


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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Cadeia Brasileira da Batata
Agora Vai...
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Natalino Shimoyama
Diretor Executivo - ABBA
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Nos dias 19 e 20 de março de 2019 
a ABBA organizou o VII Seminário 
Brasileiro da Batata no Hotel Pre-
mium em Campinas, São Paulo. O 

evento recebeu o apoio de oito empresas e 
cerca de 200 participantes, o menor público 
de todas as edições, que variou de 350 a 500 
pessoas. Não há duvidas que a baixa partici-
pação é o reflexo real da situação da Cadeia 
Brasileira da Batata que chegou ao fundo do 
poço.

Após décadas (desde 1980), todas as ca-
deias produtivas que abastecem o mercado 
interno (alho, batata, cebola, cenoura, crucífe-
ras, folhosas, tomate etc.) foram praticamente 
“dizimadas”. Os principais fatores que causa-
ram a destruição das cadeias foram: a globali-
zação, a própria cadeia produtiva e, principal-
mente, o governo. 

Apesar de lutar, implorar e mendigar deze-
nas de vezes ao governo dos últimos 15 anos, 
simplesmente a situação foi piorando e resul-
tou na desgraça atual; todos os segmentos na-
cionais foram implodidos, os de fora prospera-
ram como nunca, os segmentos varejistas e 
as indústrias que exportam batatas ao Brasil. 
O número de produtores reduziu de mais de 
20.000 para cerca de 2.000 e o de trabalhado-
res que “viviam da batata” de mais de 200.000 
a 300.000 para menos de 50.000. A pergunta 
que não cala – onde foram parar estes brasi-
leiros? Com certeza muitos se juntaram aos 
milhões de desempregados. 

A incompetência e desprezo total do gover-
no destruíram todas as instituições de pesqui-
sas do país, impôs o maior custo de produção 
do mundo, impediu que as legislações ineren-
tes à batata fossem atualizadas e, consequen-
temente, provocou a explosão de problemas 
fitossanitários – antes tínhamos apenas cinco, 
atualmente são mais de 30. 

Em se tratando de comércio internacional, 
sempre que implorávamos para valorizar a in-

dústria nacional, que proporciona empregos e 
processa a produção interna, a resposta era 
categórica – temos que cumprir com os acor-
dos que determinam reciprocidade, ou seja, 
se nos compram dois milhões, temos que im-
portar o mesmo valor, mesmo que seja do que 
produzimos em abundância. É um absurdo ser 
tratado como “moeda de troca” e prejudicar 
tantos brasileiros. 

Não podemos culpar 100% o governo e a 
globalização. Temos que assumir nossa culpa. 
Enquanto diversas cadeias se organizaram 
profissionalmente, a maioria das cadeias de 
hortaliças se mantiveram amadoras.  O me-
lhor exemplo atualmente é a Aprosoja MT que 
arrecada compulsoriamente e vem realizando 
um trabalho fantástico em prol da cadeia. 

A arrecadação não tem que ser obrigatoria-
mente proveniente dos produtores, mas é ne-
cessário organizar profissionalmente a Cadeia 
Brasileira da Batata.

O governo maldito saiu e finalmente pode-
mos sair do fundo poço. Nesta edição apre-
sentaremos os principais gargalos, o diagnós-
tico e propostas para mudar o rumo da Cadeia 
Brasileira da Batata.



VOCÊ SABIA QUE A BATATA FORTALECE OS OSSOS?
PRODUTOR RURAL,
Para manter os nossos ossos fortes precisamos de uma alimentação rica em minerais, 

porém estes devem ser variados e então, quando combinados, ajudam a nos fortalecer. 

QUER UMA ÓTIMA NOTÍCIA?!

A batata é rica em cálcio, magnésio, fósforo e ferro, 
tudo o que o nosso corpo precisa para se manter forte e saudável! 

NOS AJUDE A INCENTIVAR O 
CONSUMO CONSCIENTE DE BATATA! 
Leia o QR CODE 
e compartilhe 
esta informação 
com seus amigos.

22 cm
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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

Cliente
ABVGS

Job
Anúncio Revista Batata Show

C M Y K



6          Revista Batata Show      Ano XIX      nº 53      Abril/2019

LE
G

IS
LA

Ç
Ã

O

A Fiscalização do Trabalho no Campo

A  Confederação da Agricultura e Pecu-
ária do Brasil (CNA), por meio de sua 
Comissão Nacional de Relações do 
Trabalho e Previdência Social (CNR-

TPS), acompanha o mundo do trabalho no âmbito 
rural e propõe ações para a melhoria no ambiente 
de prestação de serviços, em todas as suas dife-
rentes modalidades, visando, sobretudo, assegu-
rar e estimular a empregabilidade, a geração de 
renda no campo e o crescimento do agronegócio 
brasileiro, fatores essenciais ao desenvolvimento 
econômico e social do País. 

O desenvolvimento do trabalho da CNRTPS 
perpassa pela análise do dia a dia nas relações 
de trabalho, além de dados oficiais do Estado e 
exemplos de outros países que podem ser re-
plicados. Nossas atividades são desenvolvidas 
nos mais diversos setores e níveis, e pelas mais 
variadas formas e meios, tais como pesquisa de 
campo, articulação no Congresso Nacional, repre-
sentação em ambiente tripartite no Executivo e na 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). Há, 
também, o diuturno monitoramento de propostas 
legislativas apresentadas, visando à aprovação 
das proposições que beneficiam as relações de 
trabalho no campo e pela rejeição (ou alteração) 
daquelas que lhes são desfavoráveis. 

Um dos pilares para a execução de nossas 
atividades centra-se na análise dos dados relacio-
nados à fiscalização do trabalho, disponibilizados 
pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), 
atualmente vinculada ao Ministério da Economia. 
Esses dados são de suma importância, pois per-
mitem compreender quais são as maiores dificul-
dades enfrentadas pelos empregadores rurais no 
que tange ao cumprimento dos normativos legais 
aplicáveis ao trabalho rural, especialmente as Nor-
mas Regulamentadoras – NR’s. 

A atuação da CNRTPS pode resultar em uma 
campanha orientativa direcionada ao cumprimen-
to de uma legislação pouco conhecida ou, ainda, 
na elaboração de uma proposta legislativa com o 
objetivo de adequar determinado normativo a real 
possibilidade de seu cumprimento pelo emprega-
dor rural. 

No período de 2017, houve 33.005 ações fis-
cais que resultaram em 3.782 autuações, sendo 
a maior incidência nos estados de Minas Gerais 
(885) e São Paulo (472), quase sempre relaciona-
das à Norma Regulamentadora (NR) nº 31 (82%), 
a qual trata da segurança e saúde no trabalho na 
agricultura, pecuária, silvicultura, exploração flo-
restal e aquicultura.

No entanto, o estado que teve mais inter-
dições foi o do Rio Grande do Sul com 155, 
enquanto São Paulo teve apenas 14. Outro 
dado que chama atenção é que cerca de 
80% das autuações no RS resultam em in-
terdições dos respectivos estabelecimentos, 
o que aponta um provável excesso nas fis-
calizações realizadas na região, a merecer 
apuração mais acurada.

Além da quantidade, é importante co-
nhecer quais são os principais itens autua-
dos, para propormos soluções. O produtor, 
conhecendo esses dados, poderá revisar 
os procedimentos que adota, com um olhar 
mais crítico sobre aqueles itens, e averiguar 
se está deixando de cumprir algum requisito 
exigido na norma.

Frederico Melo
Assessor Jurídico
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
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Historicamente, a autuação mais recorrente está ligada ao exame admissional ou periódi-
co, haja vista a baixa quantidade de médicos do trabalho no campo. Os outros itens que os 
empregadores rurais mais têm dificuldade em cumprir estão relacionados à área de vivência 
e de gestão de segurança, saúde e meio ambiente de trabalho rural, conforme gráfico abaixo:
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Especificamente acerca da cultura da batata, compilamos as ementas mais frequentes nas 
atuações que, como se pode conferir, estão todas relacionadas à Norma Regulamentadora 
(NR) nº 31:

Os desafios do setor da batata estão, por-
tanto, ligados à área de vivência, defensivos 
químicos e segurança do trabalho. Ademais, 
as fiscalizações do setor concentraram-se nas 
cidades de Perdizes, Sacramento e Tapira, 
em Minas Gerais; Palmas, no Paraná; Criciú-
ma e Mafra, em Santa Catarina; e Bom Jesus, 
Cambará do Sul, Muito Capões e São Francis-

co de Paula, no Rio Grande do Sul. Assim, é 
importante que os empregadores rurais des-
sas localidades concedam atenção especial 
ao tema, sendo que a CNRTPS da CNA está à 
disposição para prestar todas as orientações 
e esclarecimentos que se fizerem necessários 
para, se não eliminar, ao menos reduzir o qua-
dro de autuações.
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Carlos Frederico D. de Alencar Ribeiro
Coordenador Técnico
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)

O Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento – MAPA e a 
Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária – ANVISA publicaram no dia 

08 de fevereiro de 2018 a Instrução Normativa 
Conjunta – INC nº 02/2018, que define os pro-
cedimentos para rastreabilidade de produtos 
vegetais frescos destinados à alimentação hu-
mana, com o objetivo de monitorar e controlar 
resíduos de agrotóxicos, em todo o território 
nacional.

POR QUE RASTREAR?

Além de atender as exigências da INC nº 
02/2018, a rastreabilidade de frutas e horta-
liças atende aos anseios de consumidores 
cada vez mais preocupados com a origem, a 
segurança e a sanidade dos produtos que con-
somem. Com a necessidade de informações 
sobre o processo produtivo em um setor cada 
vez mais competitivo, como vem se tornando  
o setor HortiFruti nos últimos anos, a rastre-
abilidade pode trazer muitos benefícios para 
o produtor rural, agregando valor à produção, 
uma vez que oferece informações, gerando 

maior confiança pelo consumidor final sobre 
origem e processo produtivo dos alimentos 
que consome.

Outra vantagem do processo de rastreabili-
dade é a melhoria dos processos de produção, 
pois a rotina de anotar as atividades realiza-
das nas lavouras, e o controle dos produtos 
utilizados, faz com que o produtor tenha maior 
controle da sua atividade, podendo dessa for-
ma identificar os problemas e propor soluções 
de forma mais eficiente.

QUEM SERÁ FISCALIZADO?

De acordo com a INC nº 02/2018, todos os 
entes da Cadeira Produtiva de Frutas e Horta-
liças tem obrigação de assegurar a rastreabi-
lidade em todas as etapas do processo produ-
tivo que estejam sob sua responsabilidade, ou 
seja, Produtor Rural, Embaladores, Processa-
dores, Distribuidor, Importador e Exportador, 
Atacado e Varejo, todos têm responsabilidade 
em entregar ao próximo elo da cadeia produti-
va produtos rastreáveis.

Controle das informações

QUEM IRÁ FISCALIZAR?

O MAPA e a ANVISA são os órgãos respon-
sáveis pela fiscalização do cumprimento das 
exigências de rastreabilidade. 

O MAPA é responsável pela fiscalização em 
Packing Houses, Beneficiadoras ou Manipula-
doras, Centros de Distribuição, Armazenadores, 

Atacadistas, Importadores e Consolidadores. 
Essa fiscalização pode ocorrer na execução de 
ações do Plano Nacional de Controle de Re-
síduos e Contaminantes - PNCRC, em ações 
de fiscalização para fins de investigação das 
não conformidades identificadas no PNCRC ou 
através do Sistema de Alerta Rápido (RASFF), 
e em ações de fiscalização no Plano Operativo 
Anual da Inspeção Vegetal.

Disponibilização das informações
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Já a ANVISA tem a responsabilidade de 
fiscalizar supermercados e feiras, por meio 
do Programa da Análise de Resíduos de 
Agrotóxicos – PARA.

O QUE PRECISA FAZER PARA CUMPRIR A LEI?

Para cumprir as exigências da INC nº 
02/2018 todos os elos da cadeia de frutas e 
hortaliças devem manter registrado um con-
junto de informações mínimas obrigatórias, 
permitindo identificar o caminho percorrido 
pelas frutas e hortaliças, da origem até o des-
tino, ou seja, desde a propriedade em que 
foram produzidas até sua chegada ao consu-
midor. 

O produtor rural precisa manter os regis-
tros dos insumos agrícolas utilizados nas 
lavouras, guardar essas informações junta-
mente com as Notas Fiscais e Receituários 
Agronômicos por um período de 18 meses, 
registrar os lotes dos produtos horti-fruti a 
serem vendidos e identificar os envoltórios, 
caixas, sacarias e demais embalagens utili-
zadas.

O registro dos insumos agrícolas e os tra-
tamentos fitossanitários utilizados nas lavou-

ras devem ser feitos no Caderno de Campo. 
As informações mínimas que devem ser re-
gistradas são os dados do produtor rural e 
da propriedade, identificação do Produto Cul-
tivado e Variedade, identificação dos insumos 
utilizados, quantidade, data de utilização e 
número do receituário agronômico.

Como forma de garantir a rastreabilidade 
da produção, o produtor deve identificar seus 
produtos por lotes. Por definição da INC nº 
02/18 o Lote é formado por produtos vegetais 
da mesma espécie ou cultivar, que recebe-
ram os mesmos tratamentos e foram planta-
dos e colhidos em períodos iguais. A identi-
ficação do lote deve ser única e inequívoca 
na propriedade rural, não devendo haver re-
petições. Também se exige que o lote seja 
acompanhado de nota fiscal no momento da 
comercialização.

As seguintes informações devem ser re-
gistradas no momento de criação de um lote 
de produtos vegetais frescos; nome do pro-
duto vegetal, variedade ou cultivar, quantida-
de do produto, identificação do lote, data de 
colheita, nome ou razão social do produtor, 
CPF, IE ou CNPJ e endereço completo, coor-
denada geográfica ou CCIR. 
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riedade da identificação dos produtos e/ou 
de suas embalagens, e não exige que essa 
operação seja realizada por meio eletrônico 
ou com a utilização de impressoras, a iden-
tificação como requerida pode ser realizada 
à mão, desde que contenha as informações 
que permitam a rastreabilidade do produto.

QUANDO A LEI PASSARÁ A VIGORAR?

O prazo para implantação da rastreabili-
dade é gradual, porém já está em vigor des-
de 07 de agosto de 2018 para os cultivos de 
citros, maçã, uva, goiaba, batata, alface, re-
polho, tomate e pepino. Para os cultivos de 
melão, morango, coco, caqui, mamão, bana-
na, manga, cenoura, batata-doce, beterraba, 
cebola, alho, couve, agrião, almeirão, bróco-
lis, chicória, couve-flor, pimentão, abóbora, 
e abobrinha o prazo de implementação co-
meçou no dia 03 de fevereiro de 2019. Até 
o presente momento os esforços do MAPA 
e ANVISA estão concentrados na orientação 
do produtor e demais elos da cadeia sobre 
as medidas de correção necessárias. 

QUAIS SÃO AS PENALIDADES?

O descumprimento das regras de rastrea-
bilidade sujeitam o indivíduo ou empresa, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e penal, 
às penalidades previstas na Lei nº 6.437/77, 
Lei nº 7.802/89, Decreto nº 6.268/07 e INC 
nº 02/18, que vão desde advertência, multa, 
interdição do estabelecimento, suspensão da 
comercialização, à apreensão, condenação 
ou inutilização do produto.

AGRITRACE RASTREABILIDADE VEGETAL

Visando disponibilizar ao produtor rural ferra-
menta para atender as exigências da INC nº 02/18, 
a Confederação da Agricultura e Pecuária do Bra-
sil – CNA, através do Instituto CNA desenvolveu 
o Sistema AGRI TRACE Rastreabilidade Vegetal. 

O AGRI TRACE é um sistema online que per-
mite ao produtor rural inserir todas as informações 
necessárias para atender a nova legislação.



MAIOR DISPONIBILIZAÇÃO DE 
NUTRIENTES

SOLO EQUILIBRADO

DESENVOLVIMENTO 
UNIFORME DAS PLANTAS

 REDUÇÃO DOS ESTRESSES 
AMBIENTAIS
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ral insere as suas informações pessoais, ca-
dastra suas propriedades, podendo inclusive 
inserir as coordenadas geográficas através de 
ferramenta de mapa, cadastra as subdivisões 
da propriedade (Talhões), da safra ou plantio, 
insere as informações do lote e imprime as eti-
quetas de identificação de sua produção. Para 
os produtores que possuem embalagens pa-

dronizadas, o sistema oferece um código tipo 
QR (QR Code) único, o qual pode ser enviado 
para a fábrica de embalagens para ser impres-
so diretamente na embalagem. Esse código 
ao ser lido encaminha o usuário para página 
onde deve ser preenchido o número do lote e 
então as informações de rastreabilidade apa-
recerão na tela.

Além disso, o sistema disponibiliza ao produtor o CADERNO DE CAMPO eletrônico, con-
tendo as informações mínimas de registro, permitindo assim que o produtor guarde as informa-
ções de produção e rastreabilidade de forma segura e pelo tempo determinado pela legislação.
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Além disso, o sistema disponibiliza ao pro-
dutor o CADERNO DE CAMPO eletrônico, 
contendo as informações mínimas de registro, 
permitindo assim que o produtor guarde as in-
formações de produção e rastreabilidade de 
forma segura e pelo tempo determinado pela 
legislação.

Para facilitar a inserção das informações 
pelo produtor, o sistema também possui o per-
fil de Administrador, assim o produtor pode 
designar alguém de sua confiança para pre-
encher as informações no sistema. Já o perfil 
de Responsável Técnico, além de inserir infor-
mações no sistema, se responsabiliza tecni-
camente pelas recomendações realizadas no 
caderno de campo.

O custo mensal do Sistema AGRI TRACE 
Rastreabilidade Vegetal é de R$ 20,00 por 

produtor cadastrado, e oferece desconto de 
20% para o pagamento anual à vista. Para 
produtores membros de Associações, Sindi-
catos e Cooperativas, o AGRI TRACE oferece 
descontos acima de 50%! Procure sua institui-
ção associativa para fazer o cadastro em nos-
so sistema. 

O AGRI TRACE está em constante aprimo-
ramento e em breve será lançado aplicativo 
para celular, no qual será possível cadastrar 
as informações da sua lavoura, mesmo sem 
acesso à internet.

Tem interesse em utilizar o AGRI TRACE 
Rastreabilidade Vegetal? Acesse:

site: www.agritrace.com.br

email: rastreabilidadevegetal@cna.org.br
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Como Aprofundar as Raízes
da Batateira?
Gabriel Emiliano Pereira
Carlos Francisco Ragassi

Raízes mais profundas possuem uma 
maior capacidade de absorver água 
e nutrientes. Com aumento na pro-
fundidade da raiz, a planta da bata-

ta tolera melhor o estresse causado pela falta 
de água. Além disso, a irrigação se torna mais 
eficiente quando as raízes são profundas, pois 
maior volume de água pode ser absorvido 
sem que se aumente a perda por evaporação 
– apresentamos essa ideia recentemente no 
número anterior da Revista Batata Show.

Os principais impedimentos que restrin-
gem a penetração de raízes em profundidade 
no solo são: a) compactação, b) acidez e c) 
ausência de determinados nutrientes que são 
essenciais para o crescimento radicular. Dis-
cutiremos, no presente artigo, os dois últimos 
fatores, de ordem química, e deixaremos a 
compactação para um próximo artigo.

A acidez é um problema que ocorre de 
maneira generalizada nos solos tropicais, es-
pecialmente no Brasil. Quando a acidez está 
presente, é comum que ocorra a deficiência 
de cálcio e/ou o excesso tóxico de alumínio 
(este último muito mais generalizado que a de-
ficiência de cálcio). O excesso de alumínio no 
solo torna o alongamento das raízes mais len-
to. As raízes ficam grossas e não se ramificam 
normalmente; suas pontas adquirem cor mar-
rom. Em estágios mais avançados da toxidez 
por alumínio, a parte aérea da planta também 
apresenta sintomas.

A realização de calagem pode resolver o 
problema de acidez e o excesso de alumínio 
na camada superficial do solo, em que o cal-
cário é incorporado, mas não promove corre-
ção abaixo dessa camada, pois a carga positi-
va do cálcio (Ca2+) impede sua movimentação. 
Para que o cálcio possa se movimentar para 
as camadas inferiores do solo, é necessário 
que haja um ânion acompanhante (de carga 
negativa), tal como Cl-, NO3

- e SO4
2-, para que 

se forme um par com carga nula. O cálcio le-
vado para baixo desloca o alumínio e permite 
maior desenvolvimento das raízes. Quando o 

ânion acompanhante é o SO42-, o que ocorre 
quando gesso (CaSO4) é aplicado, o alumínio 
forma o par AlSO4

+, que não afeta a planta. As-
sim, quando a acidez do subsolo é controlada 
com auxílio do gesso e as raízes podem se 
desenvolver em profundidade, a cultura sofre 
menos com a seca e aproveita melhor a adu-
bação.

O cálcio e o boro são nutrientes necessá-
rios para o crescimento da raiz e precisam es-
tar presentes em profundidade para que a raiz 
se aprofunde. Isso porque tanto o cálcio quan-
to o boro se movimentam predominantemente 
no xilema em direção à parte aérea e muito 
pouco caminha na direção contrária, da parte 
aérea em direção às raízes.

Quando se corta o suprimento de cálcio em 
plantas crescendo em soluções nutritivas, o 
processo de extensão das raízes cessa den-
tro de poucas horas. Embora o cálcio esteja 
envolvido na divisão celular, a paralisação do 
crescimento radicular na ausência de cálcio 
é, primeiramente, um resultado da inibição do 
processo de elongação celular. Se faltar cál-
cio, a parte interna da membrana celular perde 
sua semipermeabilidade e torna-se permeável 
(ou “furada”), permitindo a entrada de íons, 
nutritivos ou não, conforme sua quantidade no 
solo. Assim, a raiz perde sua seletividade, le-
vando a transtornos fisiológicos muito sérios à 
planta.

O boro é um elemento essencial para o de-
senvolvimento das plantas, porém é um ele-
mento imóvel em quase todas as espécies 
cultivadas. Dessa forma, aplicações foliares 
desse nutriente, ou mesmo nas camadas su-
perficiais do solo, nutrem a planta, mas in-
fluenciam pouco a nutrição das raízes em pro-
fundidade.

O boro precisa estar presente para a for-
mação das membranas e paredes celulares, 
sendo parte integrante de cada nova célula 
formada durante o crescimento das raízes. 
Em condições experimentais, verificou-se que 
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uma das respostas mais imediatas à deficiên-
cia de boro é a inibição ou a paralisação do 
crescimento da raiz principal e das raízes la-
terais. Trêz horas após a interrupção do for-
necimento de boro, o crescimento das raízes 
é reduzido. Após 6 horas, a inibição é severa 
e, após 24 horas, o crescimento é paralisado. 
Doze horas após o restabelecimento do supri-
mento de boro, o crescimento das raízes volta 
a ser rápido.

Buscando compreender a influência de ou-
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tros nutrientes sobre o crescimento radicular, 
uma pesquisa isolou três segmentos da raiz 
de uma mesma planta com uso de uma mem-
brana especial, que permitia a passagem da 
raiz, mas não permitia a passagem da solução 
nutritiva. Dessa forma, as três partes diferen-
tes da raiz puderam permanecer em contato 
com soluções nutritivas diferentes. Foram re-
alizados experimentos com fósforo, nitrogênio 
na forma de nitrato, nitrogênio na forma de 
amônio e potássio, obtendo os resultados da 
Figura 1.

Figura 1. Efeito do suprimento localizado de fosfato, nitrato, amônio e potássio sobre a forma das raízes. A letra 
H (high = alto, em inglês) significa que havia nível adequado do nutriente naquela posição, enquanto a letra L 
(low = baixo, em inglês), indica que o teor daquele nutriente era baixo. As plantas controle (HHH) tiveram as três 
partes da raiz nutrida com todos os nutrientes em nível adequado. As outras raízes (LHL) receberam a solução 
completa de nutrientes somente na parte central. Fonte: DREW (1975), adaptada por Roberto Shiniti Sako.
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Observou-se que as raízes cresceram bem 
nos locais com presença de todos os nutrien-
tes. Onde faltou fósforo ou nitrogênio, as raí-
zes não se desenvolveram bem, acumulando-
-se nas faixas onde esses nutrientes estavam 
disponíveis. No caso do nitrogênio, o autor da 
pesquisa considerou que a fonte do nutrien-
te (nitrato ou amônio) não interferiu no cres-
cimento da raiz. Para o potássio, não houve 
limitação do crescimento nas faixas com bai-
xo suprimento, indicando que o nutriente foi 
redistribuído, chegando aos locais com baixa 
disponibilidade. Outra observação feita pelo 
autor é de que a aplicação localizada de nitro-
gênio e fósforo em um solo deficiente nesses 
nutrientes somente promoveu a proliferação 
de raízes quando ambos os nutrientes esta-
vam presentes no mesmo local, ou seja, a 

omissão de um único nutriente essencial para 
o crescimento da raiz teve efeitos significan-
tes, mesmo na presença dos outros em gran-
de quantidade.

Diante do exposto, evidencia-se a neces-
sidade de se trabalhar o solo em profundida-
de. Não somente realizando-se a aplicação 
de corretivos que podem ser carregados pela 
água até camadas mais profundas (ex. ges-
so), mas também viabilizando-se o forneci-
mento de nutrientes pouco móveis no solo (ex. 
fósforo) em profundidade. Quanto mais desen-
volvido for o sistema radicular da batateira em 
profundidade, maior será a eficiência da irriga-
ção e menor será a vulnerabilidade da cultura 
ao estresse por falta de água.
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Desempenho de Genótipos de Batata 
para Produtividade de Tubérculos
em Canoinhas - SC

A  maioria das variedades de batata 
(Solanum tuberosum L.) cultivadas 
no Brasil é de origem europeia, as 
quais sofrem os efeitos adversos 

das temperaturas mais elevadas e do fotope-
ríodo mais curto. Estas condições ambientais 
ocasionam redução do ciclo vegetativo e do 
potencial produtivo, além de maior pressão de 
alguns patógenos e pragas. Para contornar 
esta falta de adaptação, é utilizada uma ele-
vada quantidade de insumos, aumentando os 
custos de produção e reduzindo a sustentabi-
lidade da cultura.

A obtenção de cultivares adaptadas às con-
dições de cultivo das regiões produtoras bra-
sileiras e resistentes às principais doenças é 
considerada uma das principais alternativas 
para aumentar a produtividade e a rentabili-
dade da cultura para o produtor. Portanto, es-
tudos que permitam o melhor conhecimento 
da expressão dos caracteres nas condições 
ambientais do país e a verificação da poten-
cialidade de cultivares e clones-elite, são im-
portantes.

No melhoramento, a seleção para maior 
produtividade é importante, no entanto, espe-
ra-se que as cultivares apresentem também 
estabilidade de produção nas diversas safras, 
e boa adaptabilidade, ou seja, boa resposta à 
melhoria nas condições ambientais. Este tipo 
de informação é possível de ser obtida com 
a utilização de modelos estatísticos mistos, 
como o utilizado neste trabalho.

Os experimentos foram realizados no cam-
po experimental da Embrapa em Canoinhas, 
SC, nas safras de primavera de 2012, outono 
de 2013 e primavera de 2013. Foram avaliados 
quatro genótipos de batata, sendo um clone-
-elite (CL02-05) e uma cultivar de batata BRS 

F63 “Camila” provenientes do programa de 
melhoramento genético da Embrapa, e duas 
cultivares testemunhas amplamente cultiva-
das no país (Agata e Asterix).

Os genótipos foram plantados em três blo-
cos, formados cada um parcelas compostas 
por quatro linhas de 25 plantas cada. Foram 
utilizados tubérculos-semente tipo II com qua-
tro meses de armazenamento em câmara fria, 
plantados espaçados em 0,75 m entre linhas 
e 0,35 m dentro da linha. Como fertilizante foi 
utilizado a fórmula comercial 04-14-08 (NPK), 
na dosagem de 2,5 toneladas por hectare. Os 
tratos culturais e fitossanitários foram realiza-
dos simulando uma lavoura comercial de ba-
tata. Após a senescência das plantas, aos 110 
dias após o plantio, foram realizadas as co-
lheitas.

Foram avaliados os seguintes caracteres: 
número de tubérculos comerciais (diâmetro 
transversal acima de 45 mm) por parcela; 
produção de tubérculos comerciais por par-
cela; produção total de tubérculos por parce-
la. Posteriormente, o número de tubérculos 
comerciais foi transformado para número por 
hectare/1000, e a produtividade expressa em 
toneladas por hectare.

Resultados

Neste tipo de análise, quanto maior o valor 
genético do material (g), maior o potencial de 
contribuição deste para o aumento na média 
da característica; por outro lado, valores me-
nores ou mesmo negativos, indicam o contrá-
rio, ou seja, que tal genótipo contribui para a 
diminuição na média da característica. Já os 
valores da estatística MHPRVG*MG indicam 
o potencial de produtividade considerando a 
capacidade do genótipo em responder à me-
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lhoria nas condições ambientais, e à estabilidade de produção deste nas diferentes safras. Em 
resumo, seria a estimativa do potencial de rendimento de cada genótipo em condições seme-
lhantes de cultivo.

Tabela 1. Valores genéticos (g) e valores genotípicos médios capitalizando a estabilidade e a adaptabilidade (MHPR-
VG*MG), da avaliação de quatro genótipos de batata cultivados em três safras em Canoinhas-SC, em 2012 e 2013.
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Foi verificado que para os caracteres núme-
ro e produtividade de tubérculos comerciais, os 
genótipos com maiores valores genéticos, con-
tribuindo com o aumento nos caracteres, foram 
o clone CL02-05 e a cultivar BRS F63 “Camila”, 
contribuindo respectivamente com o aumento na 
média geral de 65,72 e 22,03 mil tubérculos co-
merciais por hectare; e aumento de 7,13 e 2,08 
toneladas por hectare de tubérculos comerciais. 
O clone CL02-05 também se destacou para o 
aumento na produtividade total de tubérculos.

Pelos valores da estatística MHPRVG*MG, 
verifica-se que os mesmos genótipos, CL02-05 
e BRS F63 “Camila”, apresentaram os maiores 
valores. Na média, para estes dois genótipos, 
esperar-se-ia um número de tubérculos comer-
ciais de 51,40 mil tubérculos comerciais a mais 
do que a média das duas cultivares importadas; 
e cerca de 10,11 toneladas por hectare a mais 
de tubérculos comerciais do que estas cultiva-
res padrão. Quanto à produtividade total de tu-

bérculos, com o plantio do clone CL02-05, em 
condições semelhantes de cultivo, poder-se-ia 
esperar um rendimento de cerca de 47 tonela-
das por hectare.

Pode-se concluir, portanto, que o clone 
CL02-05 e a cultivar BRS F63 “Camila” foram 
superiores às cultivares Agata e Asterix para o 
conjunto de caracteres avaliados nestes expe-
rimentos, aliando boa produtividade, estabilida-
de de produção e adaptabilidade à melhoria nas 
condições de ambiente. 

Devido à superioridade destes genótipos em 
relação às cultivares avaliadas, e que são plan-
tadas em larga escala no país, verifica-se que 
estes têm potencial para serem avaliados em 
outras condições de ambiente, e adotados pelo 
setor produtivo como no caso da cultivar Camila, 
ou de ser lançado como nova cultivar ou para 
compor o bloco de cruzamentos como no caso 
do clone CL02-05.
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Agente Causador da Rizoctoniose da 
Batateira no Brasil
Eliane Mayumi Inokuti - Doutora em Fitopatologia, Universidade Federal rural de Pernambuco
Ailton Reis, Carlos Alberto Lopes - Pesquisadores – Fitopatologia, Embrapa Hortaliças,
Sami Jorge Michereff - Professor – Fitopatologia, Universidade Federal do Cariri

A  batateira pode ser atacada por 
diversas doenças, sendo aque-
las causadas por patógenos ha-
bitantes do solo as mais difíceis 

de serem manejadas. Entre elas, a rizocto-
niose, causada pelo fungo Rhizoctonia sp., 
está entre as mais comuns e que causam 
maiores prejuízos à lavoura. Este patógeno 
ocorre com frequência nas principais regiões 
produtoras de batata do mundo. Sua presen-
ça é mais comum em solos cultivados inten-
sivamente.

Os sintomas da rizoctoniose são mui-
to variados, alguns deles confundindo com 
sintomas de outras doenças.  Normalmente 
o ataque do patógeno às plantas ocorre em 
reboleiras, ou seja, manchas de plantas do-
entes no campo (Figura 1). O patógeno pode 
atacar todos os órgãos da planta de batata, 
inclusive sua parte aérea, quando em con-
dições de alta umidade do ar. Entretanto, o 
ataque é mais comum nos órgãos subter-
râneos da planta ou naqueles próximos ao 
solo. Quando o fungo ataca as brotações do 
tubérculo pode causar o retardamento da 
emergência pela morte de brotos. Essa for-
ma de ataque resulta em um menor estande, 
desenvolvimento irregular das plantas e con-
sequente redução na produção. Os brotos 
atacados podem emergir, porém desenvol-
vendo cancros na haste que comprometem 
seu desenvolvimento normal. O fungo tam-
bém ataca a planta já desenvolvida, onde 
causa cancros nos estolões e na base das 
ramas, podendo estrangulá-las e levá-las à 
morte. Neste caso, a doença é referida como 
cancro da haste ou cancro de Rhizoctonia 
(Figura 2). Cancros na haste, principalmen-
te os mais próximos ao solo, são portas de 
entrada de outros patógenos, em especial 
as pectobactérias, causadoras da cane-
la preta e podridão mole. O ataque no tu-

bérculo resulta na formação de uma crosta 
preta superficial, também chamada de man-
cha asfalto (Figura 3), que é constituída de 
escleródios do patógeno. Tubérculos infec-
tados podem ainda apresentar sintomas de 
rachaduras, malformação e aspereza super-
ficial semelhante à sarna comum. A deforma-
ção de tubérculos ocorre em função de toxi-
nas, produzidas pelo patógeno, que inibem 
o crescimento dos estolões, fazendo com 
que os tubérculos fiquem aderidos uns aos 
outros. Em função da comprometida translo-
cação dos fotoassimilados das folhas até os 
tubérculos, em consequência das lesões na 
haste, são reflexos da doença a formação de 
tubérculos aéreos, enrolamento e aumento 
da aspereza das folhas, enfezamento geral 
da planta e murcha.

O patógeno pode ser transmitido pela ba-
tata semente e pode sobreviver, na forma 
de escleródio, nos tubérculos, em restos de 
cultura e no solo. Os escleródios podem so-
breviver no solo por vários anos. Uma vez 
que o patógeno é polífago, este pode sobre-
viver em outras plantas hospedeiras, princi-
palmente dicotiledôneas, e em seus restos 
culturais.

As condições favoráveis para o desen-
volvimento da rizoctoniose são temperatura 
de solo em torno de 18 oC e alta umidade. 
Solos pouco drenados favorecem o desen-
volvimento da doença e a formação de es-
cleródios sobre os tubérculos em desenvol-
vimento.

A dispersão do patógeno a longas dis-
tâncias ocorre principalmente através do 
tubérculo infectado. No campo, esta se dá 
normalmente por meio de máquinas, im-
plementos agrícolas e água de superfície. 
Quando ocorrem condições favoráveis, os 
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escleródios germinam e atacam o tubércu-
lo, caule e brotações da planta, penetrando 
principalmente através de ferimentos.

Por se tratar de doença causada por pa-
tógeno habitante de solo e não existirem 
variedades de batata resistentes, o contro-
le da rizoctoniose da batata deve ser feito 
preferencialmente de modo preventivo. São 
recomendados o plantio em áreas isentas do 
patógeno ou sem histórico de ocorrência do 
mesmo, a rotação de cultura, o enterrio ou 
destruição de restos de cultura e o plantio 
raso (para favorecer a rápida emergência 
dos brotos). Como o patógeno é transmiti-
do pela batata semente, recomenda-se o 
uso de sementes sadias ou o seu tratamento 
com fungicidas. Entretanto, o uso de batata 
semente sadia ou tratada não será eficien-
te se o plantio for feito em solo infestado. 
Conforme AGROFIT do MAPA (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento), há 
dez fungicidas comerciais registrados para 
o controle da rizoctoniose. Entretanto, o seu 
controle químico nem sempre é viável técni-
ca e/ou economicamente, principalmente em 
função de as estruturas do patógenos esta-

rem protegidas no interior do solo. Pulveri-
zações com fungicidas registrados, dirigidas 
à base da planta, protegem as ramas contra 
a infecção decorrente de pequenos ferimen-
tos causados pela amontoa. 

Agente Causal da Doença

Segundo a literatura, a doença é causada 
pelo fungo Rhizoctonia solani (forma asse-
xuada), que na sua forma perfeita (forma se-
xuada) corresponde ao fungo basidiomiceto 
Thanatephorus cucumeris. Este é um pató-
geno polífago, isto é, capaz de atacar diver-
sas espécies de plantas de diferentes famí-
lias botânicas. No Brasil, já foram relatadas 
pelo menos 37 hospedeiras deste fungo, em 
diferentes famílias botânicas, incluindo algu-
mas hortaliças. 

O gênero Rhizoctonia é composto de es-
pécies multinucleadas e binucleadas, bem 
como por grupos e subgrupos intraespecí-
ficos geneticamente relacionados, capazes 
de auto-reconhecimento pela fusão de hifas, 
denominados grupos de anastomose (AGs). 
Rhizoctonia solani é a espécie multinucleada 
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mais estudada e são reconhecidos 14 AGs 
(AG-1 a AG-13 e AG-BI), além de subgrupos. 
Entre as espécies binucleadas (teleomorfo 
Ceratobasidium) são reconhecidos 17 AGs 
(AG-A a AG-V), incluindo subgrupos.

Diversos AGs têm sido associados à ri-
zoctoniose da batata em nível mundial, com 
predomínio de AG-3 PT. No Brasil, poucos 
trabalhos sobre a diversidade de AGs de 
Rhizoctonia em batata foram publicados. 
Em adição, nestes trabalhos foram carac-
terizados poucos isolados, provenientes de 
apenas algumas regiões produtoras de ba-
tata.

O conhecimento dos grupos e subgrupos 
de anastomose tem grande importância no 
entendimento da diversidade genética de 
Rhizoctonia e das possíveis influências epi-
demiológicas dessa diversidade nas medi-
das de controle das doenças. Por exemplo, 
isolados de diferentes AGs de Rhizoctonia 
possuem gamas distintas de hospedeiras e 
podem reagir diferentemente às medidas de 
controle, em especial na rotação de cultu-
ras.

Apesar da importância da rizoctoniose 
da batata no país, até recentemente não 
havia sido estudada a diversidade de AGs 
que infectam batata no Brasil, usando um 
grande número de isolados de diferentes 
regiões produtoras. Além disso, também 
não havia sido comparada a adaptabilidade 
dos diferentes AGs de Rhizoctonia, o que 
pode gerar informações importantes para o 
desenvolvimento de estratégias de manejo 
da doença. 

Diante disso, trabalhos foram realizados 
em uma parceria da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE) com a Em-
brapa Hortaliças, contando a colaboração 
da ABBA na coleta de isolados, visando a 
identificação de 67 isolados de Rhizoctonia 
obtidos de plantas de batata, com diferentes 
sintomas, quanto ao grupo de anastomose. 

Os isolados foram obtidos a partir de le-
sões nas hastes e tubérculos com mancha 
asfalto, provenientes de amostras em seis 
estados e no Distrito Federal, nas quatro 
regiões geográficas onde se produz bata-
tas no Brasil (Sul, Sudeste, Centro Oeste 
e Nordeste), entre 2013 e 2014 (Figura 4). 
Inicialmente os isolados foram identificados 

através de sequenciamento de uma peque-
na porção do DNA ribossomal (Região ITS) 
e testados quanto à patogenicidade em mu-
das de batata. Por meio da análise filoge-
nética das sequências obtidas, 49 isolados 
foram identificados como sendo da espécie 
R. solani e 18 isolados como sendo de es-
pécies binucleadas (Rhizoctonia spp.). En-
tre os isolados avaliados 25 (37.3%) eram 
do grupo de anastomose (AG)-3 PT, 20 
(29.9%) do grupo AG-4 HGI, 15 (22.4%) do 
grupo AG-R, três (4.5%) do grupo AG-2-1, 
três (4.5%) do grupo AG-A e um (1.5%) do 
grupo AG-1 IB. 

A maioria dos isolados dos grupos AG-3 
PT, AG-4 HGI, AG-A e AG-R e ainda todos 
os isolados dos grupos AG-2-1 e AG-1 IB fo-
ram obtidos de tubérculos com sintomas de 
mancha asfalto. Os isolados do grupo AG-4 
HGI foram os mais amplamente distribuí-
dos, sendo encontrados em seis das sete 
unidades da federação amostradas. Todos 
os isolados foram patogênicos às mudas de 
batata e causaram lesões necróticas nos 
órgãos subterrâneos, porém os grupos de 
anastomose diferiram em agressividade. O 
grupo AG-4 HGI foi significativamente mais 
agressivo às mudas de batata que outros 
AGs. 

Este é o primeiro trabalho registrando 
a composição de AGs de Rhizoctonia ata-
cando a batateira nas diferentes regiões 
produtoras do Brasil e permitiu um melhor 
conhecimento sobre os grupos e subgrupos 
de Rhizoctonia associados com a batata no 
Brasil. Foi observado que outras espécies 
de Rhizoctonia, além de R. solani, podem 
causar rizoctoniose em batata. Também ob-
servou-se que há diferença de agressivida-
de entre os grupos de anastomose. 

Outro estudo está sendo conduzido, com 
alguns isolados de diferentes AGs, com o 
objetivo comparar a adaptabilidade sapro-
fítica em relação ao crescimento micelial 
dos isolados pertencentes aos principais 
AGs de Rhizoctonia associadas à batata no 
Brasil sob diferentes condições ambientais. 
Também está sendo estudada a sensibilida-
de a fungicidas dos isolados e sua agres-
sividade a diferentes espécies de plantas. 
Os resultados destes trabalhos darão mais 
subsídios aos produtores de batata para 
decidirem as melhores metodologias de 
manejo da rizoctoniose da batata. 

Assim como 
a Bem Brasil,
nossa marca 
também evoluiu.

Reinventar-se é importante para ir além. E para 
acompanhar as mudanças do mundo, apresentamos 
nossa nova marca, com mais fluidez, movimento e 
que se conecta com o futuro ao mesmo tempo que 
mantém viva nossa essência. 
Bem Brasil, alimentando bons momentos!

NOVAS 

EMBALAGENS!
VEM AÍ!
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Figura 1. Reboleira (mancha) de plantas de batata no campo apresentando sintoma murcha, devido ao ataque de 
Rhizoctonia. (Foto: Ailton Reis).

Figura 2. Plantas de batata apresentando podridão e 
estrangulamento do colo, devido ao ataque de Rhizoc-
tonia, provavelmente com a associação de bactérias 
apodrecedoras. (Foto: Ailton Reis).

Figura 3. Sintomas de mancha asfalto em tubérculos 
de batata, causados por Rhizoctonia. (Foto: Carlos Lo-
pes). 
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(47) 3025-6161
comercial@kalfritec.com.br

kalfritec.com.br

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

Figura 4. Locais de coleta de isolados de Rhizoctonia spp. em lavouras de batata no Brasil, com informações so-
bre o número de isolados coletados e a distribuição de grups de anastomose nos diferentes estados amostrados: 
BA, Bahia; GO, Goiás; MG, Minas Gerais; SP, São Paulo; PR, Paraná; SC, Santa Catarina.
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Cadeia Brasileira da Batata:

Situação e Desafios - Gargalos

Painel 1:

SITUAÇÃO ATUAL DA CADEIRA 
BRASILEIRA DA BATATA

Tiyoco Hojo Rebouças – UESB – BA
Fabio Maia – Bayer 

OBJETIVO deste PAINEL 

APENAS (não vamos discutir) 
LEVANTAR 

os principais gargalos da 
Cadeia Brasileira da Batata

Produção Mundial de Batata

20
16

Continente Área Colhida
Hectares 

Produção
Toneladas

Produtividade
t/ha

África 1.767.964 24.501.902 13,85
Ásia 10.189.214 190.516.292 18,69
Europa 5.481.280 117.555.648 21,44
América do Sul 911.999 15.502.969 16,99
América do Norte 750.257 24.315.969 32,41
Mundo 19.246.462 376.826.967 19,57

Fonte: FAO, 2018

BATATA - PRODUÇAO MUNDIAL

Produção Mundial de Batata
Ord. País Produção (t)

2016
1º China 99.065.724
2º Índia 43.770.000
3º Rússia 31.107.797
4º Ucrânia 21.750.290
5º Estados Unidos 19.990.950

6º Alemanha 10.772.100
7º Bangladesh 9.474.099
8º Polônia 8.872.445
9º França 6.834.680
10º Holanda 6.534.338

Ord. País Produção (t)
2016

11º Belarus 5.985.810
12º Reino Unido 5.373.000
13º Irã 5.164.891
14º Egito 5.029.022
15º Argélia 4.782.690
16º Turquia 4.750.000
17º Peru 4.400.295
18º Canadá 4.324.110
19º Paquistão 4.000.361
20º Brasil 3.851.396

Fonte: FAO, 2018

BATATA - PAISES

OS Últimos 30 Anos da CBB

1985
AUGE da CBB

1990 a 2018
DECANDENCIA

FUNDO DO 
POÇO

1985 – AUGE da CBB
➢ 150.000 ha;

➢ 3.000.000 Toneladas;

➢ 20 Regiões Produtoras;

➢ 300 a 400 Municípios;

➢ 20.000 Produtores;

➢ 300.000 a 400.000 Empregos;

➢ Pesquisadores Consagrados;

➢ Todos os Segmentos Prósperos; 

➢ “FRONTEIRAS FECHADAS”.
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CULPADOS pela DECADÊNCIA 

•GOVERNO40%

•GLOBALIZAÇÃO30%

• CADEIA BRASILEIRA DA BATATA30% 

O “apoio” do GOVERNO

Ao invés de apoiar, explorou todas as cadeias produtivas;
Desprezou 100% a CBB;

Destruiu as Instituições de Pesquisas e a Defesa Fitossanitária;
Impôs o maior custo de produção de batata do mundo;

Grandes redes de varejo pagam o mínimo e vendem pelo máximo;
Organização Amadora: Associativismo voluntário e desvalorizado;

A mídia geralmente “massacra” e critica a batata. 

A Contribuição da GLOBALIZAÇÃO 

Muitos países exigem que o Brasil 
importe o que produz em abundância;

Muitos países protegem suas cadeias produtivas 
com subsídios e dumping;

Grandes redes varejo  
ingressaram  e dominaram o mercado nacional;

Organização Profissional  
Arrecadação compulsória proporciona competitividade;
A mídia respeita, valoriza e diz verdades sobre a batata.

As “atitudes” da 
Cadeia Brasileira da Batata

Economizaram com batata semente e plantaram batata consumo.
“Contaminaram todas as regiões produtoras”.

Aumentaram a área de plantio e colheram falência. 
“Crise econômica >>> desemprego >>> retração de consumo”.
Priorizaram variedades “lindas” e resistentes ao transporte. 

Contribuíram para a redução do consumo.
Priorizaram a produtividade e colheram preços baixos. 

“700 x 150 ,00 = 105.000,00  ou 1.000 x 20,00 = 20.000”.
Corretores - Cobraram caro dos produtores “pequenos”. 

Mataram a “galinha dos ovos de ouro”.



A FORÇA DE NOSSO PORTFÓLIO 
NA PROTEÇÃO DA SUA CULTURA.

Com o Base Forte você conta com toda a experiência 
e o portfólio da Syngenta para proteger sua cultura de 
hortifrúti das principais pragas e doenças. São 4 soluções 
diferentes para assegurar sua máxima produtividade: 
Requeima e Míldio, Manchas, Lagartas e Vetores.

Conheça mais sobre tudo o que ele pode fazer por você.

BASE FORTE
SYNGENTA

www.portalsyngenta.com.br

Para restrição de uso nos estados, consulte a bula.
Informe-se sobre e realize o Manejo Integrado de Pragas.
Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.
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Cadeia Brasileira da Batata

Pesquisa – muitos pesquisadores optaram pela ideologia. 
“Perderam o reconhecimento e o “status” de pesquisador”.

Grande Varejo – “sabedoria absoluta” + “poder de barganha”  
Reduziu o consumo e causou insatisfação dos consumidores.

Priorizaram a ganancia e desprezaram o consumidor. 
“Os consumidores encontraram novas opções”

Priorizaram o individualismo e desprezaram o coletivo.
“a ABBA poderia ter se transformado em APROSOJA” 

2019 - FUNDO DO POÇO
✓ 90.000 ha;

✓ 4.000.000 ton. (700.000 ton. importado);

✓ 10 Regiões Produtoras;

✓ 100 Municípios;

✓ 2.000 Produtores;

✓ 30.000 Empregos;

✓ Pesquisadores “Massacrados”;

✓ Todos os Segmentos Nacionais “Arrebentados”;

✓ Indústria e Varejo Exterior – “nadando de braçada”;

✓ “FRONTEIRAS ESCANCARADAS”.

PRINCIPAIS GARGALOS

• Destruíram  as Instituições de Pesquisa 
• Restaram poucos pesquisadores. PESQUISA

• Redução de área – mercado menor;
• Restaram poucas empresas;
• Concorrência externa. 

MÁQUINAS e 
IMPLEMENTOS

• Redução de área – mercado menor;
• Aumento dos custos (carga tributária);
• Defensivos – “pressão da mídia”.

INSUMOS

PRINCIPAIS GARGALOS

• Inexistência de novas regiões produtoras;
• Regiões atuais – solos contaminados, 

irrecuperáveis;
• Sustentabilidade – será possível produzir em 

2029?

PRODUÇÃO

• Tradição “centenária” – embalagem, a granel, etc.
• Sistema Informal , desleal, canibal;
• Variedades – a beleza exterior >> beleza interior.

COMERCIALIZAÇÃO

• Pagam o mínimo, vendem pelo máximo;
• Contribuição para redução do consumo GRANDE VAREJO

PRINCIPAIS GARGALOS

• Críticas frequentes – só mentira;
• Elogios – matéria de rodapé;
• Ignorância acima da ciência.     

MÍDIA

• Decepcionado com as variedades atuais;
• Influenciado pela mídia;
• Comportamento diferente.   

CONSUMIDOR

• CHIPS e PALHA – altíssima concorrência;
• Pré frita – importações (65%).   INDÚSTRIA

PRINCIPAIS GARGALOS

• Associativismo voluntário;
• Missão impossível – novas adesões; 
• Problema cultural “crônico”. 

ORGANIZAÇÃO 
PROFISSIONAL

• Desprezo total;  Insensível; 
• Moeda de troca;
• Legislações - ????

GOVERNO

• Será possível algo similar  a APROSOJA?  FUTURO
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1 - Consumo → Pegar parte do mercado de outros 
alimentos – trigo, arroz.

2 - Discutir com a cadeia as formas de trabalhar 
com opções de batatas com apelo nutracêutico, 
como batatas coloridas; e como trabalhar com o 
consumidor quanto aos atributos da batata, e que 
não seja pelo aspecto e sim pelo potencial nutri-
cional.

3 - Criar um canal nas redes sociais com receitas 
de batata. Explorar a Airfry que é uma ferramenta 
que facilita o preparo. Isso deve estimular o con-
sumo.

4 - Sair da “mesmice” da batata de mesa, com es-
forço conjunto da pesquisa, ABBA e produtores, 
com influência da mídia, para oferecer novas op-
ções de consumo.

5 - Zoneamento e controle sobre produção de se-
mentes.

6 - Consumo → Trabalhar a “imagem” da batata 
consumo nas mídias (sociais, principalmente).

7 - Hoje é alta a busca por alimentos saudáveis 
e “fit”, como batata-doce chips, mandioca chips; 
e esses alimentos estão ocupando o espaço da 
batata na mesa do consumidor, pois tem uma ima-
gem melhor e mais “fit” que a batata.

8 - Como implementar a identificação de batata 
por aptidão culinária no varejo?

9 - Reduzir o custo de produção de batata, racio-
nalizando a aplicação de insumos agrícolas.

10 - Listar os gargalos tecnológicos (variedades, 
pós-colheita) e não tecnológicos (legislações). 

REFLEXÃO

• A Globalização é irreversível. 
E vai continuar...

• Não podemos esperar “milagres”, 
temos que agir e “virar o jogo”.  

Propostas
11 - Não adianta citar necessidades de pesqui-
sa, sem se discutir o financiamento da pesquisa. 
Quem vai colocar o guizo no gato?

12 - Estudar o hábito de compra do consumidor 
final, para assim desenvolver embalagens de 
acordo com a compra (peso, tamanho, lavada x 
escovada) a fim de diminuir o desperdício e a sele-
tividade na compra, rotulando a aptidão do produto 
(fritura/cozida etc.).

13 - Foram levantadas várias propostas, novas rea-
lidades e dificuldades. Muitos destes pontos estão 
além de nossas possibilidades para solução. Mas, 
em relação ao consumo, penso que precisamos 
nos reinventar, oferecer mais opções de cultivares 
que atendam às demandas por produtos diferen-
ciados. Baseado em embalagens e rotulagem com 
informação sobre as vantagens e diferenciais das 
cultivares para os consumidores (embalagem com 
nome e aptidão culinária das variedades).

14 - Explorar novos nichos de mercado com ba-
tatas diferentes: coloridas, aromáticas, com ap-
tidões para cozimento e fritura. Reduzir custo de 
produção com otimização da adubação. Explorar 
genótipos que apresentam maior eficiência de uso 
de água e de adubos. Esses genótipos já existem 
e estão disponíveis em bancos de germoplasma.

15 - Explorar as redes sociais para mostrar ao con-
sumidor os benefícios da batata. Mostrar as diver-
sas receitas culinárias. Eliminar a imagem que a 
batata tem que é alimento que engorda. Mostrar 
ao público fitness que a batata é melhor que bata-
ta-doce, mandioca etc.

16 - Diminuir as margens dos supermercados, que 
muitas das vezes chega a custar o dobro do preço 
pago ao produtor, dificultando a venda do mesmo, 
devido aos altos preços que chegam ao consumidor.



Copyright © Março 2019 FMC. Todos os direitos reservados.

COMBATE A LARVA ALFINETE
COM MAIOR RESIDUAL

CAPTURE
400 EC

• Maior controle da larva alfinete
• Flexibilidade de aplicação no plantio e amontoa
• Maior residual
• Seletividade a cultura
• Não causa fitotoxicidade
• Ideal para manejo de inseticidas de solo

Capture 400 EC. Atrai bons resultados.
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Podução de Batata

Fitossanidade – Desafios e Ameaças

Painel 2:

Debatedor 1 – Israel Nardim – Bem Brasil
Debater 2 – Carlos Alberto Lopes – EMBRAPA 

PRODUÇÃO DE BATATA
FITOSSANIDADE – DESAFIOS E AMEAÇAS

OBJETIVO

• Levantamento de propostas para:
➢Solucionar os problemas fitossanitários 

atuais;

➢Impedir a introdução de novos patógenos;  

➢Proporcionar a sustentabilidade das regiões 
produtoras de batata remanescentes.

Problemas Fitossanitários

• Requeima;
• Pinta Preta;
• Canela Preta;
• Pulgões. 

1980

• Mais de 20...
• E continua aumentando...2019

Bactérias
Você tem preferência por alguma?

Podridão Mole

Murchadeira

Sarna Comum

VIROSES

Vírus Y
Sempre 

presente
“pulgões”

Crinivírus
Sementes 
sadias e 

contaminadas
“Mosca Branca”

Vira Cabeça

Transmitido por 
Trips

DIVERSOS

Requeima
“detona”

em cima e 
embaixo

Spongospora
Algumas 

áreas estão 
condenadas

Trilha
“Ninguém 
conseguiu 

isolar”



A solução ideal para transporte 

e armazenamento pós colheita, 

excelente no cultivo de Batata, 

Cebola, Grãos e tubérculos.  

Nossa moderna unidade fabril,  

utiliza matéria prima 100% 

virgem, desde a extrusão dos 

fios até o produto final. O que 

garante ao cliente um produto 

com maior qualidade e exce-

lente custo beneficio. Um 

processo ágil e flexível, aten-

dendo de prontidão o ano todo e 

especialmente durante as safras 

de cada cultura. Somos presente 

em todo território nacional, 

sempre  com as  melhores 

soluções para cada nece-

ssidade, uma empresa 100% 

Brasileira. Lahuman há 45 anos 

protegendo seu investimento. www.lahuman.com.br

vendas@lahuman.com.br 

19   3803.9090

19 97119-3986
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FUNGOS

Pinta Preta

Verticilium 

Mofo Branco

FUNGOS

Fusarium 

Rizoctonia

Pythium

DIVERSOS

Mosca 
Branca

Larva 
Alfinete 

+ 
Rizoctonia

Sarna 
Prateada

PRAGAS

Minadora

Larva Alfinete

Traça
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MAIS FUNGOS!

Mofo 
Cinzento

Olho 
Pardo

Podridão 
Branca

NEMATOIDES

“Pipoca”
Meloidogyne

spp.

6180 
espécimes 

Pratylenchus 
spp.

10 g de casca

“Pinta”

IMPORTÂNCIA – DOENÇAS BATATA

TENDÊNCIA:  A - Aumentar / E - Estável / R - Reduzir

DOENÇA 01 02 03 04 05 TENDÊNCIA
1 Requeima A
2 Pinta Preta E
3 Fusariose A
4 Botrytis E
5 Pythium A
6 Spongospora A
7 Rizoctoniose A
8 S. rolfsii A
9 Sarna Prateada A

10 Mofo Branco A
11 Olho Pardo E

IMPORTÂNCIA – DOENÇAS BATATA

TENDÊNCIA:  A - Aumentar / E - Estável / R - Reduzir

DOENÇA 01 02 03 04 05 TENDÊNCIA
12 Canela Preta E
13 Murchadeira A
14 Sarna Comum A
15 PLRV E
16 Vírus Y E
17 Vírus Yntn E
18 Vira Cabeça A
19 Crinivírus A
20 Nematoide Pipoca A
21 Nematoide Pinta A
22 Trilha A

IMPORTÂNCIA – PRAGAS BATATA

TENDÊNCIA:  A - Aumentar / E - Estável / R - Reduzir

PRAGA 01 02 03 04 05 TENDÊNCIA
23 Larva alfinete A
24 Minadora E
25 Traça E
26 Mosca Branca A
27 Tripes A
28 Pulgoes E
29 Lagarta Cartucho E
30 Lagarta Rosca E

PENSOU QUE ACABOU? 

QUE TAL ESTÁ AMEAÇA?

SERA QUE É TAO GRAVE COMO É EM 
CITRUS?

P
A

IN
É

IS
 -

 S
B

B
 2

0
19



P
A

IN
É

IS - SB
B

 20
19

Zebra chip - Sintomas

Por que aumentou e disseminou?

Importações 
Batata 

Semente

Uso de Batata 
Consumo 

como semente

Rotação de Culturas
Rotação de Produtores

(critério econômico)

Defesa 
Fitossanitária 

Deficiente

Decadência  
Pesquisa  

Zebra chip

• “Zebra Chip” - sintoma em chips e palitos;

• Prejuízos - Milhões de dólares nos EUA, México,
América Central e Nova Zelândia;

• Campos inteiros podem ser rejeitados pela
indústria.

PROPOSTAS PRELIMINARES

PESQUISA
Identificação, Capacitação, Manejo 

DEFESA FITOSSANITARIA
Legislações, Fiscalização, 

Zoneamento 

BATATA SEMENTE
Proibição do plantio de batata 

consumo

COMISSAO BRASILEIRA DE 
BATATA SEMENTE

Grupo multi setorial

FITOSSANIDADE



40          Revista Batata Show      Ano XIX      nº 53      Abril/2019

1 - Criação de programa integrado de padrão 
de campo; manejo integrado; sementes; ras-
treio. Zonas de quarentena exclusivas para 
produção de sementes. Fundo PP compulsó-
rio – pesquisas de perdas pós-colheita; arma-
zenagem; tratamento de sementes.

2 - O uso excessivo de agrotóxicos e a falta 
das práticas do MIP não podem contribuir para 
o aumento dos problemas fitossanitários?

3 - Produtores devem ser mais receptivos na 
adoção de novas cultivares. A diversificação 
do número de cultivares plantadas ajudaria a 
diminuir a pressão de doenças e pragas.

4 - Demandar do Estado Brasileiro o investi-
mento numa defesa sanitária vegetal “técnica” 
(com bom nível de formação técnica) e atuante 
e não uma defesa sanitária vegetal ideologiza-
da e enclausurada nos gabinetes de Brasília.

5 - Aproximar a Universidade da realidade do 
produtor. Fazer um levantamento das pesqui-
sas necessárias e enviar para grupos da uni-
versidade, para isso seria interessante, como 
já comentado, um fundo financeiro de pesqui-
sas.

Universidade + Pesquisa + Inserção do aluno 
na pesquisa.

6 - Podemos aprender com a fruticultura, a 
maçã, por exemplo, que exige para sair do Es-
tado, um CFO - Certificado Fitossanitário de 
Origem, assinado por um responsável técni-
co, o que pressionaria o produtor a contratar 
técnicos, para assistência. Esses CFOs são 
fornecidos pelos fiscais sanitários, o que ini-
biria a circulação de semente entre diferentes 
regiões, ou seja, o que é consumo vai para 
mercados ou Ceasas, e o que é semente dire-
ciona para produtores.

7 - Há poucos fitopatologistas e entomologis-
tas realizando atividades de pesquisa com ba-
tata. Um dos principais fatores é a escassez 
de recursos financeiros para pesquisa.

Criação de um fundo com apoio governamen-
tal, empresas, produtores e outras entidades 
para pesquisa.

8 - Fundo de recurso obtido das indústrias de 
agroquímicos, associados da ABBA, empresas 
de semente, para fomentar investimentos em 
pesquisa sobre variedades e também práticas 
de controle como tratamento fitossanitário (a 
exemplo da Fundecitrus).

9 - Como está a evolução de produtos bioló-
gicos?

10 - Criar uma rede de pesquisas regionais, 
envolvendo a ABBA, universidades, indústria 
química e “produtores-chave”, em: Guarapu-
ava (Unicentro), Rio Grande do Sul (??), São 
Paulo (??), Chapada (??), com orçamento fi-
nanceiro claro/definido para que os experi-
mentos tenham efetividade. * Ato fundamen-
tal: Viabilizar, fomentar a cultura empresarial 
junto à cadeia produtiva, a exemplo do que fez 
e é hoje a APROSOJA.

11 - É imprescindível criar uma fórmula que 
conscientize o produtor no sentido de fazer a 
coisa certa: usar sementes de qualidade; usar 
produtos de empresas parceiras da ABBA; ser 
idôneo. Muitos que não estão aqui hoje, são 
os que mais trabalham fora do padrão.

Propostas
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Produção Batata Semente

Consumo e Indústria

Painel 3:

Debatedor 1 - Edson Asano -ABBA 
Debater 2 - Daniel Basso - General Mills

Debatedor 3- Antonio Carlos Rodrigues - ABBA

PRODUÇÃO DE BATATA
SEMENTE, CONSUMO E INDÚSTRIA

OBJETIVO

Levantar propostas para melhorar a 
Produção e o Abastecimento de Batata 

Semente, Consumo e Indústria no 
Brasil.

Batata Semente - DIAGNÓSTICO

• O segmento Batata Semente implodiu no Brasil;
• Fator decisivo – variedade “sem dormência”;
• Governo: controle federal centralizador e ineficiente.

A Decadência 

• Uso generalizado da “parte baixa” como semente;
• O preço subiu? Tem semente a vontade...;
• Para que câmara fria? 

Virou uma 
“Festa”

• Restaram poucos produtores de batata semente;
• Contaminação definitiva das regiões produtoras;
• Fim do escalonamento de plantio e colheita.

Consequências

Batata Semente - DIAGNÓSTICO
• Onde  produzir semente  nos próximos anos?
• Como reestruturar o segmento batata semente?
• Como impedir a introdução de novos problemas 

(Exemplo: Zebra chip)?

Desafios

• Existirá estatísticas sobre batata semente?
• Haverá  laboratórios  capazes de atender  as 

demandas?
• A fiscalização será moderna e eficiente?

Quando?

• Produção Mini tubérculos  – diminui custo e 
melhora fitossanidade;

• LEGISLAÇÕES – Apoio MAPA para modernizar as 
legislações. 

Pontos 
Positivos

PROPOSTAS PRELIMINARES
Batata Semente

Tornar 
obrigatório 
uso de BS

Comissão 
similar a 
França

Público -
privado

Defesa 
Fitossanitária 

eficiente 
Estabelecer 

Zoneamento 

REFLEXÃO

• O que será da produção de batata 
em 2029 se os produtores continuarem 

usando a parte baixa como 
batata semente?
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Batata Fresca - DIAGNÓSTICO

• A área plantada 150.000 >>> 100.000 ha?
• O número de produtores de 20.000 para 2.000? 
• O número de regiões produtoras  de 20 para 10?

Por que 
diminuiu?

• Variedades bonitas e resistentes  a comercialização?
• (1000 sacos x R$20,00 ) x (700 sacos x R$ 100,00).

Por que 
priorizar?

• A produtividade de 20 para 35 ton/ha?
• A mecanização em geral?

Por que 
melhorou?

Batata Fresca - DIAGNÓSTICO
• Por que cresceu a % de colheita mecanizada?
• Por que as lavadoras  ainda são de baixa 

tecnologia?
• Importações - Por que impostos são elevados?

TECNOLOGIA

• 90% parou;
• Soja, milho, feijão, etc.;
• Supermercados, hotéis, barco de pesca; 
• Somente batata;
• Alho, batata, cebola, cenoura, tomate, etc.

ATIVIDADES dos 
PRODUTORES

• O preço aumenta somente quando faz muito 
calor e/ou chove em excesso.

CONSIDERAÇÕES 
PONTUAIS

PROPOSTAS PRELIMINARES
Batata Fresca

Produção 
Sustentável

Diversificar 
atividade

Produzir 
para 

satisfazer o 
consumidor

Reduzir 
custos 

Aumentar 
Tecnologia

REFLEXÃO

O que os melhoristas, produtores, 
atacadistas e varejistas devem fazer?

Será que não passou da hora de 
priorizar o consumidor?

Batata Indústria - DIAGNÓSTICO

• CHIPS - 60.000  Ton/ano >>> 250.000 ton. 
• PRÉ FRITAS (PF) - 190.000 ton/ano >>> 400.000 ton. 
• PRÉ FRITAS IMPORTADAS - 330.000 ton. >>> 650.000 ton.

CONSUMO 
BRASIL

• Consumo: 60.000 chips - 300 g/pessoa/ano;
• Estimativa - 100 a 200 fábricas;
• Área plantada - 7.000 a 8.000 ha;
• Variedades - Atlantic, FL e descarte nas lavadoras.

CHIPS
& PALHA 

• Qualidade - excelente a péssima;
• Consumo Palha - hot dog, strogonoff, comida quilo, pizzas, 

etc.
• Consumo Chips - Estático (concorrência, imagem).

CONSIDERAÇÕES 
CHIPS e PALHA

Batata Indústria - DIAGNÓSTICO

• Consumo: 450.000 ton/ano  - 2,2 kg/pessoa/ ano;
• Área plantada – 10.000 a 12.000 ha/ano;
• Variedades – Asterix, Markies.

PRÉ FRITAS 
CONGELADAS

• Consumo: 330.000 ton/ano - 1,7 kg/pessoa/ano;
• Área Plantada  - > 15.000 ha/ano;
• Variedades – Daisy, Inovator...
• Origem: Argentina, Bélgica, Holanda.

PRÉ FRITAS 
IMPORTADAS

• Qualidade - em geral bom a excelente;
• Número de Indústrias Nacionais – 10;
• Consumo – crescimento contínuo. 

CONSIDERAÇÕES 
PONTUAIS

PROPOSTAS PRELIMINARES
Chips e Palha

Apoiar 
Programa de 

Melhoramento

Reunir e 
Organizar 

Profissional/

Segurança 
Alimentar
Fiscalizar e 
Selecionar  

Criar novos 
produtos

PROPOSTAS PRELIMINARES
Chips e Palha

Apoiar 
Programa 

Melhoramento

Combater 
Importações 
Irregulares 

Construção de 
mais indústria 

no Brasil
Viabilizar 

Armazenamento 



1 - Qual o papel da indústria de amido de bata-
ta (flakes) na cadeia brasileira? Há necessida-
de de novas indústrias?

2 - Com relação a diversificação de produtos, 
como o mercado “fit” (snacks assados), com 
agregação nutricional, está sendo abordado 
na indústria? Quais são os principais gargalos 
para batata atingir o mercado “fit”?

3 - No caso da batata palha, há muitas in-
dústrias de pequeno porte que utilizam ma-
téria-prima de qualidade duvidosa, podendo 
comprometer a imagem do produto. São ne-
cessárias ações para que isso não aconteça 
mais. 

4 - Batata semente → Programa completo de 
zoneamento e criação de zonas de quarente-
na exclusivas para semente. Fundo Compul-
sório → Porcentagem para batata semente 
– investimento em mapeamento do território 
brasileiro. Sistema rastreio 100% sementes 
em câmara fria com garantia de origem.

5 - Apenas para informação: O tema da reu-
nião deste ano da Associação Americana da 
Batata é: “Mudanças e Desafios no Setor de 
Marketing da Batata”.

6 - Pré-frita resfriada → O desenvolvimento de 
batatas pré-fritas resfriadas com shelf-life de 
22 dias, eliminaria a concorrência das pré-fri-
tas importadas.

7 - Ter uma política definida para a corretagem 
no mercado da batata, assim diminuirá a dis-
tância entre o produtor e o consumidor, para 
que a batata fique mais acessível para o con-
sumidor final e mais rentável para o produtor.
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Propostas
8 - Se queremos aumentar o consumo de batata, 
onde estava a batata no coffee break? (Em um 
evento da batata). Se queremos mais cultivares 
disponíveis para os diferentes nichos de merca-
do, quem se propõe a testar em sua propriedade/
indústria? Por que as batatas coloridas ainda não 
fazem parte do mercado brasileiro? É só falta de 
opções/cultivares, ou o mercado está aberto para 
este nicho?

9 - Os supermercados e fruteiras em geral mistu-
ram parte baixa da batata com batata especial na 
gôndola, para fazer uma média de preço, o que, a 
meu ver, causa um impacto visual ao consumidor. 
O que poderia ser feito em relação a isso?

10 - Investir em tecnologia na classificação/sele-
ção de batatas nas lavadoras, para redução de 
custo de mão de obra, aumento de eficiência e 
qualidade. Automação da seleção através de se-
letores ópticos pode contribuir para esta melhoria.

11 - O que é mais promissor - investir mais na ba-
tata para o “lar” ou para o “bar”? (em termos de 
novos produtos).

12 - Batata consumo somente batata especial. 
Fim de batata diversa. Lei a nível nacional.

13 - Campanhas de divulgação das múltiplas for-
mas de consumo da batata em supermercados, 
shopping center e redes sociais direcionadas 
para consumidores de diferentes faixas etárias. 
Apoio governamental para inclusão da batata na 
merenda escolar.

14 - Há mercado para batatas coloridas para a 
indústria? Como produzir batata semente de qua-
lidade já que todas as áreas de produção estão 
contaminadas?

REFLEXÃO

O que as indústrias de chips e palha 
precisam fazer para prosperar?

Até quando as importações de pré fritas 
continuarão fazendo a festa?
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Programa Nacional de Pesquisa

Cadeia Nacional da Batata

Painel 4:
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Debatedor 1 - Arione da Silva Pereira – EMBRAPA – Pelotas/RS
Debatedor 2 - Rogério Peres Soratto – UNESP – Botucatu /SP

PROGRAMA NACIONAL DE PESQUISA  
Cadeia Brasileira da Batata

PROGRAMA NACIONAL DE PESQUISA 
OBJETIVO 

Levantamento de propostas para definir 
o Programa Nacional de Pesquisa para a 

Cadeia Brasileira da Batata.

PROGRAMA NACIONAL DE PESQUISA
DIAGNÓSTICO

Por que?
Instituições 

foram 
Dizimadas

Governo 
abandonou 

Pesquisa

Por que?
Segmentos 
desprezam 
pesquisas 

Muitas 
pesquisas 

inúteis

Quem?
Pesquisará 
Problemas 
Tropicais?

Vai bancar  
pesquisas?

PROGRAMA NACIONAL DE PESQUISA
DIAGNÓSTICO

Quem?
Aceita 

R$ 1.200,00 / mês
Tem que ser 

doutor? 

Quem serão os  
novos 

pesquisadores? 

COMO?
Formar  

pesquisadores 
legítimos e 

competentes?

Combater 
pesquisadores

Virtuais? 

COMO?
Produzir batatas 

daqui 10 anos sob 
pivô central?

Realizar pesquisas 
úteis (aplicáveis)?

CLONES AVANÇADOS
EMBRAPA CANOINHAS

Faltando pesquisa!



46         Revista Batata Show      Ano XIX      nº 53      Abril/2019

P
A

IN
É

IS
 -

 S
B

B
 2

0
19 Faltando pesquisa!

PROGRAMA NACIONAL DE PESQUISA
PROPOSTA PRELIMINAR

Criação 
Programa 

Nacional de 
Pesquisa

Viabilizar 
Recursos 

Econômicos

Seleção de 
Prioridades e 

Pesquisadores

Resultados 
e 

Benefícios

1 - Envolver o setor privado é fundamental para 
a pesquisa, pois é de total interesse das em-
presas o resultado final. A integração do setor 
público - privado não seria o caminho para de-
senvolver projetos em longo prazo?

2 - A pesquisa com recursos privados depende 
de visibilidade e retorno. A “cadeia da batata”, 
infelizmente, ainda é pouco fiel, pouco com-
prometida com o uso dos recursos pesquisa-
dos. Comprometimento é a palavra-chave!

3 - Um CEBB – Comitê Estratégico Batata Bra-
sil semelhante ao CESB(SOJA) não poderia 
ajudar atraindo atenção de novos pesquisado-
res e interesse de produtores?

4 - Incentivar o interesse acadêmico, conside-
rando que muitas faculdades não possuem a 
bataticultura como disciplina obrigatória.

Propostas
5 - Programa de pesquisa semelhante à Fun-
dação MT – 25 anos de sucesso na cultura da 
soja.

6 - Lobby do bem para criação de lei de incen-
tivo à pesquisa (“Lei Rouanet” da pesquisa em 
agro).

7 - Tenho a impressão que produtores e téc-
nicos que atuam na batata tem concorrência 
acirrada entre eles, devido ao modelo de co-
mercialização. Já os sojicultores compartilham 
tecnologia e boas práticas, pois se trata de 
uma commoditie precificada na bolsa. Não se 
sentem concorrentes. Bataticultor não gosta 
de compartilhar boas práticas...

8 - O que acham que vai acontecer com a 
“pesquisa” no futuro? Um país com o potencial 
do Brasil no agronegócio deveria ou poderia 
estar nestas condições?
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Comercialização de Batata Fresca:

Situação e Desafios

Painel 5:

Debatedor 1 - José Amadeu Rossi (Ceasa - Campinas, SP) 
Debatedor 2 - João Paulo Deleo (CEPEA - ESALQ/USP - Campinas, SP)

COMERCIALIZAÇÃO DE BATATA FRESCA

REFLEXÃO

Há quanto tempo o sistema de comercialização 
de batata fresca é o mesmo no Brasil?

01 a 10 anos
11 a 50 anos
51 a 100 anos 
mais de 100 anos

Comercialização de Batata Fresca
DIAGNÓSTICO

Por que ofertam somente batata 
branca ou rosada, a granel?   

Por que classificar por diâmetro 
e usar sacos de 50 kg?

Por que priorizar a aparência e 
desprezar a aptidão culinária?

Comercialização de Batata Fresca
DIAGNÓSTICO

• 100 produtores x 05 compradores;
• 05 produtores x 30 compradores. FORMAÇÃO PREÇO

• Produtor (10) + Lavadora (5) + Corretor (5);
• Produtor (0,40) + Atacadista (0,60) + Grande Varejo 

(3,00).

1 saco
R$ 20,00

• A Vista, A Prazo; 
• Barba, Devolução;
• Promoções, Calotes.

PAGAMENTO

Comercialização de Batata Fresca
DIAGNÓSTICO

SELEÇÃO DE 
VARIEDADES

• QUEM DEVE DEFINIR?
• Melhoristas;
• Produtores;
• Atacadistas;
• Varejistas;
• Consumidor.

CLASSIFICAÇÃO 
IN 27 / 2017

• OBRIGATÓRIO
• Rotulagem;
• Variedade;

• Impasse – CNPJ 
Lavadoras.

RASTREABILIDADE
IN 02 / 2018

• OBRIGATÓRIO
• Batata Fresca.

CONSULTA 

Você favorável mudar o peso do saco de 
batata de 50 kg ?

SIM ou NÃO

Por favor manifestar sua opinião preenchendo uma ficha 
disponível em local indicado, 
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O que você sente?

Consulta 
Peso do Saco – Batata Fresca

1- Você é favorável  mudar o peso do saco de batata fresca ?
______ Sim _____ Não

2- Se respondeu NÃO - Por que?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3- Se respondeu SIM – Por que ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4- Se respondeu SIM – Que peso ?   20 ____ 25____ 30_____
Por que ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Nome: _________________________________________________
WHATSAPP: (  ____) ___________________________
Segmento de Atuação: ________________________________________

PROPOSTAS PRELIMINARES

CLASSIFICAÇÃO
- Mudar para peso

- Informar Culinária

SATISFAÇAO DOS CONSUMIDORES

IDENTIDADE
- Rastreabilidade
- Marcas Próprias

AGREGAÇÃO DE VALORES

LAVADORA MODERNA
- Menos Linhas e mais saídas (2, 5, 10, 20 kg)

- Mais produtores e menos corretores
AUMENTAR VENDAS e MAIS RECEITAS

OPÇÕES 
- Variedades Multiuso

- Variedades Nutracêuticas
AUMENTAR VENDAS

COMERCIALIZAÇÃO 
BATATA FRESCA

01 Lavadora >>> 11Opções 

Marcas Próprias
Embalagens e Pesos Diferentes

Classificação por Peso

Informações aos Consumidores
“Aptidão Culinária”
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1 - Disponibilizar aos consumidores novos 
produtos, com maior praticidade. Também no-
vas opções de variedades, com identificação 
da variedade e da aptidão culinária. Hoje o 
consumidor não tem opções ou informações.

2 - Otimizar a durabilidade dos tubérculos 
para o consumidor e indicação das aptidões 
culinárias, atendendo as demandas dos 
consumidores. Campanhas para melhorar a 
imagem da batata junto aos consumidores, 
por exemplo “coma uma batata por dia e seja 
mais saudável”.

3 - Rigor na classificação. Personalização 
das embalagens (tamanho, aptidão). Asso-
ciativismo para a comercialização.

4 - Sobre a aptidão culinária, o consumidor 
está preparado para esta inovação no nosso 
mercado? O que fazer para quebrar este pa-
radigma?

5 - Existe possibilidade de controlar o tama-
nho da área plantada?

6 - Definição preço: Safra/entressafra (Quan-
tidade/qualidade produzida, Classificação).

7 - Os produtores de batata e de outras hor-
taliças e frutas precisam de uma estrutura 
semelhante a da Idaho Potatoes, que permi-
te a governança da cadeia e a solução dos 
problemas comuns; informação de mercado, 
pesquisa, marketing no seu sentido mais am-
plo, operando sob sanção governamental.

8 - Diversificar as opções para o consumi-
dor no mercado e fazer isso com informação 
e marketing. Por que só tem um tipo e um 
tamanho de batata à disposição do consumi-
dor? Isso não é atrativo para o consumidor.
Batata não deveria ser tratada como comoditie.

9 - Marcar uma reunião com atacadistas, 
prestadores de serviço e produtores com 
finalidade específica – definição do preço. 
Mediador – ABBA.

10 - Usar o instagram como ferramenta de difu-
são em massa. É moderno e não custa nada.

11 - Seria possível retornar com a embala-
gem de 5 kg? E achar outro mercado para 
a diversa? Acredito que devemos explorar 
mais as redes sociais para fazer uma divul-
gação rápida e em massa.Recebemos mui-
tas mensagens denegrindo os produtos, po-
rém poucas divulgando o que tem de melhor.

12 - Considerando a renda da população bra-
sileira, se houver uma maior industrialização 
da batata, o consumidor vai absorver esses 
produtos? Em que proporção vai absorver?

13 - Existe alguma pesquisa demonstrando 
que a melhoria na padronização/classifica-
ção, bem como a apresentação do produto 
comercial (embalagens), aumentaria o con-
sumo de batata fresca?

14 - Quais planos de mudanças das Ceasas 
para a melhoria da comercialização da ba-
tata?

15 - Fazer pesquisa de como o consumidor 
quer comprar a batata -> o produtor não ven-
de direto para o consumidor, a embalagem 
do produtor não chega hoje no consumidor.

16 - Quais ações de mídia poderiam ajudar a 
comercialização? Qual a demanda dos con-
sumidores?

Como os atacadistas atendem estas deman-
das? Há interesse por parte deles em mu-
dar?

17 - Selo de “produção integrada” ajudaria na 
comercialização da batata? Seria um apelo 
ambiental, muito em voga no momento, e 
atenderia à questão de rastreabilidade. Vale 
a pena voltar a discutir esse assunto?

18 - A batata minimamente processada (des-
cascada e embalada com antioxidante) seria 
uma opção de consumo?

19 - Já foi dito sobre a utilização das redes 
sociais, mas sugiro também buscar pessoas 
que são influenciadores na internet, como os 
blogueiros. Trabalhar na questão de orienta-
ção nutricional e diferenças de aptidão culi-
nária.

Propostas
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Rastreamento

Batata Fresca

Painel 6:

Debatedor 1- Carlos Frederico Ribeiro - CNA - Brasília 
Debatedor 2 - Anita Gutierrez - Ceagesp - SP

RASTREABILIDADE
BATATA FRESCA

OBJETIVO

Informar sobre a IN 02 / 2018
Rastreabilidade de Produtos Frescos.

Orientar Produtores e Atacadistas a se 
adequarem a legislação.  

RASTREABILIDADE – BATATA FRESCA
DIAGNÓSTICO

• Poucos problemas fitossanitários;
• Análises de resíduos – esporadicamente;
• Produtos mais “tóxicos”;
• Produção a “céu aberto”.

Passado

• Crescimento Exponencial de problemas fitossanitários;
• Análises de resíduos - rotina;
• Produtos Menos “tóxicos”;
• Produção em Estufas;
• Grande Varejistas – Prevenção e Proteção da empresa;
• Consumidor – exigência produtos “sem agrotóxico”;
• Mídia - às vezes ajuda... às vezes prejudica;
• Segurança Alimentar – indiscutível e imprescindível.   

Presente

RASTREABILIDADE !

5

RASTREABILIDADE – BATATA FRESCA
DIAGNÓSTICO

Por que 
rastrear 

batata fresca? 
Quem será 
fiscalizado?

Quem irá 
fiscalizar?

O que precisa 
fazer para 

cumprir a lei?

Quando a lei 
passará a 
vigorar?
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Propostas
1 - Fazer registro de novos produtos defensivos agrí-
colas por alvo para HF, como é feito atualmente para 
produtos biológicos.

2 - As empresas de defensivos estão preocupadas com 
análise de resíduo para lançamento de novos produ-
tos? O produto pode ser reprovado por esse motivo?

3 - Certificação de batata para agregar valor e aumen-
tar visualização no mercado (facilitaria a rastreabilida-
de?).

4 - Nas análises do “PARA”, solicitar da ANVISA que 
seja separado os produtos brasileiros dos importados. 
Importados podem usar produtos que não temos no 
Brasil.

5 - Utilizar a rastreabilidade para agregar valor ao pro-
duto, associando-a à criação de uma marca e uso de 
QR CODES, que além da rastreabilidade, trariam infor-
mações do produto, funcionando como marketing.

6 -Governo (MAPA/ANVISA/IBAMA) precisa rever a 
legislação para registro de HF no Brasil, a fim de facili-
tar, agilizar e estimular as empresas a investirem nesse 
setor, principalmente, para as culturas de menor repre-
sentatividade, além da batata. Sem perder de vista a 

segurança alimentar, a desburocratização e altos cus-
tos investidos no registro de novos produtos.

7 - Acredito que nós, como membros do agronegócio, 
devemos banir o termo “agrotóxico” do nosso vocabu-
lário. Esse termo só é utilizado no Brasil, e me parece 
bastante pejorativo.Produtos fitossanitários ou produ-
tos para proteção de plantas são termos mais adequa-
dos, assim como a indústria farmacêutica baniu o ter-
mo “droga” e adotou “medicamento”.

8 - A etiqueta pode ser costurada na embalagem? O ta-
manho pode ser mudado ou tem padrão? Teria algum 
problema se a costura danificar o código de barras ou 
QR CODE?

9 - Segurança alimentar e rastreabilidade são deveres 
do produtor, não fatores de diferenciação de mercado. 
O produtor deve fornecer aos consumidores produtos 
seguros.

10 - O saco de batata que sai da beneficiadora com 
50 Kg em algum momento será aberto e reembalado 
ou exposto na banca para o consumidor final? Quem 
garante que não haverá mistura de batatas? E como 
rastrear um produto que não pode sair do produtor e 
chegar no consumidor “lacrado” em uma embalagem?



52         Revista Batata Show      Ano XIX      nº 53      Abril/2019

P
A

IN
É

IS
 -

 S
B

B
 2

0
19

Política: Demandas da 

Cadeia Brasileira da Batata ao Novo Governo

Painel 7:

Debatedor 1 - Gustavo Carneiro  - IPA - Brasília 
Debatedor 2 - João Emílio Rocheto - Bem Brasil 

DEMANDAS POLÍTICAS 
CADEIA BRASILEIRA DA BATATA

OBJETIVO DO PAINEL

LEVANTAR Demandas Políticas 
para encaminhar ao Novo Governo

POR QUE?
GOVERNO

Priorizar reciprocidade e gerar desemprego?

Obrigar a realidade obedecer as legislações  e não o contrario? 

Desprezar as cadeias de hortaliças?

Não impor limites a politica de preços de alguns supermercados?

Impor os maiores custos de produção do mundo?

Importar o que produzimos em abundancia ? Quem se beneficia? Quantos produtores, 
comerciantes, pesquisadores, trabalhadores são prejudicados? 

É FATO !

Eu e meus amigos somos do Maranhão ... Trabalhamos na colheita da cebola, cenoura e batata 
durante 09 a 10 meses e voltamos pra casa em dezembro... La não tem nada pra fazer...

Tenho 72 anos... Se não tivesse este serviços de “catá cenora” eu “ tava passano fome”...

“Nus primeiro dia dói a costa, depois costuma i num dói mais... Eu cato 7 a 8 bag, mais tem 
moleque que cata 12 e ganha quase 300 real...

Eu “prantei” batata aqui na região de Curitiba  por mais de 40 anos... Tive que vender tudo ...

Antes aqui, tudo mundo prantava batata... Agora virou só mandioquinha...

DIAGNÓSTICO
ABBA - Atuação Política 

➢ A atuação política da ABBA sempre foi limitada, esporádica e para 
tratar de assuntos pontuais.

➢ Há mais de 5 anos a ABBA é membro da CSH – Câmara Setorial 
de Hortaliças. 

➢ Nos últimos 3 anos a ABBA participa como membro titular do IPA –
Instituto Pensar Agropecuária.

• Representatividade e Legitimidade
Status Adquirido.

• Importações de Batata
Apoio a indústria e denúncias de importações irregulares.

• IPA 
Participação em “batalhas” macros. 

• CSH
Sinergia com outras Cadeias Produtivas de Hortaliças; 

Sensibilização do Governo.

• Legislações
Sinergia com o MAPA – Modernização de Normas.

DIAGNÓSTICO
ABBA - Atuação Política - Resultados 
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DIAGNÓSTICO 
Atuação Política - Importância 

Propostas Preliminares 
Atuação Política - Importância 

DEMANDAS AO NOVO GOVERNO 

1- ENSINO:  eliminar cursos que formam desempregados  
- 1990 – 52 faculdades = 2500 agrônomos / 2018 – 400 faculdades = 20.000 agrônomos.

2- PESQUISA 
- selecionar pesquisadores legítimos  e excluir pesquisadores políticos .
Criar Programa Nacional de Pesquisa de Hortaliças - Sistema publico + privado 

3- INSUMOS 
- Mais sinergias e menos tributos , ideologias e imposições 
- Valorizar tecnologias e sustentabilidade.
Definir prioridades e fortalecer as industrias nacionais

9

DEMANDAS AO NOVO GOVERNO 

4- PRODUÇAO e ATACADISTAS
- Empresas Familiares - vocação de milhões de brasileiros.
- Empregos – prioridade máxima – atividades para milhões de excluídos. 

5- VAREJISTAS
- Impor regras – informações imprescindíveis aos consumidores 
- Impor limites aos varejistas  GANANCIOSOS 
Estabelecer equilíbrio - impor sistema ganha – ganha. 

6- INDUSTRIA
- Prioridade máxima ás industrias nacionais
- Evitar as importações desnecessárias
Priorizar como o melhor caminho para o futuro 

10

A CHAVE DO SUCESSO 

SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR
PROSPERIDADE DE TODOS 

PATRIOTISMO
Prosperidade aos Brasileiros

11

Propostas
1 - Considerando a chegada do novo governo 
e a familiarização da ministra com as pautas e 
com o IPA, entendemos ser o momento muito 
favorável para conquistar ações de fato:  Des-
burocratizar o sistema de registros agrícolas 
e as fiscalizações; e unificar os impostos e 
os tributos gerais que incidem sobre a cadeia 
produtiva direta e indiretamente.

2 - O aumento no período de proteção de cul-
tivares prejudica o setor de produção de se-
mentes nacionais (laboratórios), e aumenta a 
dependência por semente importada.

3 - Qual a porcentagem de batata industriali-
zada importada consumida no Brasil? E o que 

fazer para reverter o quadro para maior consu-
mo do produto nacional pelo mercado e gran-
des redes de fast foods?
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Batata Fresca: 
O Que Fazer para Aumentar o Consumo?

Painel 8:

Debatedor 1 - Edgar Schebeski - ABBA 
Debatedor 2 - Andrés F. G. Acevedo - Colombia

CONSUMO DE BATATA BRASILEIRA

OBJETIVO do PAINEL

CONSUMO BATATA BRASILEIRA
FORMAS E TENDÊNCIA

FRESCA
Cozida, salada, 

purê, sopa, 
REDUÇÃO

CHIPS
Avulso

ESTÁTICO

PALHA
Hot dog

Strogonoff
Avulso

CRESCIMENTO

PRÉ FRITAS
frita, forno 

CRESCIMENTO

CONSUMO BATATA BRASILEIRA 
VARIEDADES e CONSUMO PER CAPITA

• 2.000.000 a 2.500.000 toneladas;
• Ágata, Cupido, Orquestra, Markies, Asterix;
• Consumo per capita - 10 a 12 kg/pessoa/ano.

Batata Fresca 

• 60.000 toneladas;
• 240.000 toneladas matéria prima;
• Atlantic, FL, descarte (Ágata, Cupido, Asterix);
• Consumo per capita - 300 g ou 1,2 kg.

Batata Frita

• 520.000 toneladas (330.000 + 190.000);
• 1.040.000 toneladas matéria prima;
• Asterix, Markies, Daisy, Inovator, etc;
• Consumo per capita - 2,5 kg ou 5 kg.  

Pré Fritas 
Congeladas  

CONSUMO BATATA BRASILEIRA
CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONSUMO 

•Variedades - cada vez pior;
•Apresentação - granel, tamanhos, brotos, verdes, podres;
• Supermercados - política de preços, falta de informações;
•Mídia - agrotóxico, obesidade, índice glicêmico;
•Concorrência - mandioca, cará, inhame, batata doce. 

Batata Fresca 

•CHIPS - fritura, acrilamida, supérfluo; 
•PALHA - praticidade, custo,  hot dog, strogonoff, quilo; 
•Qualidade Variável: variedades aptas x descarte;
•Concorrência - 100 a 200 indústrias nacionais.

Batata Frita

•CONSUMIDOR - praticidade, saboroso, acessível;
• COMÉRCIO - praticidade, universal, custo x benefício, pouco espaço;
•QUALIDADE - predominância de variedades específicas;
•CONCORRÊNCIA - domínio de produtos importados.

Pré Fritas 

Opções aos Consumidores

Cenoura Alho Cara Jaca Inhame Quiabo Vagem Maxixe

Batata Branca Vermelha Repolho Verde Roxo Pepino Caipira Japonês

Pimentão Verde Amarelo Vermelho

Limão Galego Taiti Rosa Siciliano

Maçã Gala Fuji Argentina Chilena

Alface Lisa Crespa Romana Frizzy American Mimosa

Banana Nanica Prata Ouro Missouri Terra Figo São tome

Manga Haden Tommy Rosa Bourbon Ouro Espada Palmer

Citrus Lima Pêra rio Baiana Seleta Rio Murcote Ponkan Bode

Uva Niágara Itália Rubi Brasil Benitaka Vitoria Moscato Thompson
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“me engana...que eu gosto”

E daí ?

Será que vende?

Onde será ?

FRANÇA - AGATA

FRANÇA - CHERI

Será que vale a pena tentar?

CHINA – INDUSTRIA DE AMIDO
DESTINO MACARRAO

14
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Será que o consumidor vai gostar?

Coisas de Micro ondas...

“Põe na churrasqueira”

“Põe na churrasqueira”

CONSUMO DE BATATA BRASILEIRA 

• Consumo per capita - 10 a 12 kg/pessoa/ano;
• 1 Kg/mês;
• 33 g/dia.

Batata Fresca 

• Consumo per capita - 300 g ou 1,2 kg;
• 25 g ou 100 g por mês;
• 1 g ou 3 g/mês.

Batata Frita

• Consumo per capita - 2,5 kg ou 5 kg;
• 200 g ou 400 g/mês;
• 7 g ou 15 g/dia. 

Pré Fritas 
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1 - Dentro da proposta de conexão com o 
cliente final, nós precisamos entender como o 
consumidor compra batata, qual é o tipo de 
embalagem, o que ele valoriza no momento 
da compra, olhar as novas gerações, o que 
as novas gerações querem para consumir? A 
exemplo do tomate sweet grape, que hoje é 
muito valorizado pelas crianças.

2 - Lançar um desafio à algumas universida-
des (publicidade e propaganda/marketing) de 
formularem uma campanha para incentivar o 
consumo nacional de batata, com premiação 
atrativa ao grupo de estudantes vencedores. 
Elaborar um material (power point ou vídeo) 
para divulgar o desafio, contendo o sentido 
nobre da necessidade ao país e brifando a 
premiação como incentivo.

3 - Levantamento do consumo da batata em 
restaurantes de refeições rápidas (comida por 
quilo) e cozinhas institucionais nos grandes e 
médios centros. Mercados que valorizariam 
mais a qualidade da batata em detrimento da 
valorização do aspecto.

4 - Criar mecanismo para gerar maior deman-
da para consumo de batata recheada. Ex. Ro-
asted Potato. Explorar mais os benefícios nu-
tricionais através de meios de propagação.

5 - O consumo de batata no Brasil é consi-
derado baixo, principalmente por uma questão 
cultural. No entanto, esse cenário pode ser al-
terado ao despertar a curiosidade nos consu-
midores, a começar com informação das cul-
tivares disponíveis no mercado e embalagens 
sempre chamativas.

6 - Talvez, começar pelas mídias eletrônicas 
em um primeiro momento: facebook, insta-
gram etc. E, ainda, criar uma boutique virtual 
com camisetas e acessórios com este visual, 
para popularizar entre os jovens. A ABBA de-
veria gerenciar.

7 - Batata na merenda escolar – estimular o 
consumo das crianças, para mudança alimen-
tar em longo prazo. Reportagem de longo al-
cance, por exemplo: Fantástico com médico e 
nutricionista, estimulando o consumo, exaltan-
do os benefícios. Marketing digital – estimular 
o desejo pelo alimento feito com batata, exem-
plo da Apple com iPhone.

8 - Gostei da sugestão de usar as mídias so-
ciais. Acredito que deveríamos incluir receitas 
com batatas. A própria rotulagem com a indi-
cação da aptidão culinária nas gondôlas aju-
daria muito.

9 - Marketing positivo sobre a batata.

- Profissionais (médicos, nutricionistas, atletas 
etc.) falando de benefícios (valores nutricio-
nais, vitaminas etc).

- Exemplo – Potatoes USA criou receitas para 
aumentar o desempenho de atletas.

- Informações sobre aptidão das variedades.

- Tentar parcerias com supermercados para 
expor banners com as informações coletadas 
e receitas, incentivando a compra.
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REFLEXÃO

COMBATE AO FUMO 

MUNDO - Fumantes: 2000  (27%) - 2018 (20%) 

BRASIL - Fumantes: 1989 (33%) >>> 2018 (11%)

BRASIL - Política de governo continua desde 1989

• 1 - Veto a Propaganda;
• 2 - Advertência nos maços de cigarro;
• 3 - Elevação de impostos;
• 4 - Proibição - Fumar em lugares fechados.

Maior Gargalo - Contrabando

Propostas
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Cadeia Brasileira da Batata
O Que Fazer para “Virar o Jogo?”

Painel 9:

Emílio Kenji Okamura - Presidente ABBA 

PROPOSTAS PARA A MODERNIZAÇÃO 
DA CADEIA BRASILEIRA DA BATATA

OBJETIVO 

COORDENADOR 
DIAGNOSTICO

DIAGNÓSTICO
REFLEXÃO!

DIAGNÓSTICO
REFLEXÃO!

• A África do Sul conseguiu;
• A China está conseguindo.

APROSOJA,AMPA, ACRISMAT.
Exemplos de sucesso

DIAGNÓSTICO
REFLEXÃO!
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▪ O que é necessário fazer para “virar o jogo”?

▪ Qual o objetivo?

▪ Quem vai fazer?

▪ O que será feito?

▪ Quanto vai custar?

▪ Quais serão os benefícios?

DIAGNÓSTICO
REFLEXÃO!

OBJETIVO

Quem vai fazer?

Organização
Profissional

Atividades 
Técnicas

Atividades
Estratégicas

Atividades 
Políticas

Conselhos
Consultivos e Fiscal

ATIVIDADES 
MODERNIZAÇAO DA CBB

• Sustentabilidade regiões produtoras;
• Lavadoras - múltiplas opções.  PRODUÇÃO

• Capacitação Técnica; 
• Assessoria de Imprensa Profissional.INFORMAÇÕES

• Modernizar o sistema atual; 
• Instituir Marcas Próprias.COMERCIALIZAÇÃO

ATIVIDADES 
MODERNIZAÇAO DA CBB

• Associativismo Compulsório / União Segmentos 
Nacionais;

• Arrecadação - R$ 2,00/tonelada (0,02 kg ou R$ 0,10/saco)  
= R$ 8 milhões/ano .

ORGANIZAÇÃO 
PROFISSIONAL

• Governo: Apoio e proteção da CBB;
• Legislações: Adequação a realidade.ATUAÇÃO POLÍTICA

• Programa Nacional de Pesquisa;
• Solução de problemas “tropicais”, geração tecnologias.PESQUISA

ATIVIDADES 
MODERNIZAÇAO DA CBB

• Priorizar a saúde e a satisfação dos 
consumidores; 

• Desenvolver campanhas de MKT.  

CONSUMO BATATA 
BRASILEIRA

• Atuação Política “implacável”;
• Construção de indústrias no Brasil;
• Exploração de nichos - variedades nutracêuticas.

PASSAPORTE PARA O 
FUTURO

• PRIORIDADE MÁXIMA; 
• Satisfação, acessibilidade e saúde.CONSUMIDOR



P
A

IN
É

IS
 -

 S
B

B
 2

0
19

1 - Não seria possível atrelar arrecadação com-
pulsória com a venda (empresas) de sacarias?

2 - Criar um fundo de apoio à pesquisa. Re-
cursos de diversas fontes: arrecadação com-
pulsória, governo (BNDES), classe política 
(emendas parlamentares) e de empresas. 
ABBA define as atividades que seriam finan-
ciadas/pesquisadas e divulga os resultados.

RECURSOS ECONÔMICOS
Contribuição Obrigatória 

Matéria prima
(ton.) R$ 1,00 / kg R$ 0,002 / Kg

Batata Semente 300.000 300.000.000 600.000,00
Batata Consumo 2.000.000 2.000.000.000 4.000.000,00
Batata Chips 250.000 250.000.000 500.000,00
Batata Pré Frita 400.000 400.000.000 800.000,00
Pré Frita - Importada 650.000 650.000.000 1.300.000,00

TOTAL 3.600.000.000 7.200.000

R$ 2,00 / Tonelada de batata fresca ou R$ 0,002/kg

BENEFÍCIOS

A prosperidade de todos os segmentos da 
Cadeia Brasileira da Batata. 

Propostas
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Agrosmart e os Benefícios da
Agricultura Digital para o
Cultivo de Batata 

A  partir de agora o produtor de bata-
tas ganha um novo aliado em sua 
tomada de decisão com a chegada 
das tecnologias de Agricultura Digital 

da Agrosmart. A empresa é pioneira no  monito-
ramento de lavouras que oferecem ao agricul-
tor maior confiança e assertividade na tomada 
de decisão. Nossos serviços realizam a coleta 
de dados da lavoura, organizando-os de forma 
descomplicada, e tornando-os disponíveis para 
o proprietário a qualquer momento, precisando 
apenas de uma conexão com a internet.

Iniciando uma parceria com a ABBA e apoia-
da por seu Gerente Geral, Natalino Shimoyama, 
a Agrosmart encontra-se muito alegre em poder 
oferecer aos colegas bataticultores maior segu-
rança e eficiência para sua lavoura.

O produtor de batatas, não podendo enxer-
gar seu cultivo abaixo do chão, pode contar com 
informações captadas por sensores de umidade 
do solo para ter grande capacidade de enten-
der quais as necessidades da área. Ao conhe-
cer os dados de umidade, chuva acumulada e 
previsão do tempo, as atividades de manejo da 
cultura podem ser planejadas com assertividade 
e eficiência. Utilizando esses recursos, nossos 
clientes alcançam mais eficiência nas suas ativi-
dades e controle do desenvolvimento da cultura, 
que culminam em um rendimento maior da pro-
dução.

 Aos produtores irrigantes nosso serviço 
oferece a informação da demanda hídrica da 
cultura, permitindo que o produtor possa irrigar 
sempre na hora certa, evitando até mesmo cur-
tos períodos de stress hídrico. 

Além de saber quando irrigar, nossos clientes 
contam com a informação do volume de água a 
ser aplicado no campo, pois o cruzamento de da-
dos do balanço hídrico, umidade do solo e chuva 
em cada talhão entrega uma estimativa precisa, 
de acordo com as condições e o estádio fenoló-
gico da cultura. Assim, utiliza-se a quantidade de 
água que a planta precisa, na hora certa.

Tendo em mente que grande parte do custo 
da produção muitas vezes está ligado ao con-
sumo de energia pelos sistemas de irrigação, 
com as informações do campo nas mãos, o 
produtor deixa de irrigar desnecessariamente, 
reduzindo o custo dessa operação até o mo-
mento da colheita. Ao fornecer umidade ideal 
no solo, o desenvolvimento das batatas é otimi-
zado, garantindo a qualidade final do produto. 

Além do auxílio para a irrigação, as aplica-
ções de defensivos podem ser realizadas da 
forma mais eficiente possível, evitando proble-
mas como fitotoxidez e deriva, que resultam 
em perdas na produtividade. Para se afastar 
desses problemas, o produtor pode contar com 
as informações de tempo, assim todas as suas 
aplicações podem ocorrer apenas nos momen-
tos ideais, com velocidade do vento, umidade e 
radiação adequadas. 

Garantindo uma aplicação ótima, elimina-se 
a necessidade de novas aplicações, bem como 
é reduzido o uso de insumos no campo, poden-
do causar impacto significativo nos custos da 
produção, uma vez que se faz melhor uso de 
todos os recursos.

Os sensores utilizados pela Agrosmart reali-
zam múltiplas leituras por dia de forma automá-
tica, sendo todas registradas em um banco de 
dados que mostra ao produtor as variações de 
umidade do solo, temperatura, radiação solar, 
direção e velocidade do vento, chuva acumula-
da e previsão do tempo localizada, isso tudo ao 
longo do tempo.

Com essas informações sobre a proprieda-
de, é possível traçar a variabilidade do tempo 
para aquela dada localidade, entregando ao 
produtor muito mais segurança nas suas deci-
sões e garantindo que seus resultados sejam 
maximizados.

Caro bataticultor, a Agrosmart está aqui para 
auxiliá-lo a produzir mais, melhor e ao mesmo 
tempo quer te ajudar a gastar menos.
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A  Satis acompanha o desempenho 
das lavouras de batata desde o 
início das atividades da empresa, 
há quase 20 anos. “Nosso objetivo 

sempre foi o de atender as demandas dos pro-
dutores e contribuir para explorar o potencial 
produtivo da cultura”, afirma o gerente de pes-
quisa da Satis, Aedyl Lauar. Ele destaca que a 
empresa sempre esteve focada em pesquisas 
e desenvolvimento de soluções voltadas a tor-
nar as variedades mais resistentes às doen-
ças e mais tolerante às mudanças climáticas.

Como a batata é plantada em diferentes regiões 
do País, as variações de clima podem ser prejudi-
ciais ao rendimento das lavouras, por isto a impor-
tância da aplicação de produtos para estimular a 
autodefesa e o metabolismo vegetal. Lauar desta-
ca que, em quase duas décadas de acompanha-
mento, é possível verificar que houve uma grande 
evolução no sistema de manejo das lavouras e no 
surgimento de variedades que alcançam maior 
produtividade, o que representa mais ganhos para 
o produtor. “Hoje temos variedades mais adapta-
das aos diferentes ambientes”, acrescenta.

Com isto, o rendimento das lavouras alcan-
çou uma média de 50% de crescimento em 
20 anos. A Satis contribui para esses ganhos 
de produtividade com soluções para o manejo 
nutricional da batata desde a fase de plantio 
até a época de colheita. São produtos como 
o Fulland, Vitakelp, Sturdy e Vitan que “agre-
gam nutrientes e aditivos ao desenvolvimento 
da planta, explorando sua máxima capacidade 
produtiva”, destaca o gerente de pesquisa.

Nos últimos anos, a Satis intensificou a re-
alização de pesquisas em lavouras de todo o 
País para entender as principais carências de 
cada uma das culturas e, desta forma, desen-
volver produtos específicos. Estudo realiza-
do pela Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU), por exemplo, apontou, no ano passa-
do, aumento de produtividade da batata em 
até 12% em uma área experimental. A análise 
foi feita com base na ação do Fulland e Stay-
flex. Esses produtos estimulam a autodefesa e 
o metabolismo do vegetal e, desta forma, aju-
dam a diminuir a incidência de doenças.

A Importância do Manejo Nutricional
 na Cultura de Batata
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Oliveira Pinho & Filhos, Comercializadora de 
Batatas Portuguesas, Melhora a Qualidade e 
Produtividade com a Sentinel II da TOMRA

Oliveira Pinho & Filhos, uma empre-
sa familiar localizada na cidade de 
Mira (Portugal) e dedicada à co-
mercialização de batatas e cebo-

las, adquiriu em junho passado o classificador 
de alimentos ótico Sentinel II da TOMRA. Este 
equipamento integra a mais recente tecnolo-
gia LED pulsada para classificar os alimentos 
a uma velocidade maior que os modelos ante-
riores.

"Uns agricultores em França falaram-me 
muito bem sobre as máquinas da TOMRA, 
que consegui mais tarde encontrar na Feira de 
Frutas e Legumes de Madrid. Lá na feira, a 
ideia de comprar a máquina começou a cres-
cer ", diz Sérgio Pinho, gerente da Oliveira Pi-
nho & Filhos.

O novo Sentinel II instalado na fábrica por-
tuguesa realiza o processo de seleção de ba-
tatas, que são entregues por agricultores de 
diferentes países em bruto. Após o processo 
de lavagem e secagem, as batatas passam 
pela área de inspeção antes de serem emba-
ladas para venda.

Como explicou Alejandro Palacios, diretor 
de vendas da TOMRA Sorting Food para Es-
panha e Portugal, "os ejetores são de alta pre-
cisão e permitem expulsar muito rapidamente 
os materiais ‘estranhos’ e batatas em mau es-
tado".

Um antes e um depois

Antes de incorporar o Sentinel II na linha 
de produção, este processo de triagem era 
feito de forma manual na Oliveira Pinho & Fi-
lhos. Quatro pessoas foram empregadas para 
este fim, o que significou, no final, atribuir mais 
tempo e recursos para uma seleção que, além 
disso, não era otimizada.

Nas palavras de Sérgio Pinho, "com a Sen-
tinel II conseguimos aumentar a qualidade 
final da mercadoria e com menos trabalho. 
Os nossos clientes estão mais satisfeitos e o 
processo de nossa fábrica melhorou de forma 
substancial. Na verdade, um único trabalhador 
lida com a máquina enquanto os outros três 
funcionários foram realocados em outras posi-
ções onde eram mais necessários”.

Por seu lado, Alejandro Palacios Valência 
diz que "com a Sentinel II, respondemos a ne-
cessidade específica do cliente para aumentar 
a qualidade de seu produto. O classificador 
seleciona as batatas por cor, rejeitando as ver-
des ou aquelas que têm manchas ou estão po-
dres. Além disso, o Sentinel II detecta corpos 
estranhos (bastões e pedras), eliminando-os 
do produto final que a Oliveira oferece à venda 
e aprimorando os seus atributos para o cliente 
final".

www.tomra.com/es/sentinel

Figura 1. Planta Oliveira

SENTINEL II 
QUALIDADE NA CLASSIFICAÇÃO DE ALIMENTOS

Sentinel II, a solução rentável para a classificação de tomate, batata, pêssego, pimenta ou maçã.
Na TOMRA Sorting Food, sabemos o que significa maximizar o retorno de um investimento. Mais de 40 anos 
de experiência internacional, tecnologia comprovada de classificação baseada em sensores e um excelente 
serviço de pós-venda garantem melhor produtividade, qualidade e eficiência para o seu negócio.
Melhor produtividade, qualidade e eficiência para sua planta.

JOAO.MEDEIROS@TOMRA.COM
TEL. +55 11 96340 0366WWW.TOMRA.COM/FOOD
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A chegada deste equipamento à fábrica 
também implicou uma melhoria na distribuição 
de tarefas, que se traduziu num aumento de 
produtividade. "O volume de batatas que pode-
mos classificar aumentou graças ao Sentinel II. 
Atualmente, podemos classificar 15 toneladas/
hora de batatas pequenas e 20 toneladas/hora 
de batatas médias", diz o responsável da Oli-
veira Pinho & Filhos.

Mas, além de sua eficiência, o Sentinel II é 
irresistível pela simplicidade com que se pode 
controlar e manejar. Como Alejandro Palacios 
explica, "com a empresa Oliveira, Pinho & Fi-
lhos tivemos a demonstração mais rápida da 
história da TOMRA nas nossas instalações em 
Leuven (Bélgica). Só durou 10 minutos. Como 
o cliente viu o que a máquina fez no primei-
ro passo ficou logo convencido. Além disso, o 
cliente apreciou especialmente a sua facilidade 
de uso”.

Além disso, o design simples e robusto e os 
seus baixos custos de manutenção são vanta-
gens adicionais que a Oliveira Pinho & Filhos 
tiveram em consideração. A este respeito, Sér-
gio Pinho confirma que foram treinados pela 
TOMRA, com o qual somos "capazes de con-
figurar a máquina para diferentes variedades e 

cores de batata de uma forma muito fácil. Além 
disso, o Sentinel II não requer muita manuten-
ção e, porque não é muito grande, esta encai-
xa-se muito bem na nossa linha de produção".

"A tendência de implementar tecnologias 
baseadas em sensores óticos está crescen-
do, tanto em grandes como em pequenas em-
presas. Sem dúvida, os nossos equipamentos 
permitem que as empresas se diferenciem dos 
seus concorrentes por um aumento exponen-
cial da qualidade final do seu produto", diz Ale-
jandro Palacios Valência.

"A TOMRA ajudou-nos a melhorar a nossa 
produtividade, e recomendamos os seus equi-
pamentos sem qualquer dúvida", conclui o ge-
rente da Oliveira Pinho & Filhos.

Acerca da TOMRA Sorting Food

TOMRA Sorting Food, projeta e fabrica sis-
temas de classificação baseados em sensores 
para a indústria de alimentos. Possui mais de 
7.500 sistemas instalados em indústrias ali-
mentícias em todo o mundo.

SENTINEL II 
QUALIDADE NA CLASSIFICAÇÃO DE ALIMENTOS

Sentinel II, a solução rentável para a classificação de tomate, batata, pêssego, pimenta ou maçã.
Na TOMRA Sorting Food, sabemos o que significa maximizar o retorno de um investimento. Mais de 40 anos 
de experiência internacional, tecnologia comprovada de classificação baseada em sensores e um excelente 
serviço de pós-venda garantem melhor produtividade, qualidade e eficiência para o seu negócio.
Melhor produtividade, qualidade e eficiência para sua planta.

JOAO.MEDEIROS@TOMRA.COM
TEL. +55 11 96340 0366WWW.TOMRA.COM/FOOD
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Figura 2. Daniel Pinho, Rui Pinho e Sergio Pinho.

Figura 3. Planta Oliveira.

Figura 4. Produto rejeitado da máquina.

A empresa oferece classificadores, 
niveladores, descascadores e sistemas 
de análise de processo de alto desem-
penho para nozes e sementes, frutas, 
batatas e subprodutos, vegetais, carnes 
e frutos do mar. Os sistemas garantem 
qualidade e desempenho ótimos, o que 
se traduz em aumento da produtividade 
e uso eficiente de recursos.

A TOMRA Sorting Food é parte da 
TOMRA Sorting Solutions, que também 
desenvolve sistemas baseados em sen-
sores para reciclagem, mineração e ou-
tras indústrias. Sua poderosa combina-
ção de tecnologias faz da TOMRA um 
dos mais avançados fornecedores mun-
diais de soluções de classificação base-
adas em sensores, com mais de 11.300 
sistemas instalados em todo o mundo.

A TOMRA Sorting é propriedade 
da empresa norueguesa TOMRA Sys-
tems ASA, que está listada na Bolsa de 
Valores de Oslo. Fundada em 1972, a 
TOMRA Systems ASA tem um volume 
de negócios de cerca de 710 milhões de 
euros (2016) e emprega mais de 3.500 
pessoas.
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Figura 2. Oliveira Pinho Filhos - Portugal.
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MUMBAI, 1 de fevereiro de 2019 – 
A UPL Limited (“UPL”) anuncia a 
conclusão da aquisição da Arysta 
LifeScience Inc. (“Arysta”) da Pla-

tform Specialty Products, por US$ 4,2 bilhões. 
A conclusão da transação, que foi assinada em 
julho de 2018, marca um grande passo na his-
tória da UPL. A aquisição fortalece ainda mais 
a posição da UPL como líder global em solu-
ções agrícolas, com aproximadamente US$ 5 
bilhões em vendas combinadas e EBITDA de 
cerca de US$ 1 bilhão.

 Em busca de sua visão de longo prazo para 
ser um líder mundial na cadeia de produção 
de alimentos global, a UPL também lançou o 
seu novo objetivo, chamado de OpenAg. Uma 
rede agrícola aberta a parcerias e à criação 
de relações vencedoras, expandindo o espaço 
na criação de valor ao longo de uma rede de 
produção de alimentos mais ampla.

“Através do OpenAg, temos como objetivo 
transformar a agricultura, criando uma rede 
agrícola aberta para alimentar um crescimen-
to sustentável para todos”, afirmou Jai Shroff, 
Diretor-Geral Global.

 Shroff completou “A UPL oferecerá uma 
escolha mais ampla, maior valor e sustentabi-
lidade para garantir o suprimento mundial de 
alimentos. Com um portfólio diversificado e um 
alcance global aprimorado, acreditamos que a 
nova UPL estará entre as empresas mais ino-
vadoras, empolgantes e admiradas em nosso 
setor”.

Shroff afirmou “Os agricultores precisam de 
tecnologias que os ajudem a serem mais fle-
xiveis, que maximizem resultados e que res-
peitem o meio ambiente frente a uma cadeia 
de alimentos cada vez mais sofisticada. Acre-
ditamos que a UPL pode oferecer um portfólio 
de tecnologias desde a proteção de cultivos 
a inovadoras plataformas híbridas. O nosso 
pipeline combinado de biossoluções sinaliza 
o surgimento de uma nova era na agricultura 
sustentável como parte de programas integra-
dos de manejo de pragas e nutrição”.

A transação recebeu aprovações regula-
tórias incondicionais das autoridades global-
mente e a empresa já anunciou as equipes de 
liderança global, regional e nacional. A inte-
gração está adiantada e toda a equipe de ge-
renciamento está focada na criação de valor e 
na garantia de sinergias após a conclusão da 
aquisição.

A UPL realiza a aquisição por meio do seu 
braço internacional UPL Corporation Ltd, e um 
novo conselho foi constituído para a entidade, 
trazendo uma riqueza de experiência com ha-
bilidades e backgrounds para orientar a em-
presa para o futuro.

No mundo, a empresa está dividida em 7 
grandes regiões de negócio, sendo que o Bra-
sil é uma delas, devido sua importância no 
contexto da agricultura mundial e demandas 
da cadeia da produção de alimentos, tendo 
como Líder Regional da UPL Brasil, Fabio Tor-
retta.

Sobre a nova UPL

A nova UPL é líder na cadeia de produ-
ção de alimentos global e, com a aquisição 
da Arysta LifeScience, torna-se uma das cin-
co principais empresas de soluções agrícolas 
do mundo. Com receita de aproximadamente 
USD $5 bilhões, a nova UPL está presente em 
76 países e as vendas em mais de 130 paí-
ses. Ter acesso ao mercado global para a ca-
deia de alimentos e focada em regiões de alto 
crescimento mundialmente, representa uma 
proposta de valor atraente para produtores, 
distribuidores, fornecedores e parceiros de 
inovação em um mercado em consolidação. 
A nova UPL oferece um portfólio integrado de 
soluções agrícolas patenteadas e pós-paten-
teadas para diversas culturas, incluindo pro-
dutos químicos para proteção de cultivos, so-
luções biológicas e tratamentos de sementes 
para toda a cadeia.

 UPL Conclui a Aquisição da Arysta 
LifeScience e Lança o Seu Novo
Objetivo Open Agriculture
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Resumo

De 25 a 30% de toda produção de ba-
tata Solanum tuberosum produzida é des-
perdiçada em forma de refugo por diversos 
motivos. No ano de 2017 foram produzidos 
em torno de 78 mil toneladas de batata no 
município de Guarapuava, assim mais de 
19 mil toneladas foram desperdiçadas. Uma 
forma de evitar o desperdício é utilizar es-
ses refugos na geração de álcool. O objeti-
vo deste trabalho foi produzir álcool da cul-
tivar Atlantic com diferentes concentrações 
de leveduras. Para isso a batata foi seca 
e processada na forma de farinha. Fez-se 
hidrólise ácida das amostras e a fermen-
tação com as leveduras nas condições de 
temperatura ideais de cada uma, 25 e 32 
ºC ambas em BOD por 5 dias. O mosto foi 
destilado e a análise do teor álcoolico foi 
realizada pelo método do densímetro de vi-
dro ABNT 5992 NORMA 228, onde se obtém 
a densidade e com esse dado estima-se o 
teor alcoólico pela tabela da ABNT. O maior 
teor de álcool foi encontrado na amostra 
fermentada pela levedura Saccharomyces 
pastorianus na concentração de 6 g.L-1 com 
17,6% álcool (v/v). Enquanto o melhor re-
sultado para a fermentação com a levedura 
Saccharomyces cerevisiae foi de 11,94% ál-
cool (v/v) na concentração de 24 g.L-1. Por 
meio dos resultados obtidos nesse trabalho, 
sugere-se que a utilização das batatas refu-
gadas pode ser uma alternativa viável para 
a produção de álcool, diminuindo o desper-
dício das batatas não comercializadas, esti-
mulando dessa forma o reaproveitamento e 
a minimização do impacto ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: Solanum tubero-
sum; Saccharomyces cerevisiae; Saccha-
romyces pastorianus; refugo.

Introdução

Grande parte da energia consumida no pla-
neta é proveniente da queima de combustível 
fósseis (petróleo, gás natural e carvão). A incer-
teza de disponibilidade de recursos fósseis no 
futuro, as tensões geopolíticas nas regiões pro-
dutoras de petróleo, a crescente demanda por 
combustíveis e a constante preocupação com o 
e sustentabilidade, provocaram uma crescente 
demanda global por biocombustível como uma 
estratégia para reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa (FERNANDES et al., 2014).

Também pensando no meio ambiente, há 
uma estimativa que do total da produção de ba-
tata inglesa produzida, em torno de 25 a 30% 
são desclassificados para o comercio ou rejei-
tadas na colheita por falta de tamanho adequa-
do (CETEC, meio ambiente 2004). Com base 
nesta afirmação, podemos dizer que, atualmen-
te no município de Guarapuava são produzidos 
78 mil toneladas de batata (IBGE, 2018) e que 
mais de 19 mil toneladas são desperdiçadas.

Esta batata rejeitada para o comércio rece-
be o nome de refugo, e para este refugo não 
há um destino certo, apenas é orientado para 
que se tenha um descarte que não gere danos 
ao ambiente, o dificulta ainda mais a situação 
pois quando são depositados sobre o solo os 
tubérculos refugados atraem insetos e pragas, 
quando ocorre o aterramento pode causar do-
enças no solo, prejudicando os próximos cul-
tivos ou contaminação do lençol freático. Por 
essa razão, buscou-se pesquisar técnicas para 
reaproveitar esses tubérculos rejeitados para o 
comércio.

A batata inglesa entra no grupo de açú-
cares amiláceos, que possuem esse nome 
por conterem amido, como a mandioca, ce-
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reais de um modo geral, sorgo (grãos) e ba-
baçu (mesocarpo). Isso é um atrativo para 
se utilizar a batata como matéria prima para 
produção de álcool, porém é necessário a 
realização de hidrólise, quando o amido será 
convertido em açucares simples antes do 
processo fermentativo. Esse processo pode 
ser ácido ou enzimático, a hidrólise ácida 
apresenta como uma de suas vantagens o 
tempo de conversão mais curto. Porém, des-
vantagens como a necessidade de neutrali-
zação ao final do processo a fim de não ini-
bir a fermentação posterior, a corrosão de 
equipamentos e geração de açúcares não 
fermentativos (CEREDA, 2001).

Diante de tais dados, o objetivo desta 
pesquisa foi identificar o potencial para pro-
dução de álcool a partir de batata (Solanum 
tuberosum L.) cultivar Atlantic, usando dois 
tipos de levedura, Saccharomyces cerevi-
siae e Saccharomyces pastorianus, visando 
assim, o aproveitamento dos tubérculos não 
comerciais.

Metodologia

A cultivar de batata (Solanum tuberosum 
L.) utilizada foi Atlantic, cultivada nas condi-
ções edafoclimáticas da região do Terceiro 
Planalto Paranaense, de cultivo comercial 
da safra 17/17, provenientes da proprieda-
de Celso Hisao Tateiwa, do município de 
Guarapuava-PR. Os ensaios experimentais 
foram realizados no Campus Centro de De-
senvolvimento Educacional e Técnológico 
de Guarapuava - CEDETEG da Universi-
dade Estadual do Centro Oeste – UNICEN-
TRO.

O tubérculo foi identificado, seleciona-
do, lavado, pesado, próximo de 5 Kg e fra-
cionado em fatias. Em seguida a amostra 
foi acondicionada em estufa de secagem, 
da marca QUIMIS, modelo Q3171-22, cuja 
secagem foi realizada a 65 ºC por 72 ho-
ras. Após a secagem a amostra foi pesada 
novamente para obter a massa seca e teor 
de água, e triturada em forma de farinha. 
Ressalta-se que a farinha de batata que foi 
empregada no desenvolvimento da pesqui-
sa laboratorial para rendimento de álcool. A 
farinha foi utilizada para determinação das 
propriedades físico-químicas como: sóli-
dos solúveis, umidade, pH, acidez titulável, 
açúcares redutores, amido e quanto ao ren-
dimento de álcool.

Para obtenção de sólidos solúveis, es-
premeu-se a batata já ralada para retirar o 
suco e pingou-se duas gotas no prisma do 
refratômetro eletrônico modelo PR-32, e nas 
análises realizadas após a hidrólise e fer-
mentação utilizou-se duas gotas da amos-
tra no prisma do refratômetro. Os teores de 
sólidos solúveis foram determinados con-
forme Horwitz & Latimer Junior (2005), e os 
resultados expressos em ºBrix. Utilizando-
-se o método 413/IV do Instituto Adolfo Lutz 
(IAL, 2005) para determinação de umidade 
em farinhas, pôde-se calcular o teor de umi-
dade contido na mesma. Três cápsulas de 
porcelana previamente aquecidas em estu-
fa a 130 °C foram resfriadas em dessecador 
até que atingissem a temperatura ambiente 
e pesadas. Foram coletadas nas cápsulas, 
amostras contendo 2 g aproximadamente, 
as quais foram acondicionadas em estufa 
a 130 ºC, durante o período de uma hora. 
As amostras foram retiradas da estufa e 
resfriadas em dessecador, a temperatura 
ambiente. Por fim, foram determinadas as 
massas correspondentes às amostras sen-
do os valores expressos em porcentagem.

Para análise do pH e da acidez titulável 
foram pesados amostras de 50 g de farinha 
e dissolvida em 100 mL de água destilada 
por dois minutos (FERNANDES et al., 2010).

Deste extrato, alíquota de 40 mL foi uti-
lizada para determinação do pH em po-
tenciômetro digital. Na mesma alíquota foi 
realizada a titulação com NaOH 0,1 N até 
pH 8,2 para determinação da acidez titulá-
vel (PINELI et al., 2006; BRAUN, 2007). Os 
dados foram expressos em porcentagem de 
ácido cítrico.

Os teores de amido e açúcares redutores 
foram determinados na massa seca, segun-
do metodologia de Somogyi, adaptada por 
Nelson (1944) e a leitura procedeu-se em 
espectrofotômetro, UV-Vis, da marca Spec-
trum (modelo SP 2000 UV) em cubetas de 
quartzo, em comprimento de onda de 540 
nm.

Para obtenção de álcool foi realizada a 
hidrólise ácida do amido, por meio de adap-
tações de Woiciechowski (2002), utilizando 
a proporção de 1:10 (m/v) para a quantida-
de de farinha de batata e ácido clorídrico 
(HCl), respectivamente. Foram transferidos 
nove gramas de farinha de batata para uma 
vidraria graduada (Erlenmeyer) de 250 mL, 
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adicionando-se 90 mL de HCl 1%. A amostra 
foi então autoclavada a temperatura de 120 
°C, com pressão de 1 atm, durante período 
de 15 minutos. Resfriou-se a amostra e cen-
trifugou-se a 3.000 rpm por 8 minutos, em 
centrífuga Hettich Zentrifuger MIKRO 220R.

O pH da amostra foi corrigido até 5 para 
o processo de fermentação. O mosto forma-
do pelo material amiláceo foi autoclavado 
durante 15 minutos, à temperatura de 120 
°C e 1 atm, para esterilização de micro-or-
ganismos, os quais poderiam influenciar 
neste processo.

Duas variáveis foram utilizadas no pro-
cesso fermentativo, a espécie da levedura 
e a sua concentração de inóculo. A leve-
dura comercial Saccharomyces cerevisiae, 
da marca DANSTAR foi adicionada nas 
concentrações de 8, 16 e 24 g.L-1, em tem-
peratura de 32º e a levedura Saccharomy-
ces pastorianus, da marca LAGER YEAST 
foi adicionada nas concentrações de 2, 4 e 
6 g.L-1, em temperatura de 25º. Ambos os 
ensaios fermentaram durante o período de 
5 dias em BOD. Cada ensaio foi realizado 

em triplicata. As leveduras consumiram os 
açúcares obtidos pela hidrólise, ocorrendo 
consequentemente a conversão e produção 
de álcool com liberação de gás CO2.

O álcool obtido foi isolado por meio de 
destilação, realizada em sistema de refluxo 
simples, utilizando coluna de vigreaux. Co-
letados 10 mL do álcool destilado das amos-
tras em uma proveta e armazenado em 
frascos de vidro com tampa (devidamente 
identificados), sendo acondicionados em 
refrigerador do tipo comum em temperatura 
de 10 °C.

A determinação do teor alcoólico das 
amostras foi realizada por meio da norma 
NBR 13920 (ABNT, 1997). Com base na cur-
va padrão de absorbância

Y=0,1936x–0,1482  R2=0,9997  Equação1

Onde: 

Y = absorbância

X = concentração de etanol em mg
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Levando-se em consideração que x é igual 
ao E´, para encontrar os valores do teor alco-
ólico em °GL (Gay-Lussac), ou seja, em por-
centagem de álcool, é necessário realizar os 
cálculos das equações 5 e 6, que seguem:

E = 5000 x E’ / 0,7834 x 1000          Equação 2

ou

E = 6,323 x E’                                   Equação 3

Onde:

E = teor de etanol contido na amostra, mL 100 
mL-¹ (ºGL)

E’ = miligrama de etanol na amostra, de acor-
do com o cálculo da curva-padrão

5000 = fator de conversão da alíquota de 0,020 
mL para 100mL

1000 = fator de conversão de miligrama para 
grama

0,78934 = densidade do etanol a 20ºC, em g 
mL-¹ 

Os resultados das análises foram obtidos 
em triplicata e reportados na forma de média e 
desvio padrão.

Figura 6. Curva de calibração para determinação do teor alcoólico
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Resultados e Discussões

Comparada as outras cultivares de ba-
tata, a Atlantic possui maior teor de massa 
seca com média de 21,20% (Tabela 1), isso 
também significa, possuírem menores teo-
res de água. Para acidez titulável, a culti-
var apresentou 0,23%. (Feltran et al., 2004) 
e Fernandes et al. (2010) também obtiveram 
pequena ou nenhuma diferença significativa 
entre os valores de acidez o que demonstra 
haver pequena variação entre as cultivares 
quanto à quantidade de ácidos orgânicos 
presentes na polpa. O valor de pH da culti-
var avaliada era de 6,55 (Tabela 1), que in-
dica, que o tubérculo se encontra em bom 
estado de maturação, conservação e aptos 
a seguirem para o processo de fermentação, 
(Feltran et al., 2004).

O teor de açúcares redutores foi de 0,27%. 
O teor de amido na farinha da batata foi de 
15,45% (Tabela 1). Quadros et al. (2009) ob-
servaram teor de amido no tubérculo acima 
de 16%, isto é, próximo ao obtido no presen-
te trabalho. Braun et al. (2010), ao avaliar a 
cultivar Atlantic, observou teor de amido de 
11,31%, valor menor ao obtido. Essas dife-
renças observadas entre autores, provavel-
mente, são decorrentes das práticas cultu-
rais adotadas na condução da cultura, como 
adubação potássica, que altera o teor de 
amido nos tubérculos (Quadros et al., 2009), 
ou diferenças na época de plantio.
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Os sólidos solúveis são constituídos, prin-
cipalmente, por açúcares (sacarose), os maio-
res teores de sólidos solúveis na tabela indica 
maiores concentrações de sacarose (Pereira, 
1987).

O valor de sólidos solúveis obtido na culti-

Tabela 1. Análises fico-químicas do cultivar Atlantic.

var foi de 5,40 ºBrix, após a liberação dos açú-
cares através da hidrólise esse valor atingiu a 
média de 11,56 ºBrix. Durante o processo de 
fermentação as leveduras consomem o oxi-
gênio e os açúcares, liberando CO2 e álcool, 
resultando na diminuição do valor de sólidos 
solúveis novamente (Tabela 2).

Tabela 2. Determinação de sólidos solúveis da batata in natura, do hidrolisado e do fermentado utilizando a fari-
nha de batata como matéria para o mosto.
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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 garan-
tem a profundidade ideal do plantio, independente 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 permitem o enchi-
mento 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 permitem o operador 
ajustar a vibração ideal dos copos e muitos outros opicionais, estão disponíveis 
para personalizar a sua máquina.

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 tama-
nhos diferentes de batata, controle de velocidade 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 toneladas/8horas.

GL-430

As enxadas rotativas GF 75/2, 400, GF 600 e GF 800, respectivamente 2, 4, 6 e 8
linhas, são máquinas com chassi reforçado, desenvolvidas para suportar as diver-
sas condições de trabalho. O ajuste é de simples manuseio, e permite trabalhar 
com largura de linha entre 75 a 90 cm.

Com lâminas retas distando 2,7 cm uma das outras, garantem um preparo de solo 
ideal para o cultivo da batata, estas preparadoras de solo permitem o acréscimo de 
diversos acessórios, tais como: Diferentes opções de formador de leira; Controle 
de profundidade e controle de curso de trabalho.

SE-150-60

BF-800
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As análises do teor de álcool indicaram a 
fermentação de batata com a levedura Sac-
charomyces pastorianus na concentração de 
6 g.L-1 como a melhor dentre as testadas com 
17,60 % álcool (Tabela 3). O aumento na con-

centração de levedura resultou em um aumen-
to considerável em produtividade de álcool no 
processo fermentativo com as duas leveduras, 
Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces 
pastorianus. 

Sc 1) para 0,8 g de levedura. 2) para 1,6 g 
de levedura. 3) para 2,4 g de levedura. Sp 1) 
para 0,2 g de levedura;  2) para 0,4 g de leve-
dura;  3) para 0,6 g de levedura.

O melhor resultado obtido foi por meio da 
fermentação com a levedura Saccharomyces 
pastorianus na concentração de 6 g.L-1 com 
17,60 %álcool.

As amostras foram enviadas para o Tecpar 
Instituto de Tecnologia do Paraná, as análises 
foi detectada a presença de etanol e nenhum 
metanol.

Tabela 3. Graduação alcoólica das amostras obtida através de fermentação alcoólica sob ação da levedura Sac-
charomyces cerevisiae e Saccharomyces pastorinus 

A produtividade de batata dos reultados en-
contrados trazem uma média de , respectiva-
mente, o que significa que, a fermentação do 
mosto de farinha de batata foi mais eficiente 
com a ação da levedura Saccharomices pasto-
rianus, proporcionando uma maior produtivida-
de alcoólica. A correlação entre a quantidade 
de álcool obtido foi diretamente proporcional à 
concentração de levedura testada.

É possível extrair álcool a partir da fermen-
tação e destilação de batata (Solanum tubero-
sum L.) com rendimento considerável, porém 
é necessário avanços nas pesquisas para me-
lhorar os resultados.
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Tecnologia de Aplicação de
Defensivos na Cultura da Batata
Paulo Rosa
Eng Agrônomo e Agroespecialista em Pulverização Agrícola
pacfro@gmail.com

A  Cultura da Batata sofre o ataque 
de uma série de pragas e doenças, 
além da competição por nutrientes 
e luz das plantas daninhas. Com a 

finalidade de obter altas produtividades e via-

bilizar a relação custo benefício da cultura, o 
produtor de batata realiza tratamentos fitossa-
nitários na cultura com a finalidade de defen-
der a cultura desses possíveis problemas.

A atividade de pulverização, por ser depen-
dente de condições climáticas adequadas, se 
não for executada observando-se alguns crité-
rios técnicos, pode trazer prejuízos ao agricul-
tor, além de riscos ao meio ambiente.

Dois pontos são fundamentais nesse mo-
mento: monitorar a umidade relativa do ar/
velocidade do vento e analisar o Diâmetro 
Mediano Volumétrico (DMV) da ponta de pul-
verização utilizada.

Excesso de gotas muito finas devido a uma 
pressão de trabalho (psi) muito elevada, em 
conjunto com umidade relativa do ar muito bai-
xa e velocidade do vento elevada, podem nos 
trazer perdas por evaporação e deriva de até 
55% da calda pulverizada.

Utilizando-se um simples termômetro bulbo 
seco/úmido, como o mostrado na figura, po-
demos avaliar a condição ambiental e tomar 
a melhor decisão, com vistas a reduzir as per-
das por evaporação/deriva.
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A diferença de leitura entre o bulbo seco e bulbo úmido, é o 
chamado Delta T. Quanto maior esse valor, maior a capacidade da 
atmosfera em absorver água. Portanto, quando fazemos uma pul-
verização em condição de elevado Delta T, vamos mais umedecer 
o ar do que levar gotas até a cultura ou as pragas, e desta forma, 
perder princípio ativo de produtos por evaporação.

Observem na figura abaixo, um trabalho que realizamos nes-
se ano de cultivo: em uma pulverização com gotas finas, quando 
pulverizamos com Delta T de 5 graus, obtivemos até 71% mais de 
deposição de gotas em cima das folhas, em relação a uma pulve-
rização executada com Delta T de 9.5 graus, onde tivemos perdas 
elevadas por evaporação:

Além da questão climática e meteorológica, 
observar se a pressão de pulverização está a 
mais adequada para a ponta utilizada. Os fa-
bricantes de pontas de pulverização possuem 
manuais técnicos que indicam a faixa mais 
adequada de trabalho, onde deve se observar 
para que o DMV ( Diâmetro Mediano Volumé-
trico ) não esteja dentro da classe de gotas 
muito finas, pois essas se perdem por evapo-
ração devido ao tempo de flutuação excessivo 

acima da lavoura.

Abaixo observamos um trabalho que reali-
zamos recentemente em Palmas/PR, no ajus-
te de um pulverizador na cultura da batata, em 
trabalho de aplicação pós-amontoa, 35 dias 
após o plantio, a redução de 30 psi de pressão 
em uma uma ponta cone vazio, incrementou 
e equalizou em mais de 30% a cobertura e a 
deposição nos três estratos da planta.



A capacitação, o treinamento e a constante 
cobrança em revisões/ajustes no pulverizador 
pela equipe de pulverização da fazenda é de 
fundamental importância para que tenhamos 
maior eficiência nas nossas pulverizações e um 

controle mais efetivo de pragas e doenças.

A utilização de critérios técnicos e de pa-
râmetros de ajuste e operação é de funda-
mental importância.
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TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO

ALAP – Áreas Temáticas
Em maio de 2018 foi decidido na assembléia da ALAP – Associacion Latinoamericana de 

la Papa (Cusco – Peru) a criaçao de seis áreas temáticas, consideradas estratégicas para as 
cadeias da batata dos países latino americanos.

Convidamos todos a acessarem o site para conhecer e participar das áreas temáticas.

http://www.papaslatinas.org/areas-tematicas
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Formação: Bióloga
Instituição: Laboratório de Bacteriologia Vegetal (LBV)
Instituto Biológico
Área de atuação: Bacteriologia Vegetal
Contatos: (19) 3253-2112 ou (19) 99787-9345

1 - Atividades desenvolvidas

O LBV vem desenvolvendo ao longo dos 
anos atividades que envolvem estudos taxo-
nômicos de um grande número de bactérias 
fitopatogênicas por meio de procedimentos, 
empregando várias técnicas, tais como ca-
racterização fenotípica, testes de patogenici-
dade, eletroforese de proteínas, serologia e 
testes moleculares como PCR-RFLP, rep-PCR 
e hibridização DNA-DNA; identificação e ca-
racterização, preservação, armazenamento e 
distribuição de linhagens; consultoria técnica 
e emissão de relatórios de fitossanidade para 
órgãos governamentais, empresas privadas e 
para os agricultores.

3 - Atividades em desenvolvimento

Em 2005, o LBV iniciou parceria com a 
ABBA para estudar a doença bacteriana deno-
minada sarna da batata.

Desde então, um artigo científico já foi pu-
blicado, um foi submetido e três estão em pre-
paração. Também já foram defendidas uma 
tese de doutorado, oito dissertações de mes-
trado, oito IC e, atualmente, estão em anda-
mento uma tese de doutorado, duas disser-
tações de mestrado e dois IC. Os trabalhos 
desenvolvidos envolveram o levantamento e 
caracterização morfológica, patogênica e mo-
lecular de Streptomyces spp. causadores da 
sarna em batata nas principais regiões pro-
dutoras do Brasil. Posteriormente, se iniciou 
a identificação de todas as possíveis novas li-
nhagens da bactéria que estão ocorrendo no 
país e, atualmente, os trabalhos estão volta-
dos para o manejo da doença. Neste sentido, 
microrganismos considerados antagonistas 
estão sendo testados contra Streptomyces, 
além de produtos químicos e biológicos. Tes-
tes com diferentes faixas de pH estão sendo 
avaliados. Ainda, as linhagens de Streptomy-
ces mais agressivas no país estão sendo ino-
culadas nas principais cultivares de batata 
plantadas no Brasil para avaliação do nível de 
tolerância frente ao agente causal.

4 - Benefícios das atividades realizadas e 
em desenvolvimento

A sarna da batata é considerada uma das 
principais doenças no cenário da bataticultura, 
pois os sintomas modificam a aparência dos 
tubérculos, dificultando ou até mesmo inviabi-
lizando totalmente a sua comercialização. No 
Brasil, até algum tempo a doença não apre-
sentava expressividade, mas esse cenário 
vem mudando e traz preocupação porque ain-
da não existe uma forma eficiente de controle 
da doença.

Desta forma, diferentes linhas de pesqui-
sas estão sendo seguidas buscando-se uma 
forma de combater o fitopatógeno. A partir dos 
resultados obtidos com trabalhos em anda-
mento espera-se alcançar alternativas de ma-
nejo da doença.

5 - Sugestões para melhoria da área de atuação

Nos últimos anos não estamos conseguin-
do financiamento para dar continuidade às 
pesquisas na área de manejo da sarna da ba-
tata. Esforços têm sido direcionados para a 
investigação de medidas alternativas de con-
trole como testes de novas cultivares, faixa de 
pH do solo, microrganismos antagonistas (Tri-
choderma, Bacillus), produtos biológicos co-
merciais, entre outros, e por isso, entendemos 
que a participação de colaboradores e produ-
tores  do setor no suporte financeiro destes 
estudos poderá trazer benefícios para toda a 
cadeia produtiva.
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Patata de Dio
Sidney Christ
Chef Consultor
Facebook: Sidney Christ Gastronomia 
Consultoria Engenharia

Ingredientes:

• 2 batatas grandes;
• 1 peito de frango;
• 2 colheres de sopa de azeite;
• 1 cebola pequena;
• 1 dente de alho;
• 2 colheres de sopa de salsinha picada;
• 1 tomate picado;
• 100g de azeitonas picadas;
• 1 colher de chá de amido de milho;
• 50g de queijo ralado;
• 100g de presunto picado;
• 100g de amendoim torrado ou castanha de caju.

Modo de Preparo:

Lave bem as batatas. Coloque-as para cozinhar em uma panela com água até ficarem 
cozidas.
Se preferir, coloque para assar no forno por uns 40 minutos. Ou então, em microondas, 
com elas embaladas em papel toalha, por 15 a 20 minutos. Reserve.
Em uma panela, coloque o peito de frango com 250 ml de água. Leve para cozinhar. Es-
tando pronto, deixe esfriar junto com o restante da água.
Desfie o frango e mantenha-o com a água.
Em uma frigideira, coloque o azeite, o alho, a cebola e o frango sem a água; refogue bem.
Junte o tomate, a azeitona, o sal e a água do frango, misture e adicione o amido de milho.
Junte a salsinha e o amendoim. Reserve.
Escave a batata, formando uma cavidade o suficiente para colocar o frango. Faça um 
purê com o miolo da batata que escavou.
Recheie a batata com o frango, coloque por cima o purê, o presunto picado e salpique 
queijo ralado.
Leve ao forno para dourar.

Sugestão:

Sirva com uma salada de rúcula, alface e palmitos.
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