dos ovos.  

Esses modos de ação aliados às novas 
formulações com maior tempo de prateleira e 
facilidade de aplicação e compatibilidade com 
outros defensivos, vem possibilitando ao pro-
dutor a adoção do controle biológico e tornan-
do essa opção de controle uma prática viável, 
eficiente tanto como o químico e até melhor, 
uma vez que tem um período de ação maior e 
é mais sustentável à biologia do solo. 

A sustentabilidade do solo é proporcionada 
pela preservação, manipulação do ambiente 
e a introdução massal de diferentes anta-
gonistas. Por isso que dentre os agentes de 

controle biológico empregados no manejo de 
nematoides, as bactérias Bacillus subtilis e B. 
licheniformis merecem uma atenção especial, 
uma vez que essas espécies possuem, além 
da ação nematicida, grande afinidade com ex-
sudados radiculares de diferentes espécies 
vegetais, não são dependentes de uma fase 
saprofítica, possuem estrutura de resistência 
(endósporo) para sobrevivência em período 
de estresse e, portanto, também podem ser 
empregadas na entressafra.

A utilização de organismos antagonistas 
combinada com outros métodos de controle 
dentro do contexto do manejo integrado de 
nematoides se mostram necessárias e promis-
soras. Sendo assim, o controle biológico de 
nematoide na babaticultura se destaca como 
uma alternativa de controle eficiente: viável e 
com menor custo; de fácil aplicação, poden-
do aproveitar inclusive o sistema de irrigação 
para distribuição homogênea ou localizada do 
produto na área, tornando a aplicação mais 
eficaz; não causa danos ao meio ambiente e à 
saúde humana; não deixa resíduo na colheita 
e, principalmente, não permite o surgimento 
de formas resistentes de nematoides.

Controle de doenças 
além da sua expectativa.

Ideal para o manejo da resistência

Seletividade e potência na mais equilibrada formulação

Efeito verde superior com incremento de produtividade

Excelente controle de Alternaria e efeito sobre outras
importantes doenças
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Biológicos no Manejo
Integrado de Doenças 
da Batata
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Alguns produtos biológicos têm o 
potencial de controlar eficazmen-
te as doenças de solo, como Rhi-
zoctonia solani, Helminthosporium, 

Sclerotinia e Streptomyces, além de ativar 
as respostas de defesa e o crescimento das 
plantas. Serenade® é um fungicida biológico 
baseado na cepa patenteada pela Bayer QST 
713 de Bacillus subtilis. O produto controla as 
doenças do solo, promove o crescimento das 
plantas e aumenta a tolerância da cultura ao 
estresse abiótico, como em condições de seca 
e salinidade do solo.  Serenade® é registrado 
em diversos países do mundo, dentre os quais 
Estados Unidos, Canadá,  Austrália, Brasil e 
outros países da América Latina para melho-
rar o rendimento e a qualidade da cultura da 
batata. O controle de doenças, a qualidade e 
o rendimento da cultura proporcionados por 
Serenade® são influenciados pelas condições 
de cultivo e pelas boas práticas de produção.

O fungicida biológico Serenade® é produzi-
do pela Bayer por meio de um processo único 
de fermentação otimizado da cepa específica 
de Bacillus subtilis QST 713. O produto final 
contém endosporos vivos e estáveis   da bac-
téria, bem como uma mistura de compostos 
bioativos complexos produzidos durante o 
processo, os quais têm efeito fungicida, bac-
tericida e de crescimento de plantas. O pro-
duto é registrado e recomendado para uso via 
solo e via foliar em diversas culturas agrícolas. 
Quando usado via solo na cultura da batata, 
em aplicação no sulco de plantio e na amon-
toa, a ação do produto acontece por diversos 
modos de ação. Metabólitos específicos con-
tidos na formulação de Serenade® da Bayer 
têm a capacidade de penetrar e desestabilizar 
as membranas das células dos patógenos do 
solo, incluindo a Rhizoctonia.  Além disso, os 

Denise Manker
Pesquisa e Desenvolvimento  de Biológicos
(Sacramento – CA – EUA).

esporos vivos da cepa QST 713 contida no 
Serenade® rapidamente colonizam as raízes 
(Figura 1 e 2), formando uma barreira contra o 
ataque de patógenos, ativando as respostas de 
defesa das plantas e promovendo o seu cres-
cimento.  Prontamente é estabelecida de uma 
relação de simbiose da bactéria com a raiz da 
planta, promovendo também uma maior ab-
sorção de nutrientes pela planta e maior mas-
sa radicular, resultando em melhor tamanho e 
qualidade dos tubérculos. Em ensaios comer-
ciais realizados na Austrália (Figura 3), o au-
mento da produtividade e da qualidade dos tu-
bérculos foi observado em distintas cultivares. 
Resultados semelhantes também ocorreram 
no Brasil em diversas áreas, nas quais foram 
observados rendimentos mais altos e melhor 
qualidade de tubérculos no uso de Serenade® 
e Monceren®, em comparação com o trata-
mento padrão de mercado (Figura 4).

Figura 1.  Imagens de raízes tratadas com Serenade®.  
A colonização de Serenade® pode ser observada como 
um filme opaco cobrindo a raiz principal e as radículas 
de uma planta em crescimento.

O Serenade® é uma ferramenta que deve ser uti-
lizada dentro da estratégia de manejo integrado de 
doenças da batata, aumentando a eficácia de contro-
le, diminuindo a carga química, reduzindo o risco de 
resistência dos patógenos e aumentando a produtivi-
dade e a qualidade dos tubérculos. O produto original 
proporciona uma grande flexibilidade e facilidade de 
uso em programas de aplicação, com carência zero 
para a colheita e intervalo curto de reentrada, além 
de não possuir limitações quanto ao uso em progra-
mas com fungicidas, inseticidas, bactericidas e/ou 
fertilizantes químicos.

Figura 2. Imagens de raiz tratada com Serenade® (inferior) versus raiz não tratada (superior). A colonização de 
Serenade® pode ser visualizada através de um biofilme opaco cobrindo toda a superfície da raiz (microscopia digi-
tal) ou uma camada verde fosforescente na superfície da raiz (microscopia fluorescente utilizando corante verde). 

Figura 3. Resultados em três áreas tradicionais de produção de batata da Austrália mostraram maiores produtivi-
dades com o uso de Serenade®. 

Figura 4. Área demonstrativa de Serenade® – Brasil.
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Bem Brasil Apresenta 
Batata Doce Pré-Frita

Uma das grandes apos-
tas da Bem Brasil Ali-
mentos – maior indús-
tria brasileira de batata 

pré-frita congelada – acaba de ser 
lançada para o mercado nacional: 
a batata doce pré-frita. Com sabor 
incomparável, crocância e textura 
sequinha, o produto com corte 
crinkle chega às gôndolas na ver-
são de 1,05kg para atender às de-
mandas do varejo. 

A novidade pode acompanhar 
refeições, servir como aperitivos 
ou porções exclusivas. “Aposta-
mos em itens de alta qualidade 
e versáteis para o nosso portfólio 
com o objetivo de ampliar a pre-

Texto Imagem Assessoria de Comunicação  
Telefone: (11) 2146-0909 / 3791-8266
Jane Cruz: jane@textoimagem.com.br 
Sheila Fiuza: sheila@textoimagem.com.br
Liliane Pires: liliane@textoimagem.com.br

sença nos lares e restaurantes brasileiros ofe-
recendo a opção ideal para cada ocasião de 
consumo”, explica Juliana Monteiro, supervi-
sora de marketing da empresa. O tamanho de 
1,5 kg também será apresentado ao mercado 
ainda este ano.

A batata doce é um dos alimentos mais 
nutritivos do mundo. É uma raiz tipicamente 
brasileira, que conquista cada vez mais espa-
ço na alimentação das famílias, além de apre-
sentar inúmeros benefícios para a saúde dos 
consumidores como o fornecimento de ener-
gia, estímulo do humor e ativação do cérebro. 

Para o segundo semestre, a empresa tam-
bém programa outros lançamentos como a 
linha de batatas pré-cozidas. Batata Caseira 
em pedaços ¼; Batata Caseira em Pedaços ½ 
e Batata Caseira Inteira. “Os novos produtos 
proporcionam praticidade e agilidade para o 
preparo das receitas com o sabor já consagra-
do das batatas da Bem Brasil”, finaliza Juliana. 

O preço médio sugerido da Batata Doce é 
R$12,90. 

Sobre a Bem Brasil 

Fabricante de batata pré-frita congela-
da fundada em dezembro de 2016, em Araxá 
(MG). A primeira indústria de batatas 100% 
brasileira conta atualmente com duas unida-
des fabris no Triângulo Mineiro, nas cidades 
de Araxá e Perdizes, que geram mais de 600 
empregos diretos e 2.000 indiretos na região. 
Por ano, a líder no varejo nacional no mercado 
de batatas pré-fritas congeladas produz mais 
de 200 mil toneladas de produtos, que são co-
mercializados por todo o país em um mix de 
mais de 20 itens para food service e varejo.
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Bem Brasil Lançou
Produtos para o Mercado
Nacional na APAS Show 2018
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Pela sexta vez consecutiva, a Bem 
Brasil Alimentos – principal fabri-
cante de batata pré-frita congela-
da 100% brasileira – participou da 

APAS Show 2018, a maior feira e congresso 
do setor supermercadista no mundo. Duran-
te os quatro dias de evento, a empresa fez o 
pré-lançamento de produtos, exibiu seu leque 
completo de itens, com opções diferenciadas, 
além de reforçar a liderança no varejo nacio-
nal do setor de batatas.

Entre as novidades programadas para o 
segundo semestre de 2018 que foram apre-
sentas na ocasião estão a Batata Caseira em 
pedaços ¼; Batata Caseira em Pedaços ½ e 
Batata Caseira Inteira.   

“Os lançamentos proporcionam praticida-
de, versatilidade e agilidade para os setores de 
varejo e food service, nas versões de 1,05kg e 
2kg respectivamente, garantindo sabor inigua-
lável, textura e qualidade, já consagrados dos 
produtos da Bem Brasil”, explica Juliana Mon-
teiro, supervisora de marketing da companhia. 

Em um estande de 180 metros, a marca 
recebeu visitantes e parceiros para estreitar 
laços, fechar negócios e ampliar a capilari-
dade em todo o país. “O potencial de merca-
do para a Bem Brasil é enorme, o consumo 
de batata pré-frita congelada é ascendente e 
ganhou força até mesmo no período de crise 
econômica. Pesquisas recentes indicam que o 
mercado cresce aproximadamente de 8% ao 
ano, enquanto nós aumentamos o volume de 
produção em cerca de 20% nesse mesmo pe-
ríodo”, afirma.     

Para Juliana, a participação no evento re-
presenta uma importante vitrine anual para os 

negócios da marca. “Concentramos esforços 
de nossa equipe para apresentar as melho-
res novidades, despontar com as tendências, 
trocar experiências e compartilhar conheci-
mentos na feira. Aproveitamos a oportunidade 
também para fazer contatos com supermerca-
distas, consultores, empresários e executivos 
com poder de decisão para compra das em-
presas”, revela. 

Nova Fábrica Bem Brasil 

Com um ano de atuação da nova unidade 
fabril, localizada em Perdizes, Minas Gerais, a 
Bem Brasil comemora a ampliação da capaci-
dade produtiva em 110% e ganhou força para 
conquistar novos mercados e expandir a atua-
ção no segmento varejista, principalmente na 
grande São Paulo e interior. Hoje, a produção 
anual é de mais de 200 mil toneladas, o que 
representa mais de 40% do consumo nacional 
do produto, tornando possível o atendimento 
de demandas a partir do estoque em tempo 
hábil.  

O complexo industrial construído em 400 
mil m2, resultado de R$200 milhões de inves-
timentos, foi desenvolvido levando em conta 
alguns pilares como sustentabilidade, tecnolo-
gia e inovação. Toda a linha de produção utili-
za energia limpa de biomassa. “A operação da 
fábrica é a concretização de um grande pro-
jeto, muito trabalho em equipe, planejamento, 
investimento e ações estratégicas. Estamos 
prontos para crescer 50% até o final desse 
ano”, revela João Emilio Rocheto, presidente 
da Bem Brasil Alimentos.
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Redução na perda de peso

Menor incidência de podridões

Obtenção das características físico-químicas desejadas

Maior controle sobre o processo de brotação

Melhoria na eficiência energética das instalações

Otimização do período de estocagem

ARMAZENAMENTO PARA BATATAS

Conheça as soluções KALFRITEC para a
armazenagem frigorificada de batatas

Evaporadores criteriosamente selecionados
e com vazão de ar controlada para as 
diversas etapas do processo de refrigeração.

Renovação de ar por meio da análise do CO2,
com dampers sob pressão e monitoramento
das condições climáticas externas.

Controladores Lógicos Programáveis (CLP)
para ampla automatização e segurança
na operação da instalação frigorífica.
Com gerenciamento e controle da temperatura 
interna, temperatura de polpa, umidade
relativa e nível de CO2.

Processos frigoríficos seguros para produtos, 
pessoas e meio ambiente.

Sistema de umidificação sem a presença
de água livre.

Acessibilidade e interatividade 
de qualquer lugar.

SEMENTE CONSUMO INDÚSTRIA
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Natalino Shimoyama
Diretor Executivo - ABBA

A  ABBA participou mais uma vez do 
maior evento de hortaliças do Brasil 
– mais de 400 empresas participam 
da feira, fornecem insumos, tecno-

logias e assistência para as cadeias de flores, 
verduras, legumes e frutas.  

Este ano notamos redução significativa de 
participantes, principalmente de produtores e 
de pessoas do exterior, um sinal nítido da cri-
se que desmotiva a participação das pessoas.  

No stand da ABBA destacamos desta vez 
o consumo - apresentamos adesivos com re-
ferências ao consumo de batata, distribuímos 
milhares de guias do consumidor de batata e 
realizamos dezenas de entrevistas solicitando 
sugestões para aumentar o consumo de bata-
ta brasileira. 

Como sempre, tentamos trazer algumas 
novidades para oferecer aos visitantes. Nos 
anos anteriores oferecemos picles de batata 
(2013), batata palha com leite condensado ou 
mel (2016) e batata colorida (2017). Em 2018 
foi a vez de produtos da Bem Brasil - assamos 
as batatas crinkle e corte caseiro, foi um gran-

de sucesso. 

A cada ano que passa, o stand da ABBA (o 
único relacionado a batata na Hortitec) se tor-
na ponto de referência para encontros e visi-
tas de pessoas interessadas em informações 
sobre batata, seja para produzir, vender insu-
mos, pesquisas ou até mesmo simples curio-
sidades, como por exemplo se batata e batata 
doce são da mesma espécie.

A participação na Hortitec tem sido muito 
importante para a ABBA, pois possibilita, prin-
cipalmente demonstrar a importância da bata-
ta e do associativismo, além de contribuir para 
aumentar a família ABBA, com novas adesões 
de empresas parceiras e colaboradores. Tam-
bém vale destacar a integração, intercâmbio 
e confraternização entre os participantes. Tem 
sido comum o reencontro de pessoas após dé-
cadas, a construção de novas amizades e a 
realização de excelentes negócios. 

O interesse de muitas empresas em fazer 
parte das próximas edições da Hortitec resulta 
em uma fila permanente, pois a maioria das 
atuais empresas não “arreda pé” de participar. 

Essa situação é uma prova real da importân-
cia das cadeias produtivas de frutas, verduras, 
legumes e flores destinadas ao abastecimento 
do mercado interno. 

Essas cadeias produtivas geram segu-
rança alimentar quando produzem alimentos 

frescos e saudáveis; geram equilíbrio social e 
econômico quando proporcionam milhões de 
empregos aos brasileiros. Lastima que não 
tenha governo patriota para viabilizar a sus-
tentabilidade e modernização da maior cadeia 
produtiva do país – a cadeia de hortaliças.
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1) Distribuir gratuitamente nas merendas das 
escolas, divulgando as suas propriedades be-
néficas. Assim, as crianças levariam as infor-
mações importantes aos familiares.

2) Explorar no marketing a questão da batata 
não possuir glúten.

3) Lançar cultivares com menos uso de veneno.

4) Diminuir marketing contrário.

5) Aumentar número de pratos a base de ba-
tata.

6) Abaixar o preço (muitas pessoas sugeriram).

7) Batatas pré processadas ajudam no dia-a-
-dia.

8) Focar em sua qualidade e quantidade ener-
gética.

9) Tem que divulgar massivamente (rádios, jor-
nais, revistas de grande circulação) que a  ba-
tata é alimento saudável e seguro, tem carboi-
drato de baixo índice glicêmico.

10) Aumentar as propagandas em horário no-
bre (na publicidade, colocar crianças comendo, 
pessoas do nosso cotidiano e não modelos).

11) Promover encontros nacionais com o intui-
to de informar os consumidores dos benefícios 
da batata. Estimular a produção das grandes 
e pequenas propriedades. Inserir a batata na 
dieta das escolas, pois é um alimento rico e de 
grande importância para sustentar as pessoas.

12) Produzir sorvete de batata, doce de batata 
caramelizado com açúcar.

13) Produzir suco de batata.

14) Promover cualidades y propriedades dela 
misma, tomar recetas de vários países para 
crear un recetario muy variado. Organizar dia 
de la papa en las escuelas, hacer ferias loca-
les donde se promocionen todo tipo de pro-
ductos relacionados.

15) Mais incentivo à produção e dedicação aos 
produtores, valorizando os pequenos.

16) Conscientização dos consumidores sobre 
o modo de cultivo, e de que não é necessária 
uma batata “perfeita” para a compra.

17) Influenciar o consumidor sobre o conheci-
mento dos benefícios, sem se levar em consi-
deração a aparência do produto.

18) Aumentar a divulgação na mídia, a exem-
plo do “Agro é Pop” da Rede Globo.

19) Mostrar que o uso culinário da batata varia 
de cultivar para cultivar.

20) Mostrar que batata escovada é mais sus-
tentável que a lavada.

21) Mostrar que a batata não necessariamente 
deve ser oval e lisa.

22) Sugiro ter um quiosque ou stand como 
deste evento, servindo batatas e apresentan-
do as cultivares para o público feminino em 
feiras e eventos específicos, como por exem-

Pesquisa - Consumidor
(O questionário foi aplicado a 238 pessoas 
que passaram pelo stand da ABBA)

O que deve ser feito para aumentar
o consumo de Batata?

plo a Feira de Moda Inverno que ocorre em 
diferentes cidades e na Avenida Paulista aos 
domingos, porque há um grande público vega-
no nessa região.

23) Divulgação do uso da batata com casca e 
como forma de engrossar cremes e massas, 
além da disponibilidade do produto já pré-pre-
parado (descascado).

24) Para aumentar o consumo deve-se cons-
cientizar a população de que a batata fresca 
tem muito mais nutrientes saudáveis do que 
as batatas processadas que vem com aditivos 
químicos que podem prejudicar a saúde a lon-
go prazo.

25) Divulgar a aptidão culinária.

26) Gôndolas diferenciadas em supermerca-
dos (para os diferentes tipos de batata).

27) Diminuir áreas de plantio.

28) Fazer uma campanha de conscientização 
nacional.

29) Mudar a forma da batata moldando ela em 

diferentes imagens, semelhantes as melan-
cias quadradas.

30) Diminuir a quantidade de sal e inserir em-
balagens com porções menores.

31) Divulgar em escolas, faculdades e entida-
des de ensino sobre os benefícios da batata.

32) Melhorar o marketing.

33) Forma de consumo alternativa às fritas; 
batatas coloridas; batata conserva.

34) Divulgar formas de consumo variadas para 
atrair os consumidores que não são adeptos 
da fritura.

35) Parar de divulgar na mídia que a batata 
engorda. Batata é saudável.

36) Divulgar os benefícios e desmistificar o 
papo que batata engorda.

37) Criar programas específicos de marketing.

38) Educar a população sobre seus benefícios.
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Antonio César Bortoletto – antonio.bortoletto@embrapa.br
Giovani Olegário da Silva – giovani.olegario@embrapa.br
Fernanda Quintanilha Azevedo – fernanda.azevedo@embrapa.br
Arione da Silva Pereira – arione.pereira@embrapa.br

Foto 1. (Paulo Lanzeta): Os participantes

Nos dias 16 e 17 de maio de 2018 foi 
realizada em Pelotas-RS uma reu-
nião conjunta da Embrapa e ABBA, e 
agentes da cadeia de valor da batata. 

Tratou-se de mais uma edição da reunião anual 
que tem sido realizada nas diversas regiões pro-
dutoras de batata do país, cujos objetivos são 
levantar demandas, traçar estratégias de ação 
e apresentar os últimos resultados da pesquisa.

O evento contou com a participação de pes-
quisadores e analistas da Embrapa (Clima Tem-
perado, Hortaliças, Secretaria de Inovação e 
Negócios dos Escritórios de Canoinhas, do Ca-
pão do Leão, de Uberlândia e da Gerência da 
Embrapa Sede, Diretores da ABBA, represen-
tantes de empresas privadas de produção e de 
assistência técnica, e Chefia da Embrapa Clima 
Temperado.

Como neste ano a reunião foi realizada nas 
dependências da Embrapa Clima Temperado, 
na véspera do evento houve uma visita técni-
ca à infraestrutura utilizada nos trabalhos de 
batata daquela Unidade, tais como laborató-
rios, casas de vegetação etc.

A primeira etapa do evento foi sobre “de-
mandas e propostas de pesquisa”. Na introdu-
ção da apresentação das demandas, o gerente 
geral da ABBA, Natalino Shimoyama, comen-
tou sobre a importância do vínculo da cadeia 
de valor da batata com a pesquisa, destacando 
a infraestrutura da Unidade da Embrapa Clima 
Temperado, atrelada ao ambiente profissional 
salutar, com predominância de atividades de 
pesquisa em batata, e recursos humanos com-
petentes e preocupados com suas responsabi-
lidades.

As demandas prioritárias da cadeia foram 
elencadas, com base em atividades estratégicas 
[Associativismo profissional; Defesa Fitossanitá-
ria; Assessoria de imprensa; Processamento de 
batata brasileira; Integração (ABBA + produtor + 
varejo + cadeia de Bataticultores + mídia; Pes-
quisa de consumidor); Técnicas (Introdução de 
variedades; Pesquisas fitossanitárias; Informa-
ções técnicas e capacitação); e políticas (Sen-
sibilização de governantes - empregos, agricul-
tura familiar; Legislações para a batata atuais 
e eficientes; Legislações gerais - trabalhistas, 
ambientais, tributárias; Supermercados (regula-
mentações para informação, preços e rastrea-
bilidade); Comércio exterior – apoio a produção 
nacional)]. Tudo isto com foco na satisfação dos 
consumidores e prosperidade de todos os seg-
mentos da cadeia da batata.

Demandas de pré-colheita:

Melhoramento - desenvolvimento de varieda-
des aptas às condições do Brasil para os mer-
cados: fresco, indústria (chips, palito), coloridas 
etc.;

Nutrição e Fisiologia - determinação das exi-
gências das variedades, visando redução de 
custos, aumento da produtividade etc.;

Fitossanidade - geração de opções de ma-
nejo para bactérias, fungos, vírus, nematoides, 
pragas e outros;

Herbicidas - determinação da eficiência 
(plantas daninhas), seletividade (variedades), 
residual (solo e tubérculo); 

Embalagens - criação de produtos degra-
dáveis e passíveis de “automação” no ensa-
camento;

Sustentabilidade - rotação de culturas em 
pivôs centrais de irrigação;

Cultivares: Consumo fresco – cultivares 
de multiuso culinário, resistentes à comercia-
lização (brotação, esverdeamento); Indústria 
palito e chips – elevada % de sólidos e ca-
pacidade de armazenamento; Coloridas - va-
riedades com características nutracêuticas e 
saborosas;

Nutrição e Fisiologia - nutrientes x varieda-
des, produtividade, dormência, esverdeamen-
to, e embonecamento etc.;

Fitossanidade/Bactérias - identificação e 

manejo de canela preta/podridão mole, mur-
chadeira, sarna comum, trilha, sarna pulveru-
lenta (Spongospora sp.);

Fitossanidade/Fungos - identificação e ma-
nejo de podridão aquosa (Pythium), mofo bran-
co (Sclerotinia sp.), podridão branca (Sclerotium 
sp.), podridão seca (Fusarium sp.), sarna prate-
ada, requeima, pinta preta;

Fitossanidade/Vírus - identificação e mane-
jo de novos vírus (Crinivírus, Begomovírus, Vira 
cabeça) e prospecção e manejo de Zebra Chips;

Fitossanidade/Nematóides - manejo de pipo-
ca (Meloidogyne) e da pinta (Pratylenchus), con-
trole biológico como opção de manejo;

Fitossanidade/Pragas - manejo de larva al-
finete, larva minadora, traça, mosca branca, tri-
pes, psilídeos, Nysus (e identificação), controle 
biológico como opção de manejo, e monitora-
mento por feromônios;

Herbicidas - eficiência em plantas hospedei-
ras, e suas relações com as viroses e tiririca, se-
letividade (molécula X variedades), residual em 
solo e tubérculos;

Lavadeiras - redução de quantidade de água, 
tratamentos para reuso de água e destinação 
correta de tubérculos descartados;

Embalagens - utilização de materiais des-
cartáveis para evitar contaminação ao meio am-
biente, automação de ensacamento e uso único 
de embalagens;

Sustentabilidade - manejo fitossanitário com 
adequado, uso de rotação de culturas, uso de 
pivôs centrais priorizando a análise quanto à 
compactação do solo.

Demandas de pós-colheita:

Armazenamento - descobrimento de anti bro-
tantes, variedades que armazenam, e manejo;

Processamento – desenvolvimento de novos 
produtos com praticidade e agregação de valor, 
aumento de consumo de batata (tipo lanche), 
opções para microondas e para o churrasco, 
transformação de descartes em produtos indus-
trializados;

Mercado - opção de atacado, varejo, pré-
-prontos, e in natura;
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Foto 2. (Paulo Lanzeta): Grupo trabalhando
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Mídia - Pesquisa e análise do que foi publica-
do na mídia visual, virtual e escrita.

Também foi sugerida a capacitação em ma-
nejo de armazenamento de sementes em câma-
ra fria.

Ao final da apresentação das demandas, foi 
ressaltado que para o devido atendimento das 
mesmas, é necessário a interação das insti-
tuições de pesquisa com a cadeia da batata e 
demais setores públicos e privados, esperan-
do-se solução de problemas, geração de tecno-
logias, sustentabilidade da produção de batata 
no Brasil, prosperidade de todos os segmentos 
nacionais da cadeia da batata, fortalecimento e 
modernização das instituições de pesquisas, ge-
ração de empregos, satisfação e saúde aos con-
sumidores, e competitividade da cadeia brasilei-
ra da batata. Em seguida, foram apresentadas 
propostas para, dentre as demandas, apontar as 
prioridades imediatas com base no que se tem 
de infraestrutura, recursos humanos e fontes de 
recurso.

Na sequência, foi apresentada a situação 
atual e a demanda por variedades, a relação da 
produção total e o destino do produto, varieda-
des comumente produzidas no Brasil e suas ap-
tidões de uso, reflexos do uso destas variedades 
e as mudanças ocorridas ao longo dos anos, e 
levantada a indagação sobre o porquê de ape-
nas duas variedades dominarem por tanto tempo 
o mercado do Brasil. A apresentação do repre-
sentante da ABBA foi finalizada com exposição 
de resultados de uma pesquisa sobre opção dos 
consumidores quanto às principais variedades 
produzidas no Brasil, feita por um estudante da 
UNESP, em Botucatu-SP, que devem ser repe-
tidas em outras regiões do país para servir de 
fonte de informação para o desenvolvimento de 
novas ações e variedades.

Na sequência, foi apresentado pela Embra-
pa oportunidades de parceria Embrapa-ABBA, 
ações atuais e proposta de novas atividades, 
que incluíram: a genética como ponto central, 
zoneamento de áreas para produção de batata 
e de semente, armazenamento e atividades do 
núcleo de alimentos, conhecimento e boas práti-
cas de produção de semente e boas práticas de 
produção de batata, serviços do laboratório de 
análise de semente, capacitação em cultura de 
tecidos e capacitação de responsáveis técnicos- 
RTs, e formação de profissionais em produção 
de batata.

Foi destacada a importância de intensificar a 

integração Embrapa-ABBA, e propostos avan-
ços, tais como a realização de ensaios de clones 
avançados e até mesmo de populações clonais 
em gerações de seleção em regiões produtoras, 
visando desenvolvimento de cultivares para pro-
cessamento na forma de palitos congelados e 
para o mercado fresco.

Temas gerais apontados por participantes

A importância de estudos sobre o zoneamen-
to para a cultura da batata, considerando este 
um estudo de complementação da potencialida-
de natural das regiões produtoras, no qual são 
realizadas análises do zoneamento agroclimáti-
co e observações de potenciais riscos à cultura 
com base no histórico de ocorrência de eventos 
climáticos.

A necessidade de capacitação, atualização e 
reciclagem (curso para RTs e atualizações so-
bre a cultura), esforço na etapa de produção e 
promoção de semente, manuais da qualidade 
baseado na ISO 17.025. Neste tema, foi comen-
tado sobre os serviços e a falta de mão de obra 
no Laboratório de Cultura de Tecidos da Embra-
pa, e também sobre treinamentos já prestados a 
produtores da cadeia da batata.

Foram sugeridas a realização de testes de 
nutrição de clones elite e a antecipação de algu-
mas avaliações ainda nas gerações clonais de 
seleção do programa de melhoramento.

Os serviços como plataformas móveis e de 
diagnóstico enquanto produtos, foram mencio-
nados.

Na proposta de variedades pela ABBA, no 
caso do clone F183-08-01, foi recomendada a 
avaliação do mercado antes do lançamento, e 
verificação do que não agradou em materiais 
que já foram lançados.

Encaminhamentos

Representantes da ABBA reiteraram a rea-
lização de avaliação de clones avançados em 
áreas de produtores associados, capacitação 
técnica e capacitação de RTs em legislação de 
batata consumo e semente, mas destacando 
que trabalhar juntos é o que fará a diferença, e 
proposto o desenvolvimento de variedade com 
denominação da ABBA, utilizando estratégia 
diferenciada para ganhar o mercado, tomando 
como exemplo aquela utilizada do melão “em 
redinha”.

A Chefia Geral da Embrapa Clima Tempera-
do propôs a construção de um Programa para 
Aliança da Inovação da Cadeia Brasileira da 
Batata, trabalhando nas ações para atender de-
mandas da cadeia, em genética e manejo da 

produção. Para isso, deverá ser constituído um 
grupo de trabalho, para montar uma proposta 
Embrapa-ABBA, a ser submetida a financiado-
res (BNDES, FINEP).
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Plantio de Sementes
Botânicas de Batata
Pedro Hayashi
Eng. Agrônomo

Quando falamos sobre batata se-
mente há imediata ligação com tu-
bérculos de tamanho menor e com 
vigorosa brotação. No entanto há 

uma forma diferente de propágulo na cultura 
da batata que é usada em algumas partes do 
mundo, é o plantio de sementes botânicas, ou 
sementes verdadeiras como também são cha-
madas. Sementes botânicas são amplamente 
utilizadas para a obtenção de novas variedades 
pelos programas de melhoramento genético 
em todo mundo, seu uso para a produção co-
mercial de batata é pouco conhecido, mas vale 
a pena saber um pouco sobre este sistema.

 Para se ter uma ideia da importância des-
te processo, se somarmos as áreas plantadas 
com sementes botânicas para a produção co-
mercial de batata em alguns países (China, Ín-
dia, Peru, Egito, Vietnã e Nicarágua) no ano de 
2000, a área estimada foi de 250.000 ha (Car-
puto et al, 1994,1996). 

Tubérculos sementes se utilizam em torno 
de 3.000 kg/ha, já no plantio de sementes botâ-
nicas entre 50 a 250 gramas/ha. As sementes 
botânicas são praticamente livres das princi-
pais doenças que são perpetuadas pelos tubér-
culos (sementes botânicas “filtram” os vírus se 
a planta mãe estiver infectada). Enquanto os 
tubérculos sementes podem ser armazenados 
por alguns meses, as sementes botânicas, se 
devidamente embaladas, lacradas e em uma 
temperatura de 5°C podem ser armazenadas 
por 20 anos.

O plantio de sementes botânicas foi usado 
no passado para a recuperação da produtivida-
de de variedades que perdiam a capacidade de 
produção com a sucessivas multiplicações que 
eram feitas, quando se dizia que a variedade 
estava velha. A razão desta perda de produtivi-
dade na época não era conhecida, mas depois 
foi descoberto que era causada pela infecção 
por vírus, possivelmente o enrolamento das fo-
lhas (PLRV), que com a utilização de sementes 
botânicas, o vigor era restabelecido pela pro-
priedade de “filtragem” das possíveis viroses.

Apesar das vantagens de se utilizar as se-
mentes botânicas, também existe desvanta-
gens. Talvez o mais importante seria a obten-
ção de plantas fornecedoras das sementes que 
pudesse conferir um padrão nos descendentes, 
como formato, cor de polpa, entre outros as-
pectos. Em mercados mais exigentes quanto 
ao aspecto seria muito difícil a aceitação de 
tubérculos com qualquer variação. Talvez esta 
seja a razão desse processo ser utilizado em 
países que realmente usam a batata como ali-
mento, não se preocupando com detalhes que 
não comprometem a qualidade alimentar.

Em alguns países os produtores fazem um 
primeiro plantio das sementes botânicas e fa-
zem um segundo plantio usando os tubérculos. 
As sementes verdadeiras são bastante sensí-
veis às condições ambientais, como as de qual-
quer outra hortaliça, ter uma área menor é mais 
fácil de cuidar (irrigação, controle de ervas da-
ninhas etc.) e no plantio de tubérculos a área 
é ampliada pela maior rusticidade dos tubércu-
los. Outra razão seria pelo fato de as sementes 
botânicas produzirem apenas uma haste o que 
limitaria a produtividade por área. 

Há várias formas de conduzir um campo com 
plantio de sementes botânicas. É possível fazer 
a semeadura diretamente no campo, com plan-
tadeiras, normalmente semeadas em canteiro. 
Fazer o plantio em estufas e replantar os “see-
dlings” como também são chamadas as plantas 
originárias de sementes verdadeiras, e trans-
plantá-las a campo quando tiverem com tama-
nho suficiente para suportar as intempéries.

Em todas as situações de plantio, cuidado 
maior deve ser dedicado pela fragilidade das 
plantas, principalmente no início do ciclo, ao 
contrário das plantas oriundas de tubérculos, 
que não possuem reservas e qualquer estres-
se pode danificar as plantas comprometendo a 
produtividade.

Uma empresa da Holanda está trabalhando 
em um projeto audacioso que propõe sementes 
botânicas híbridas entre linhagens diploides (a 
batata que conhecemos é tetraploide) e com 
homogeneidade capaz de concorrer com as 
batatas plantadas a partir de tubérculo semen-
te. Se o projeto viabilizar, todo o setor ganhará 
com os inconvenientes de mover grande volu-
me de tubérculos sementes, podendo ser por-
tadoras de doenças e com custo elevado. Além 

Foto 1. Frutos de batata cortados mostrando as peque-
nas sementes.

Foto 2. Sementes botânicas com objeto conhecido para 
se ter uma ideia do tamanho.

da inovação no processo de melhoramento ge-
nético, a empresa vai colocar à disposição dos 
clientes, híbridos com todas as aptidões para 
cada finalidade, seja para mercado fresco ou 
processamento.

Esperamos que esta empresa esteja certa 
na sua linha de pesquisa e que em breve te-
nhamos sementes batata para um hectare que 
possa ser transportado no bolso.
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UPFSZ Atlantucha
Primeira Cultivar de Batata Lançada
pela Universidade de Passo Fundo 

Lizete Augustin; Marilei Suzin; Clarício Machado dos Santos
Laboratório de Biotecnologia Vegetal
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Universidade de Passo Fundo – RS
augustin@upf.br

Figura 1. Inflorescência UPFSZ Atlantucha

UPFSZ Atlantucha é uma nova culti-
var brasileira de batata registrada 
no Ministério de Agricultura Pecu-
ária e Abastecimento. É a primeira 

cultivar de batata desenvolvida na Faculdade 
de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV) 
da Universidade de Passo Fundo (UPF).  Ori-
ginou-se do cruzamento de Catucha x Atlan-
tic, com o objetivo de combinar adaptação da 
cultivar brasileira Catucha com a cultivar norte 
americana Atlantic, por isso o nome Atlantu-
cha.  As letras SZ vêm de Sérgio Zanette, um 
grande produtor de batata-semente do mu-
nicípio de Ibiraiaras, região nordeste do Rio 
Grande do Sul e que fornece semente para 
diferentes regiões brasileiras. O mesmo é um 
profundo conhecedor da cultura da batata e 
auxiliou no processo de seleção do clone que 
deu origem à cultivar, uma vez que parte dos 
experimentos foram realizados em sua pro-
priedade. No dia 08 de março de 2018, a cul-
tivar UPFSZ Atlantucha foi lançada durante a 
Expodireto Cotrijal, no estande da Universida-
de de Passo Fundo.

Figura 2. Produtor Sérgio Zanette em sua propriedade, 
com a Eng. Agr. Lizete Augustin

Figura 3. Lizete Augustin falando sobre a nova cultivar 
no estande da UPF na Expodireto, 2018

Figura 4. Da esquerda para a direita: Hélio Carlos Ro-
cha, Diretor da FAMV/UPF; Leonardo Barcellos, Vice 
Reitor de Pesquisa da UPF; produtor Sérgio Zanette e 
Lizete Augustin

Figura 5. Equipe de professores e colaboradores da UPF: 
Eng. Agr. Marilei Suzin; Prof. Magali Ferrari Grando; Eng. 
Agr. Marília Rodrigues de Silva; Laboratorista Clarício Ma-
chado dos Santos; Prof. Leonardo Barcellos, Vice Reitor 
de Pesquisa da UPF; Prof. Lizete Augustin, Prof. Eunice 
Calvete; Prof. Hélio Carlos Rocha, Diretor da FAMV

Características Agronômicas

A cultivar apresenta um bom potencial produti-
vo, com plantas de ótima aparência, apresentando 
hastes e folhas muito vigorosas, além de um sis-
tema radicular bem desenvolvido, fato que confere 
às plantas boa tolerância à falta de água. Além dis-
so, a UPFSZ Atlantucha apresenta excelente qua-
lidade para fritura sendo similar à  cultivar  Atlantic, 
considerada padrão internacional em qualidade 
de processamento industrial.  Atlantucha possui 
tubérculos com formato oval, ideal para fritura em 
forma de palito e o seu alto teor de massa seca e 
baixo teor de açúcares redutores deixam os palitos 
crocantes e com coloração clara.  Apresenta olhos 
rasos, película amarela e polpa creme.
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Figura 7 e 8. Tubérculos/Palitos de UPFSZ Atlantucha.

Experimentos realizados em câmara de 
inoculação no Laboratório de Fitopatologia 
da UPF, mostraram que a cultivar apresenta 
uma boa resistência à requeima, em relação 
às cultivares testemunhas.  A resistência tam-
bém foi observada na estufa semiclimatizada 
da FAMV, em relação à testemunha Atlantic.

Figura 6. Planta de UPFSZ Atlantucha
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Figura 9. UPFSZ Atlantucha mostrando-se resistente à 
requeima quando comparada com a cultivar Atlantic

Em experimentos de campo a cultivar tam-
bém mostrou comportamento de resistência à 
doença bacteriana Erwinia sp, que causa ca-
nela-preta, em relação às cultivares plantadas 
nas regiões de avaliação. Outro aspecto posi-
tivo observado em ensaios foi a tolerância ao 
ataque de insetos pragas, provavelmente pela 
pilosidade das suas folhas.  

Figura 10. Ensaio de campo da cultivar UPFSZ Atlantucha.

Disponibilidade de Semente

Informações sobre a cultivar e aquisição de 
mudas da categoria básica micropropagadas po-
dem ser adquiridas no Laboratório de Biotecno-
logia Vegetal da Universidade de Passo Fundo 
pelo fone: (54) 3316-8168. Tubérculos-semente 
podem ser obtidos contatando o produtor Sérgio 
Zanette pelo fone: (54) 99998-2695.

Agradecimento:

Ao Dr. Dilson Antônio Bisognin, professor e 
pesquisador da Universidade Federal de San-
ta Maria, pelo precioso auxílio, conhecimento 
e experiência em melhoramento de batata, re-
passado à equipe do Laboratório de Biotecno-
logia Vegetal, da Universidade de Passo Fun-
do.

Figura 12. Sessão Solene na Câmara Municipal de Vereadores de Ibiraiaras. Da esquerda para a direita a prefeita Ivete Z. Lu-
chese, Lizete Augustin, Oliva Zanette, Marilei Suzin, Sérgio Zanette, Clarício Machado dos Santos e o Eng. Agr. Nívio Lorenzet

Figura 11. UPFSZ Atlantuch apresentando resistência 
a insetos



É A ADUBAÇÃO IDEAL
DA SUA LAVOURA.

NUTRIÇÃO E PROTEÇÃO
PARA SUA LAVOURA DE BATATA.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.TIMACAGRO.COM.BR
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SCS376 Joaquina: 
Nova Cultivar de Batata Para Cultivo Orgânico

Introdução

A batata (Solanum tuberosum L.) é uma 
planta que pertence à família Solanaceae, 
originária dos altiplanos dos Andes na região 
entre o Peru e Bolívia na América do Sul. Foi 
domesticada a cerca de 7000 a 13000 anos, e 
no processo evolutivo migrou para regiões com 
maiores latitudes até o Sul do Chile que permi-
tiu o surgimento de espécies para dias longos, 
que facilitou a adaptação às condições de clima 
temperado (HORTON, 1987; HAWKES, 1990). 
Logo após o descobrimento das Américas a ba-
tata foi levada pelos espanhóis para a Europa, 
e logo se disseminou para outros países (HOR-
TON, 1987; HAWKES, 1990).

No Brasil, a batata é cultivada principalmente 
nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nor-
deste. Em 2017 foram produzidas 4.279.797 to-
neladas, em 140.353 hectares cultivados com 
produção média de 30,5 t.ha-1 (IBGE, 2018).

A demanda dos mercados consumidores 
de batatas in natura ou fresca é por tubérculos 
com boa aparência, formato alongado, graú-
dos, casca (película) amarela, lisa e brilhante, 
gemas rasas, polpa amarela ou creme e com 
boa qualidade culinária (PEREIRA, 2003; BI-
SOGNIN et al., 2008). Os principais cultivares 
de batata plantados no Brasil foram desenvol-
vidos na Europa e que apresentam alterações 
fisiológicas no comportamento nas condições 
edafo-climáticas de Santa Catarina e Brasil 
(PEREIRA, 2003). Isto se traduz em menor pro-
dutividade, maior susceptibilidade às doenças, 
redução do ciclo, ocorrência de defeitos fisioló-
gicos nos tubérculos, maior exigência de insu-
mos, maior contaminação ambiental e aumento 
do custo de produção (BEUKEMA & VAN DER 
ZAAG, 1990; PEREIRA, 2003; BISOGNIN et 
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al., 2008). A cultivar Ágata, a mais plantada no 
Brasil, atende os requisitos de aparência dos 
tubérculos, embora com alta sensibilidade às 
doenças, alto custo de produção e limitadas 
qualidades culinárias, sendo considerada inviá-
vel para cultivo em sistemas orgânicos.

Diante destas limitações agronômicas o me-
lhoramento genético realizado nas condições 
edafo-climáticas de Santa Catarina no Sul do 
Brasil é uma importante estratégia na tentati-
va de desenvolver novas cultivares que sejam 
produtivas, menos exigentes em agroquímicos, 
mais tolerantes aos estresses ambientais, com 
maior qualidade culinária e alto valor comercial 
(BISOGNIN et al., 2008). Este trabalho objeti-
vou apresentar à cadeia produtiva a nova cul-
tivar de batata, SCS376 Joaquina para cultivo 
orgânico, bem como as suas principais caracte-
rísticas morfológicas e agronômicas.

Obtenção da nova cultivar

A cultivar SCS376 Joaquina é resultado do 
trabalho de melhoramento genético com a cultu-
ra da batata iniciado em 1997 na Epagri/Estação 
Experimental de São Joaquim. O cruzamento 
que deu origem a cultivar foi realizado em casa 
de vegetação em 2003 entre os cultivares Whi-
te Lady da Hungria e Vivaldi da Holanda (White 
Lady x Vivaldi), codificado como SJ04516. A se-
meadura e cultivo dos seedlings foi realizada em 
2004, com a obtenção de um tubérculo por plân-
tula, com posterior seleção clonal em gerações 
sucessivas até 2012, quando foi selecionado o 
clone SJ04516-7 com base na aparência dos tu-
bérculos, produtividade, tolerância às principais 
doenças, ausência de defeitos fisiológicos e boas 
qualidades culinárias e comerciais. Os ensaios 
de VCU – valor de cultivo e uso normatizados 
pelo MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento foram realizados nas Estações 
Experimentais de São Joaquim e Ituporanga da 
Epagri, de 2012 a 2014 no sistema orgânico. Em 
São Joaquim os cultivos foram conduzidos na 
primavera e verão, e em Ituporanga na prima-
vera e outono, totalizando oito ensaios. Todos 
os ensaios foram conduzidos com base nas prá-
ticas recomendadas para a cultura (EPAGRI, 
2002), inclusive a irrigação quando necessária. 
Foram utilizados 10 t.ha-1 de substrato orgânico 
no sulco de plantio e sem a utilização de outros 
insumos. Os ensaios de DHE - distinguibilidade, 
homogeneidade e estabilidade foram realizados 
na Estação Experimental de São Joaquim de 
2013 a 2015. A obtenção de plantas livre de ví-
rus para realização dos ensaios foi realizada nas 
Estações Experimentais de Lages e Itajaí com a 
multiplicação dos tubérculos na Estação Experi-
mental de São Joaquim em ambiente controla-
do. A cultivar foi selecionada nas condições de 
clima Cfa (Ituporanga) e Cfb (São Joaquim) em 
Santa Catarina, portanto, seus resultados pode-
rão ser utilizados para os estados do RS, SC, 
PR, SP e MS.

Descrição morfológica e desempenho agro-
nômico

Plantas: com estrutura intermediária, hábito 
de crescimento semiereto, porte alto, alta fre-

quência de flores, ciclo de maturidade média 
(95 a 105 dias), vigorosa e com estolões cur-
tos; Hastes: com pigmentação antocianínica 
muito fraca; Folhas: com tamanho e contorno 
grandes, abertura intermediária, média a forte 
presença de folíolos secundários, média inten-
sidade da cor verde e ausência de pigmentação 
na nervura central; Folíolos: de tamanho mé-
dio, com média ondulação nas bordas e baixa 
frequência de coalescência dos folíolos termi-
nais; Flores: inflorescência de tamanho médio 
a grande, pedúnculos não pigmentados, fraca 
pigmentação antocianínica no botão floral, coro-
la grande, branca e com ausência de pigmen-
tação antocianínica; Frutos: poucos; Tubércu-
los: com formato ovalado longo, casca (película) 
amarela e lisa, gemas rasas, polpa amarela cla-
ra, muito baixa formação de defeitos fisiológicos, 
esverdeamento mais lento que a cultivar Ága-
ta, médio período de dormência, 95 a 120 dias 
para a brotação, boa conservação pós-colheita 
e teor médio de massa seca (18,5%); Brotos: 
com tamanho médio, formato ovalado, colora-
ção vermelho-púrpura e forte pigmentação na 
base, média pubescência na base, aspecto do 
ápice intermediário, forte pigmentação antocia-
nínica no ápice, média pubescência do ápice, 
alta quantidade de primórdios radiculares e com 
brotações laterais de comprimento longo.
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Apresenta alta resistência de campo à re-
queima (Phytophthora infestans), média a baixa 
resistência de campo à pinta-preta (Alternaria 
spp.), baixa resistência à canela-preta (Pecto-
bacterium spp.), sarna-comum (Streptomyces 
spp.), podridão-seca (Fusarium spp.), rizocto-
niose (Rhizoctonia solani), murcha-bacteriana 
(Ralstonia solanacearum) e média resistência 
às viroses.

É uma cultivar indicada para cultivo orgâni-
co pela alta resistência de campo à requeima 
(Phytophthora infestans), alta produtividade, 
tubérculos graúdos com formato alongado e 
casca lisa, muito baixa formação de defeitos 
fisiológicos e ciclo médio de maturação. Pode 
ser utilizada na forma de saladas, cozida, as-
sada, purê e outras formas nos mais variados 
pratos na culinária (Tabela 1).

Perspectivas e problemas

Para comercialização in natura, a cultivar 
apresenta aparência de tubérculos de acordo 
com a aceitação dos mercados consumidores 
(Figura 1). A alta resistência de campo à re-
queima e a produtividade são fatores altamen-
te positivos que favorecem a aceitação. O ciclo 
médio de maturação e porte alto das plantas  
favorecem o manejo das lavouras.

A qualidade culinária dos tubérculos para o 
preparo dos mais diversificados pratos na cozi-
nha é outro fator que favorece a aceitação.

A cultivar SCS376 Joaquina se credencia 
para a produção orgânica, em vista das carac-
terísticas apresentadas, segmento este caren-
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Tabela 1. Médias do rendimento total e comercial de batata em quatro ensaios no cultivo orgânico com os cultiva-
res Ágata e Catucha (testemunhas) e o novo cultivar SCS376 Joaquina, realizados em dois locais e duas épocas 
de cultivo em Santa Catarina, 2018.

te de cultivares com alta produção e boa qua-
lidade comercial. Também poderá ser utilizada 
em sistemas convencionais de produção com 
produtividades ainda mais altas e com menor 
custo de produção.

Entre os problemas da nova cultivar podem 
ser relacionados à baixa ou média resistência 
de campo a algumas doenças como: pinta-
-preta (Alternaria spp.), canela-preta (Pecto-
bacterium spp.), sarna-comum (Streptomyces 
spp), podridão-seca (Fusarium spp.), rizocto-
niose (Rhizoctonia solani) e murcha-bacteriana 
(Ralstonia solanacearum), similares às cultiva-
res comerciais.

Disponibilidade de batata–semente

A partir de 2019 a batata-semente genética 
e a partir de 2020 a batata-semente básica ou 
certificada estará disponível com produtores 
credenciados. O contato poderá ser feito na 
Estação Experimental de São Joaquim, na rua 
João Araújo Lima, 102, bairro Jardim Caiçara, 
caixa postal 81, 88600-000, São Joaquim, SC, 
fone (49)3233-8435 ou pelo e-mail: zilmar@
epagri.sc.gov.br
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Figura 1. Tubérculos (a) e plantas (b) da cultivar SCS376 Joaquina
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para Produtividade de Tubérculos
Giovani Olegário da Silva, giovani.olegario@embrapa.br
Arione da Silva Pereira, arione.pereira@embrapa.br
Agnaldo Donizete Ferreira de Carvalho, agnaldo.carvalho@embrapa.br
Zilmar da Silva Souza, zilmar@epagri.sc.gov.br

Com o objetivo de selecionar clo-
nes de batata com potencial para 
se tornarem novas cultivares, vá-
rias características são avaliadas 

durante o processo de melhoramento; dentre 
estas, grande importância é dada à produtivi-
dade de tubérculos. 

Este estudo foi realizado em Canoinhas-SC 
nas safras de primavera de 2012 e 2013. 
Foram conduzidos dois experimentos para 
avaliação da produtividade de tubérculos de 
12 genótipos de batata (clones e cultivares), 
sendo dois clones (F48-07-06 e F53-01-06) e 
duas cultivares (BRS Ana e BRS Clara) desen-
volvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária-Embrapa, seis clones desenvol-
vidos pela Empresa de Pesquisa e Extensão 
de Santa Catarina-Epagri (305, 308, 310, 315, 
316 e 319) e duas cultivares estrangeiras am-
plamente cultivadas no país (Ágata e Asterix), 
quanto à produtividade de tubérculos.

Foram avaliadas 80 plantas de cada mate-
rial divididas em quatro repetições de 20 plan-
tas (duas linhas de 10 plantas). O espaçamen-
to entre plantas foi 0,40 m e entre linhas 0,75 
m. Por volta de 110 dias após o plantio foram 
realizadas as colheitas e avaliações do rendi-
mento de tubérculos. Foram utilizadas semen-
tes tipo II armazenadas em câmara fria por 
quatro meses. A adubação foi realizada com 
a fórmula comercial 05-30-10 (NPK), na dosa-
gem de 3 t/ha. Os tratos culturais e fitossani-
tários seguiram as recomendações da região. 
Os dados foram extrapolados para toneladas 
por hectare.

Foi realizada análise estatística com es-
tes dados de produção de tubérculos. Nor-
malmente as análises estatísticas tradicionais 
utilizadas neste tipo de estudo se resumem a 
uma análise de variância, que considera a va-
riação observada entre os genótipos e destes 
nas repetições, em relação a valores médios 
obtidos para todos os genótipos; com poste-

rior comparação das médias destes genótipos, 
considerando uma probabilidade de 95% de 
confiança. Mas, este tipo de resultado tem a 
limitação de não poder ser extrapolado para 
outros anos, ou seja, aquele resultado é fixo, 
valendo apenas para aquela condição da ava-
liação. 

No entanto, há análises estatísticas mais 
refinadas, como as utilizadas neste trabalho, 
chamadas de modelos mistos (que ainda são 
pouco comuns em estudos com plantas anu-
ais, mas comuns em estudos com animais e 
plantas perenes), que estimam com base nos 
resultados obtidos em ambos os anos, qual 
seria o valor genético que seria esperado para 
aquele genótipo quando futuramente for uti-
lizado em situações semelhantes de cultivo. 
Não cabe aqui entrar em maiores detalhes so-
bre esta análise, mas para quem tiver interes-
se, a publicação completa pode ser consulta-
da na Revista Brasileira de Ciências Agrárias, 
volume 11, número 4, páginas 259 a 266, de 
2016.

A análise realizada demonstrou que o efei-
to de ordem genético foi elevado, ou seja, que 
o número de plantas avaliadas, bem como 
todas as condições dos experimentos foram 
adequadas, pois a acurácia estimada com a 
seleção superou 90% para a maioria dos ca-
racteres. Quanto ao número de plantas, quan-
to maior, envolverá maior área e custos; e com 
o aumento deste número pode não haver um 
aumento correspondente na precisão experi-
mental, pois parcelas maiores também apre-
sentarão maior índice de heterogeneidade do 
solo.

Outro cálculo realizado foi da interação 
entre os fatores genótipo e ano, que calcula, 
considerando uma probabilidade de 95%, se 
a alteração na ordem de classificação dos ge-
nótipos nos dois anos foi significativa ou não 
estatisticamente; e neste caso foi verificado 
que sim, ou seja, houve variação significativa 

no desempenho dos genótipos nos dois anos 
de avaliação. Este resultado indica que o tipo 
de análise escolhido foi o mais adequado, pois 
em alguns modelos mistos, como este utili-
zado, são descontadas estas proporções do 
grau de interação, bem como a variação que 
ocorreu para um mesmo genótipo entre as re-
petições, e entre os anos, para calcular o valor 
genético dos genótipos.

Aí alguém pode perguntar, mas por que 
tanta preocupação com análises estatísticas 
se eu posso apenas olhar quanto cada mate-
rial produziu na média dos dois anos e saber 
qual é o melhor. Até é possível ter uma ideia 
de qual é o melhor fazendo esta análise, mas 
este tipo de conclusão pode não ser o mais 
adequado em todas as situações. Pode-se to-
mar como exemplos: se plantar dois talhões, 
cada qual com um tratamento que pode ser 
uma cultivar diferente, ou um tipo de adubo 
diferente, ou avaliar a resposta de duas cul-
tivares a uma doença de solo; e concluir com 
base em uma única coleta, na maioria das ve-
zes da área total do talhão; qual o melhor tra-
tamento. Quando a diferença é muito grande 
até há grandes chances de tomar a decisão 

correta, mas quando a diferença é menor, al-
guns fatores também menores podem influen-
ciar decisivamente. Por exemplo, será que 
aquela diferença não ocorreu, em parte, por 
uma mancha de solo? ou por uma distribuição 
desuniforme do adubo? ou por causa da água 
de irrigação que molhou mais alguma parte de 
um dos talhões? ou por que o inóculo da doen-
ça não estava distribuído uniformemente? Em 
condições de campo há, muitas vezes, alguns 
fatores que não são percebidos visualmente, 
mas que ocorrem em maior proporção do que 
nos ensaios em ambientes controlados, por 
exemplo, dentro de um laboratório. Por isso, a 
experimentação agrícola nos auxilia bastante. 

No caso deste estudo, os genótipos foram 
dispostos em blocos, e em cada bloco esta-
vam presentes todos os genótipos. A distribui-
ção destes no bloco foi feita por sorteio para 
promover a aleatorização, e evitar que algum 
tratamento (genótipo) seja favorecido pela sua 
localização na área (embora isso não possa 
ser totalmente evitado, pelo menos, é feito ao 
acaso sem tendências). Por fim, a coleta dos 
dados é feita em todas as parcelas, e com a 
utilização da análise estatística calculamos se 
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aquela diferença observada visualmente foi 
real ou foi devida ao acaso. Às vezes, mesmo 
médias diferentes podem não diferir estatisti-
camente; se, por exemplo, o grau de precisão 
daquele experimento foi muito baixo por influ-
ências diversas do ambiente (mesmo aquelas 
que não conseguimos diagnosticar visualmen-
te). 

Neste trabalho foram avaliadas várias ca-
racterísticas relacionadas ao rendimento de tu-
bérculos, citadas acima. Mas consideraremos 
três, o rendimento total de tubérculos, o rendi-
mento comercial (tubérculos acima de 45 mm 
de diâmetro) e o peso médio dos tubérculos. 
Verificamos que, conforme a tabela 1, o clone 
310 apresentou a maior produtividade total de 
tubérculos; ou seja, caso seja cultivado em si-
tuações semelhantes, estima-se que produza 
38,05 toneladas por hectare. Vários outros ge-
nótipos apresentaram produtividades próximas 
deste valor. Vale ressaltar que estes valores 
são estimados com base no que seria espera-
do em relação a condições semelhantes de cul-
tivo, e certamente estas produtividades podem 
ser maiores se as condições forem melhores; 
mas, mesmo não sendo tão altas na média, 
não invalida a comparação, já que todos, inclu-
sive as cultivares padrão, foram submetidos às 
mesmas condições.

Para a produtividade de tubérculos comer-

Tabela 1. Valores genotípicos médios, capitalizando a estabilidade e a adaptabilidade (MHPR-
VG*MG), de 12 genótipos de batata para produtividade total de tubérculos, produtividade de 
tubérculos comerciais e peso médio dos tubérculos, avaliados nos cultivos de primavera de 
2012 e 2013, em Canoinhas-SC.

ciais, verifica-se que os clones 316, F48-
07-06 e 308 apresentaram os melhores de-
sempenhos. E em relação ao peso médio de 
tubérculos, que se correlaciona com o ta-
manho médio dos tubérculos, observam-se 
maiores valores genotípicos para os clones 
308, 305, F48-07-06 e 316. 

Também vale ressaltar que estes não são 
valores absolutos na média dos dois anos, 
mas valores estimados descontando ou adi-
cionando na média real à proporção que foi 
calculada estatisticamente, e que são devido 
à maior ou menor estabilidade de cada genó-
tipo nos dois anos e também à capacidade 
de resposta ou não à melhora nas condições 
ambientais, neste caso, ao ano onde estas 
condições foram mais favoráveis para a ob-
tenção de melhores rendimentos. Isso acon-
tece no melhoramento, às vezes o clone até 
apresenta bom rendimento, mas baixa capa-
cidade de responder à melhoria nas condi-
ções de cultivo, ou também pode ser produ-
tivo em algumas situações, mas não estável, 
ou o inverso; daí a importância de avaliar em 
diferentes anos e locais e de fazer as inferên-
cias estatísticas corretas.

Estes clones foram avaliados também em 
outros locais e para outras características 
para decisão sobre aquele ou aqueles que 
poderiam ser promovidos a novas cultivares.
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Use Juta Castanhal.
Natural, orgânica e sustentável, atendendo critérios internacionais.
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Segundo estudo feito pela Universidade 
Federal de Uberlândia, foi comprovado 
que a juta protege mais as batatas, 
diminuindo o índice de perda durante o 
armazenamento e transporte, além de 
se mostrar eficaz na proteção contra a 
o esverdeamento.
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Segundo Paulo, o objetivo é aproximar a 
pesquisa ao produtor para que ele consiga re-
almente mudar o manejo. “Nosso compromis-
so é diretamente com o produtor, atender as 
dores e os gargalos do sistema produtivo da 
batata”.

Para se ter uma ideia dos resultados dessas 
pesquisas, apenas em 2017, os produtores da 
região alcançaram em torno de R$5 milhões de 
economia com a diminuição de fósforo na pro-
dução. “Pensando em apenas um nutriente, é 
algo bem significativo. O produtor é ávido por 
informação, principalmente esse tipo mais prá-
tico”, comemora o professor.

Marcelo Ismael Cazarotto, presidente da 
ABVGS, afirma que a parceria entre a entidade 
e a UNIFEOB será um divisor de águas para a 
cultura da batata. “Eu tenho absoluta certeza 
de que isso representará muito lucro posterior 
aos produtores. Tem coisas que eu já estou 
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Fotos 2,3 e 4. Dia de Campo UNIFEOB

percebendo que aumentará a produção, eco-
nomia de água, de energia, a parte de irrigação 
está bem bacana”. 

Para Marcelo, esta é uma parceria que du-
rará anos. “Eu sempre tive dificuldade de achar 
informação na parte nutricional para a batata. E 
esse tipo de informação, o produtor vem atrás 
e é bem proveitosa. Tanto que dois produtores 
enormes, um de Cristalina/GO e um de Perdi-
zes/MG, estão acompanhando e demonstrando 
interesse no evento”, comemora.

A abertura do Dia de Campo foi feita pelo 
Reitor da UNIFEOB, João Otávio Bastos Jun-
queira, que reforçou o compromisso do Centro 
Universitário com a sociedade por ser uma fun-
dação e uma Instituição Comunitária de Ensi-
no. O Reitor ainda disse que o UNIFEOB con-
tinuará sendo parceira dos produtores, pois, 
para João Otávio, eles são os responsáveis por 
“manter o Brasil” em pé durante a crise.

N
U

TR
IÇ

Ã
O

UNIFEOB Apresenta 
Primeiros Resultados de 
Pesquisa com Batata

A  UNIFEOB apresentou, 
no dia 9 de junho, os 
primeiros resultados de 
uma pesquisa que vem 

sendo desenvolvida pelos estudan-
tes do curso de Engenharia Agro-
nômica sobre batata. A pesquisa é 
fruto de uma parceria com a ABV-
GS (Associação dos Bataticultores 
de Vargem Grande do Sul) e apon-
ta uma produção mais eficaz e com 
mais lucros. 

Cerca de meio milhão de reais fo-
ram investidos no experimento, que 
está sendo desenvolvido em uma 
área de 2,5 hectares. Dezenas de 
produtores de toda a região e até de 
outros estados, como Goiás e Minas 
Gerais, estiveram presentes para 
conhecer as novidades descobertas 
por meios das pesquisas.

Segundo o coordenador do curso 
de Engenharia Agronômica, Paulo 
Lazzarini, foram desenvolvidos 13 
experimentos na área, com enfoque 
em adubação, irrigação e fitossani-
dade. “A nossa proposta é estudar 
diversos nutrientes para adequar ao 
manejo. Sair de uma receita que o 
produtor geralmente usa e enten-
der qual seria o melhor manejo para 
trazer maior produtividade e usar o 
menor número de insumos agríco-
las, como defensivo, fertilizante e 
água”, explica o professor.

Assim, com o conhecimento re-
velado pela pesquisa, Paulo aponta 
que o produtor ficará mais eficiente 
na sua produção e terá mais lucro. 
“Ele aumentará a produtividade e 
terá mais lucro, porque ele reduzirá 
o custo de produção usando menos 
insumos. E quando nós somos mais 
eficientes, além de aumentar o lucro 
para o produtor, também causamos 

menor impacto ambiental, pois estamos usando 
menos fertilizante, menos água e a produção fica 
mais limpa”, comemora.

Etapas

Paulo Lazzarini diz que no Dia de Campo foram 
apresentados apenas os dados preliminares e que 
o resultado completo será levado aos produtores no 
segundo semestre. “Hoje, nós compartilhamos os 
dados preliminares. A batata ainda não completou 
o ciclo, ainda não colhemos. Então, fizemos uma 
biometria no pico de desenvolvimento da batateira 
para ter um direcionamento de como os tratamen-
tos estão se comportando. Mas, o resultado efetivo, 
teremos na colheita, dentro de 30 dias. Faremos 
o estudo completo, com análise estatística, dados 
fundamentados e científicos dignos de compartilhar 
com os produtores”, detalha.

O coordenador do curso ressaltou que o grande 
diferencial da pesquisa deste ano foi a participação 
da ABVGS, que representa cerca de 160 produto-
res de batata. “A UNIFEOB entra como um braço 
de pesquisa e extensão para a ABVGS. Nós testa-
mos no campo as dúvidas que o produtor tem no 
dia a dia e compartilhamos os resultados para que 
ele coloque essas informações em prática de forma 
mais pragmática”.

Foto 1. Dia de Campo UNIFEOB



88          Revista Batata Show      Ano XVIII      nº 51      Agosto/2018 Revista Batata Show      Ano XVIII      nº 51      Agosto/2018          89

C
O

N
SU

M
ID

O
R Rosemara Pereira

Cervantes  

C
O

N
SU

M
ID

O
R

1 - A sua família consome batata regularmente?
Sim. Gosto muito de incluir a batata diariamente na alimentação da minha família.

2 - Qual o consumo médio, ou seja, quantos quilos/mês você compra de batatas fres-
cas?

Mais ou menos 3 a 5 quilos.

3 - Onde você compra frequentemente batatas frescas?
Só compro batata no mercado.

4 - Quais os critérios que você utiliza na hora de comprar batatas frescas?
Bom, eu costumo comprar as batatas que possuem casca brilhante e que são clarinhas. 

Não compro batatas com manchas.

5 - Quais são as principais dificuldades que você encontra na hora de comprar bata-
tas frescas?

Na minha cidade é difícil encontrar batata realmente fresca, muitas batatas estão brota-
das na banca.

6 - Você já ficou alguma vez decepcionada com as batatas frescas que você comprou? 
Por quê?

Sim, às vezes a decepção maior é com relação ao preço. Se o preço tá muito alto, nin-
guém compra, um exemplo disso é o que aconteceu na época da “Greve dos Caminhonei-
ros”. Batata sendo vendida a preço absurdo. Nós consumidores, não conseguimos levar 
para a casa.

7 - O que deveria ser feito para ajudá-la a escolher a batata fresca certa para a fina-
lidade que você deseja?

A maioria dos consumidores não conhece sobre os tipos de batata para cada prato. Eu 
mesma não conheço. Então, acho que deveria ter nos supermercados um cartaz orientando 
os consumidores. 

8 - Você é favorável à obrigatoriedade dos supermercados, varejões e quitandas em 
colocar informações sobre a aptidão culinária da batata que está sendo vendida?

Sim, com certeza. Quanto mais informações a respeito do produto, melhor.

Nesta edição entrevistamos Rosema-
ra Pereira Cervantes, que visitou o 
stand da ABBA durante a Hortitec 
2018. Rosemara é uma brasileira 

que reside em Paranapuã, São Paulo, cuja 
família ama batata, tendo-a como prato prin-
cipal. A seguir, veja suas respostas sobre seu 
consumo deste alimento.

9 - Você prefere comprar batata lavada ou escovada? Por quê?
Não tenho preferência. Compro sempre a que está disponível na banca. Na minha cida-

de não existe muitas opções. Mais sei que se a batata não for lavada, ela dura mais.

10 - Qual o tamanho de batata fresca que você tem preferência? Por quê?
Procuro comprar de média para pequena. Acho que é mais fácil de manusear.

11 - Você prefere comprar batata de pele amarela ou vermelha? Por quê?
Na minha cidade não há opção. Geralmente encontro batata de pele amarela no merca-

do. Nas cidades vizinhas (maiores) encontro as de pele vermelha. 

12 - Atualmente você consome mais ou menos batata? Por quê?
Ultimamente tenho consumido menos batata inglesa, pois estou acostumando a inserir 

a batata-doce na alimentação.

13 - O que você acha da batata como alimento?
A batata é um alimento maravilhoso que por si só já é suficiente. A batata é nutritiva e 

nos dá muita energia.

14- Quais as formas de preparo que você mais consome batata?
Gosto de fazer cozida e assada.

15 - Considerações adicionais livres.
Na minha opinião tem que ter batata em abundância, e inserir mais opções de escolha 

nos mercados.

Idade: 41 anos
Estado Civil: casada
Número de Filhos: 3 
Cidade em que reside: Paranapuã/SP
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Batatas
Duchesas

INGREDIENTES

● 2 kg de batatas asterix

● 6 gemas grandes em temperatura ambiente

● 6 colheres de sopa de manteiga sem sal 

● 1/4 xícara de cream cheese em temperatura ambiente

● 1 colher de chá de sal 

● 1/4 colher de chá de pimenta preta moída na hora

● 1/2 colher de café de noz-moscada ralada

● 1/2 xícara de queijo parmesão ralado 

MODO DE PREPARO

Cozinhe as batatas com casca até ficarem macias.

Pré aqueça o forno. Assim que as batatas estiverem macias, amasse-as com um espremedor de 
batatas até ficar bem homogêneo.

Enquanto as batatas ainda estiverem quentes, misture as gemas (uma de cada vez) com uma colher de 
pau ou uma espátula de borracha, certificando-se de que cada gema esteja completamente incorporada 
antes de adicionar a seguinte. Adicione a manteiga, o creme, o sal, a pimenta e a noz-moscada e mexa 
até a manteiga derreter e a mistura ficar homogênea.

Transfira para um saco de confeitar grande equipado com uma ponta de tubo estrela de 1/2 polegada 
e tubo de 12 montes redondos (2 1/2 polegadas de largura por 2 polegadas de altura) em cada assadeira 
untada, espaçando-as a cerca de 5 cm de distância. Polvilhe as duchesas com o queijo.

Coloque-as no forno e asse por 15 minutos. Ou até que as batatas estejam douradas claras, cerca de 
10 minutos a mais.

Sirva com um belo filet.

Sidney Christ
Chef Consultor
Facebook: Sidney Christ Gastronomia 
Consultoria Engenharia
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