
07/2018 

 

BATATA - SINOPSE VIRTUAL 
07/2018 



07/2018 



07/2018 



07/2018 

Batata: Safra das águas termina com 
rentabilidade próxima aos custos 

 
Data: 17/05/2018 
 
Disponível em: 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/213867-batata-
safra-das-aguas-termina-com-rentabilidade-proxima-aos-
custos.html#.Wv8Yt-4vzcd 
 
A colheita da safra das águas 2017/18 está praticamente encerrada. A 
temporada teve preço médio de R$ 45,66/sc de 50 kg entre dezembro e 
abril, valor 2,4% acima dos custos de produção, que fecharam em R$ 
44,55/sc no mesmo período. Conforme pesquisadores do 
Hortifruti/Cepea, no início da temporada (dezembro e janeiro), os preços 
estavam mais elevados, devido à redução de área na temporada das 
águas. Mesmo assim, alguns produtores não conseguiram cobrir os 
custos de produção, pois o excesso de chuvas durante o plantio reduziu 
a produtividade e a qualidade dos tubérculos, principalmente no Paraná 
e no sul de Minas Gerais. Na Chapada Diamantina (BA) e em 
Guarapuava (PR), porém, produtores conseguiram um bom retorno 
financeiro no período. Já entre fevereiro e maio, quando o Cerrado 
Mineiro, Guarapuava e Água Doce (SC) são as principais regiões 
fornecedoras de batata, os valores caíram, visto que, nesse período, a 
redução de área foi pequena. Além das cotações pouco atrativas, alguns 
bataticultores que colheram nessa época também tiveram problemas 
com a produção, o que elevou os custos. As chuvas reduziram a 
qualidade dos tubérculos em muitas praças e influenciaram a alta 
incidência de nematoides no Cerrado Mineiro. 



07/2018 

Peru mostrará seu potencial e 
variedade de batatas no Congresso 

Mundial da Batata 

 
Data: 16/05/2018 
 
Disponível em: http://andina.pe/agencia/noticia-peru-lucira-su-potencial-
y-variedad-papa-congreso-mundial-de-papa-710138.aspx 
 
Será realizado de 27 a 31 de maio na cidade de Cusco 

 
O Peru exibirá suas variedades nativas de batata no Congresso Mundial 

da Batata, a ser realizado em Cusco. ANDINA 
 

Cusco se prepara para organizar o 10º Congresso Mundial do Papa-
XXVIII Congresso da Associação Latino-americana de Batata, que 
contará com a participação de cientistas e personalidades ligadas ao 
estudo, conservação e comercialização deste tubérculo nativo dos 
Andes. 
O Potato World Congress será realizado de 27 de maio a 31 e com isso, 
o Peru se torna o primeiro país da América Latina que irá sediar este 
importante evento, o que representa uma oportunidade para reafirmar o 
seu potencial agrícola e destacar o grande diversidade de batatas 
nativas e seu potencial como fonte de alimento para o benefício de todo 
o mundo. 
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"A batata desempenha um papel fundamental na economia e nutrição 
dos peruanos. O Centro Internacional da Batata (CIP) nos concentramos 
em proteger as culturas andinas, promover uma agricultura sustentável 
e contribuir para a segurança alimentar através de variedades de 
pesquisa e de batata. A vontade de eventos disponíveis para os 
participantes as principais conclusões da nossa pesquisa e experiência 
que adquirimos ao longo dos 47 anos temos vindo a trabalhar com essa 
cultura emblemática , "disse Oscar Ortiz, Diretor Adjunto de Pesquisa e 
Desenvolvimento CIP. 
Quanto à biodiversidade, a casa CIP e estudou 4.954 cópias de batatas 
cultivadas, entre variedades tradicionais e melhoradas, como bem como 
seus parentes silvestres (2.338) e linhas em melhoria de processos 
(3683), que representa o mundo 's maior coleção. 
Além disso, a instituição trabalha em seu programa de melhoramento de 
batata, que, por exemplo, desenvolveu um grupo de clones de batata 
avançados com mais 50% de ferro e zinco, essencial para a nutrição; 
bem como um grupo de clones de batata resilientes, isto é, com 
resistência a doenças como a queima tardia e a seca, o calor e a geada. 
Por outro lado, desenvolve e promove tecnologias para impulsionar a 
produção de agricultores no país. 
Com relação ao agronegócio, nos últimos anos o setor de batatas 
amarelas e nativas na América do Sul tornou-se relevante, devido ao 
valor agregado que tem sido dado local e internacionalmente. 
Com vistas ao futuro, a CIP está realizando pesquisas relacionadas à 
agricultura inteligente em relação ao clima e à contribuição das batatas 
para a nutrição e a saúde como um conceito comercial. O futuro do 
negócio da batata envolve a geração de opções para processar e 
articular variedades nos mercados globais. 
Uma função importante que a CIP desempenha, e da qual fornecerá 
novos e importantes anúncios, é o trabalho que desenvolve para apoiar 
os agricultores no manejo de pragas, que são a causa de perdas 
parciais ou completas das colheitas. 
É por isso que o X Congresso Mundial da batata é uma oportunidade 
única para aprender muito mais sobre essa milenária safra, o trabalho 
que é feito e os futuros projetos para melhorar e melhorar o mercado de 
batatas em nosso país. 
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Sri Lanka aumenta os impostos de 
importação sobre as batatas à medida 

que os preços locais caem 

 
Data: 17/05/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/sri-lanka-
increases-import-duties-potatoes-local-prices-drop 
 

 
Batatas e cebolas oferecidas em um mercado de vegetais no Sri Lanka 

 
O Ministério das Finanças do Sri Lanka anunciou que o imposto especial 
sobre as grandes cebolas e batatas importadas foi aumentado com 
efeito a partir da meia-noite de quarta-feira, 2 de maio.  
Assim, o imposto de importação para batata será aumentado para Rs. 
40 por quilo (US $ 0,25) de Rs. 30 enquanto o imposto de importação de 
cebola grande será aumentado para Rs. 40 de Rs. 1 por quilo.  
O Ministério das Finanças diz que esta decisão foi tomada em resposta 
à queda dos preços locais de cebolas grandes e batatas.  
O aumento de impostos deverá controlar as importações e aumentar os 
preços dos produtos locais. 
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Apesar dos preços baixos atuais, mais 
batatas plantadas no noroeste da 

Europa 

 
Data: 10/05/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/despite-current-
low-prices-more-potatoes-planted-north-western-europe 
 

 
Batatas e cebolas oferecidas em um mercado de vegetais no Sri Lanka 

 
Os NEPG (Produtores de Batata do Noroeste Europeu) estimam que os 
produtores nos 5 principais países produtores de batata irão plantar 
0,4% mais batatas do que no ano passado.  
Há ainda uma grande quantidade de batatas armazenadas, no entanto, 
devido a plantações tardias e à chegada tardia das variedades 
precoces, a NEPG espera uma temporada de fornecimento mais longa 
para a indústria de processamento do que o habitual. A situação para as 
batatas de mesa frescas deve ser a mesma.  
Espera-se que o mercado seja fortemente dividido nos próximos meses. 
Por um lado melhor qualidade contra um preço mais alto, e a baixa 
qualidade contra um nível de preço mais baixo e quase nenhuma 
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demanda mais. O NEPG espera que haja batatas suficientes com boas 
qualidades de fritura disponíveis no final da temporada.  
 
Plantando a nova safra  
 
Todos os países do NEPG reportam atrasos significativos no plantio. No 
continente quase todas as batatas foram plantadas, porém na Grã-
Bretanha apenas metade foi realizada na primeira semana de maio. 
França, Bélgica e Alemanha plantaram mais área, enquanto na Holanda 
a área foi reduzida em 2,5%.  
A Grã-Bretanha não tem estimativas disponíveis no momento, então a 
média de 5 anos foi usada para calcular a área plantada. No total, 0,4% 
a mais do que no ano passado, porém, 6,7% a mais em relação à média 
de 5 anos, o que não está de acordo com a crescente demanda da 
indústria de transformação segundo o NEPG. 
A disponibilidade das batatas de semente também incentivou o aumento 
da área, assim como a maior demanda por contratos pelos 
processadores e a falta de alternativas para o produtor, já que os preços 
da beterraba sacarina e do trigo são baixos. 
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Produtores de Batata do Noroeste Europeu (NEPG) estima (em 3 de 
maio de 2018) de Produção de Batatas de Consumo EU5 para 2018 

(Excluindo Semente e Amido) 
De acordo com essas estimativas, serão plantados 585.608 ha de batata 
de consumo. Em vários países, há uma tendência de crescimento da 
mesa para o cultivo, com as variedades de maior rendimento. Com base 
nos rendimentos médios de 5 anos, a colheita seria 4% menor do que 
esta temporada de batata.  
Há também uma tendência a plantar mais batatas para a indústria do 
amido na Alemanha, França e Holanda. Estes números não estão 
incluídos nas estimativas do NEPG. 
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Curitiba recebe o 1º Festival da Batata 
Frita 

 
Data: 09/05/2018 
 
Disponível em: https://www.bemparana.com.br/noticia/curitiba-recebe-
o-1o-festival-da-batata-frita 
 

 
Ela está na maioria das refeições e é quase uma unanimidade. A cada 
ano que passa, a batata frita ganha novas versões e acompanhamentos. 
Pensando nisso, o Garden HamBargueria, um dos espaços mais 
charmosos do Largo da Ordem, promove de 21 a 27 de maio o primeiro 
Festival da Batata Frita de Curitiba, com o preço fixo por porção de 
R$12,90.  
Ao todo, serão sete combinações para as batatas fritas, entre doces e 
salgados, que prometem deixar essa delícia ainda mais gostosa e 
diferente. Para os amantes dos salgados, serão cinco opções: Batata 
Espanhola (molho de alho e pimenta da casa), Batata Mexicana (molho 
de carne, cheddar e Doritos), Batata 4 Queijos (cheddar, catupiry, 
mozarela e parmesão ralado), Batata Hot Dog (queijo mozarela e a 
famosa vina) e Batata Pizza (mozarela, presunto e orégano). 
Para quem gosta de uma combinação um pouco fora do comum, a casa 
irá oferecer dois sabores doces: Batata Ninho (chocolate preto com leite 
ninho) e Batata Paçoca (leite condensado com paçoca). Todas as 
porções terão 250 gramas de batata frita, fora as combinações. 
Serviço – 1º Festival da Batata Frita de Curitiba 
Quando: 21 a 27 de maio de 2018 (segunda a domingo) 
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Onde: Garden HamBargueria (Avenida Jaime Reis, 22 – Largo da 
Ordem) 
Horários: Segunda a quinta, 17h a 01h | sexta e sábado, 17h a 02h | 
domingo, 10h a 00h 
Preço: as porções terão o preço fixo de R$12,90 cada 
Informações e reservas: (41) 3121-2730 ou pela página do Facebook 
(https://goo.gl/PZe9Wm) 
 
 

Empresa lança batata chips livre de 
sódio 

 
Data: 10/05/2018 
 
Disponível em: 

https://vidasaudavel.gazetaesportiva.com/alimentacao/empresa-lanca-
batata-chips-livre-de-sodio/ 
 
A Nutricar, start-up do setor de alimentação, está sempre estudando e 
inovando em suas tecnologias e produtos. O grupo já lançou o salgante 
Zerosodio, que pode ser aquecido em altas temperaturas e o primeiro 
shoyu sem sódio do mundo. A última novidade da marca é a batata 
chips, também 100% sem sódio. 
A ideia da criação da chips Zerosodio veio já na fase final do 
desenvolvimento do molho japonês. A questão sobre qual seria o 
próximo lançamento da marca era recorrente, então “várias ideias 
surgiram e acabamos nos fixando na pergunta ‘por que não um chips 
sem sódio?’ A partir deste questionamento, fomos buscar a tecnologia 
para entregar as famosas batatinhas da forma mais saudável possível. 
Fizemos testes com vários produtos e diferentes processos de produção 
até encontrar a forma que mais nos agradou”, diz Rodrigo Ribeiro, 
diretor executivo da Nutricare. 
Além de ser totalmente livre de sódio, a chips não é frita e leva em sua 
receita o rico óleo de algodão. “O nosso chips é desidratado, o que o 
deixa com uma textura crocante, como os tradicionais do mercado. 
Usamos óleo de algodão, que faz com que o produto seja abundante em 
vitamina E e ainda salgamos com o salgante Zerosodio, fonte de 
potássio”, relata Ribeiro. “A vitamina E é do tipo lipossolúvel, que 
desempenha o papel de antioxidante no corpo. Dentre os seus muitos 

https://goo.gl/PZe9Wm
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benefícios para a saúde, ela ajuda a fortalecer as paredes capilares da 
pele, além de melhorar a umidade e elasticidade, agindo como um 
nutriente natural antienvelhecimento”, explica Ana Célia, engenheira de 
alimentos e nutricionista. 
A batata chips Zerosodio começou a ser distribuída há pouco tempo, 
mas já é sucesso: o primeiro lote de produção saiu completamente 
vendido. Por enquanto, o produto pode ser encontrado apenas nos 
pontos de venda em São Paulo que tem apelo saudável, mas “em breve 
estaremos em todo o Brasil” afirma o diretor executivo do grupo. Ele 
ainda acrescenta que estão estudando muitas outras opções de 
produtos 100% sem sódio para o futuro. “Ainda é surpresa, mas tem 
muita coisa bacana a caminho, não vamos parar por aqui. O propósito 
da Nutricare é proporcionar alimentos saudáveis a toda a população. 
Valorizamos muito a consciência alimentar”, finaliza Ribeiro. 
 

Governo da Jamaica pede aos 
agricultores que cultivem mais 

batatas 

 
Data: 10/05/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/government-
jamaica-calls-farmers-grow-more-potatoes 
 

 
Ministro da Indústria, Comércio, Agricultura e Pescas da Jamaica, Exmo. 
Audley Shaw (à direita), falando com o Ministro de Estado, Hon. JC 
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Hutchinson, em um Seminário Nacional de Participantes de Batatas 
Irlandesas, realizado em Devon, Manchester, na quinta-feira, 26 de abril  
(Cortesia: JIS). 
 
Ministro da Indústria, Comércio, Agricultura e Pescas da Jamaica, Exmo. 
Audley Shaw, pediu aos agricultores em Manchester para produzir mais 
batatas irlandesas para satisfazer a alta demanda de operadores de 
restaurantes de fast-food locais e franquias.  
Falando na Reunião de Sensibilização da Autoridade para o 
Desenvolvimento Agrícola Rural e do Seminário Nacional de Batatas 
Irlandesas em Devon, em Manchester, em 26 de abril, Shaw disse que a 
Jamaica tem capacidade para cultivar batatas irlandesas suficientes 
para abastecer o mercado local e eliminar a importação. do produto 
completamente.  
 
Audley Shaw:  
“Precisamos chegar a um ponto em que não apenas forneam batatas 
frescas para o Caribe, mas produzam o suficiente para processamento 
em batatas fritas e vendam para Kentucky, Burger King e outros 
restaurantes.”  
“Nossa missão deve ser satisfazer a demanda local e entrar em 
exportação; e produzir batatas irlandesas suficientes para que 
possamos abastecer todos os nossos vizinhos do Caribe… ” 
Shaw disse que, se mais batatas irlandesas forem produzidas na 
Jamaica nos próximos cinco anos, isso resultará em um maior 
crescimento da economia.  
 
Audley Shaw:  
“É assim que vamos agregar mais valor, e quando adicionamos mais 
valor, estamos criando mais empregos e estamos obtendo mais lucros, 
e é assim que podemos iniciar um programa para os nossos pequenos 
agricultores que vão da pobreza para a prosperidade. " 
O Ministro incentivou os agricultores a aderir às novas estratégias 
introduzidas na reunião pelos apresentadores, como a H & L Agro, a 
Newport Fersan Limited e a Promoção de Oportunidades Regionais para 
Produção através de Empresas e Ligações (PROPEL), pois essas 
organizações pretendem ajudar com melhoria de cada agricultor e 
aumentar sua produtividade. Audley Shaw:  
 
“Abrace todas as oportunidades para se tornar mais produtivo em suas 
práticas de plantio e nutrição. Se você seguir as regras e seguir as 
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práticas recomendadas, conseguirá níveis mais altos de produtividade e 
níveis mais altos de produção e maiores níveis de lucro ”. 
A reunião foi organizada pela RADA para os agricultores de Devon e 
Halifax, em Manchester, para discutir as melhores práticas para o cultivo 
da batata irlandesa e fornecer uma atualização sobre o status atual da 
Jamaica em relação à produção de batatas irlandesas. 
 

Colombia: Denuncian contrabando de 
papa ecuatoriana 

 
Data: 03/05/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/colombia-
denuncian-contrabando-de-papa-ecuatoriana 
 
Los productores de papa de Ipiales anuncian medidas para combatir el 
alto contrabando de este producto desde territorio ecuatoriano. Luis 
Sepulveda, productor ipialeño anunció que 20 papicultores se 
agremiaron para afianzar compromisos con las autoridades para 
combatir este flagelo. 
Sepulveda señaló que son muchas las dificultades que vienen 
atravesando, razón por la que esperan trabajar colectivamente para 
exigir el fortalecimiento de los controles y que el Gobierno otorgue 
recursos y proyectos a favor de este sector. 
Los paperos del sur de Colombia piden que se proteja la economía del 
sector agropecuario con el cierre al paso de forma irregular del tubérculo 
desde la provincia de Carchi, donde dicen se registra sobre producción. 
 
Crisis en el sector papicultor carchense 
Mientras tanto, los papicultores de Carchi se muestran preocupados 
frente a los bajos precios de este producto, que es uno de los rubros 
agrícolas más importantes de esta jurisdicción. 
Luis Rosero, agricultor de Montúfar sostiene que está al borde de la 
quiebra, debido a que con los actuales precios no puede justificar la 
inversión que realizó en su finca hace más de seis meses. 
“No sé qué hacer, ya que tengo pendiente un crédito en el banco y con 
estos precios se vuelve difícil cumplir con los tiempos y plazos 
establecidos”, agrega este campesino. Como él, sembradores de varias 
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comunidades, no saben qué hacer, más aún cuando coinciden que es a 
la única actividad que saben realizar. 
 
Bajos precios 
Un quintal de papa súper chola (aprox. 100 kg) en pie de finca se cotiza 
en seis y siete dólares, en cambio que de la variedad única, de buena 
calidad tres dólares y la de segunda en 1 dólar y 1 dólar con 50 
centavos. 
Los especialistas en este tipo de cultivos sostienen que la tendencia es 
a la baja y que va a resultar muy difícil en el 2018 alcanzar valores 
favorables. Fernando Chulde, técnico del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería explica que uno de los fenómenos es la gran superficie 
sembrada. 
Jorge Pozo, papero de Cristóbal Colón confirma que existe 
sobreproducción, situación que complica el sistema de comercio. “Al ser 
un fruto que depende de la oferta y la demanda, los techos de venta por 
ahora están por los suelos”. 
Sin embargo, los valores de las distintas variedades en los mercados de 
Tulcán, Ibarra, Quito, Ambato y Guayaquil son superiores, 
evidenciándose que la cadena de intermediarios es la gran favorecida 
sin arriesgar un tan solo centavo, como afirman los agricultores. 
 
Bajo consumo 
Chulde manifiesta además que la gente está dejando de consumir 
patatas debido a que existen campañas desfavorables que hacen creer 
a los ecuatorianos que este alimento engorda, y tiene excesivos 
químicos o contaminantes. 
La papa tipo bastón que tiene una gran demanda en los snack bar, 
hamburgueserías y restaurantes de comidas rápidas no estaría teniendo 
marcados pedidos como sucedía anteriormente. 
Fernando Chulde aclara que no es la papa la que hace daño a la salud 
sino el aceite, ingrediente que no es cambiado en algunos locales. 
Frente a este desolador panorama se buscan alternativas para exigir 
una campaña positiva sobre este producto emblemático de Carchi. 
Andrés Mideros, secretario General de la Presidencia de la República, 
quien lideró un Gabinete Provincial la semana pasada en Tulcán se 
comprometió con el ministerio correspondiente a buscar una salida al 
problema agropecuario en esta provincia. (CMRV) 
 



07/2018 

Dato 
Según información de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, en lo 
que va del año se han decomisado 99 mil 210 kilogramos de patata 
procedente del Ecuador, valorada en 34 mil 504 dólares. 


