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Em junho de 2019 foi assinado o acordo 
de livre comércio entre o Mercosul e 
a União Europeia. O que acontecerá 
com o Brasil quando o acordo passar 

a vigorar?

Um bom exemplo para prever o futuro é com-
parar com o resultado prático do NAFTA – Acor-
do de livre Comércio da América do Norte criado 
em 01/01/1994. Composto por Estados Unidos, 
Canadá, México e o Chile como membro con-
vidado, a estratégia de criação do bloco visou 
enfrentar a concorrência do mercado europeu e 
especialmente o asiático. 

Apesar de o acordo ter como objetivo prin-
cipal eliminar barreiras alfandegárias e os im-
postos de importação de bens e mercadorias, 
a eliminação de barreiras alfandegárias ocorreu 
de forma gradual e lenta, justificada pela neces-
sidade de proteger setores ainda frágeis da eco-
nomia de cada um dos países-membros.

Dentro do NAFTA, as relações comerciais 
acabam por gravitar em torno dos Estados Uni-
dos, pois o Canadá e o México são dependentes 
das exportações para os Estados Unidos, que 
retribui adquirindo matérias-primas e mercado-
rias a custos reduzidos e vende os produtos in-
dustrializados produzidos em seu território. 

A situação do México é grave, pois a sua 
economia chega a possuir um caráter de sub-
missão frente aos Estados Unidos. As exporta-
ções, a indústria, as atividades agropecuárias e 
de mineração são, em sua maioria, destinadas 
ao país vizinho. Além disso, grandes empresas 
estadunidenses instalam filiais de suas indús-
trias em território mexicano – na fronteira com 
os EUA – para reduzirem custos com salários, 
impostos, e restrições ambientais.  O Chile, ape-
sar de ser considerado o local de origem da ba-
tata e produzir em abundância, consome cada 
vez mais batatas processadas importadas dos 
países do bloco. 

No início da década de 1990 o governo brasi-
leiro que se elegeu prometendo caçar marajás, 

escancarou as fronteiras do Brasil ao mundo. 
Muitas cadeias foram à falência - calçados, têx-
til, brinquedos, alho, cebola, batata etc. Simul-
taneamente, grandes redes de varejo e de fast 
food estabeleceram-se no país e dominaram 
todos os grandes centros consumidores. Nos 
países sérios as grandes redes de varejo são 
estrategicamente nacionais.

Na China e na Índia, os governos proíbem 
importações de produtos similares ou máquinas 
que provocam desemprego. As grandes em-
presas multinacionais que processam batatas 
são incentivadas a construírem indústrias den-
tro do país, processar matéria prima produzida 
por produtores locais, abastecerem o mercado 
interno e, se possível, exportar o excedente. Na 
maioria dos países latinos americanos, inclusive 
o Brasil, o governo facilitou as importações de 
produtos similares e, consequentemente, gerou 
desemprego e falência de produtores.     

Afinal, quais as prioridades dos acordos de 
livre comércio: a prosperidade dos países ou de 
empresas? A concentração ou a distribuição de 
renda?  

A esperança é que o nosso governo seja “pa-
triota, honesto e competente”, caso contrário, o 
acordo destruirá impiedosamente todas as ca-
deias agropecuárias que destinam a produção 
para o abastecimento do mercado interno. A fa-
lência destas cadeias representará a desgraça 
de milhões de brasileiros – produtores, pesqui-
sadores, comerciantes, provedores de insumos, 
mas principalmente, de trabalhadores margina-
lizados – analfabetos, idosos, ex-presidiários, 
ex-viciados etc.

O governo atual, diferente dos anteriores, 
deve ouvir, conhecer, entender a situação e a 
importância econômica e social das cadeias 
agropecuárias que destinam a produção para o 
abastecimento do mercado interno. O acordo de 
livre comércio é indiscutivelmente necessário, 
porém o foco prioritário deve ser o povo brasi-
leiro e jamais a riqueza incalculável concentrada 
em atletas, artistas, políticos, empresários etc.
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Aassociação de espécies de Fusarium 
com a batata é conhecida de longa 
data, especialmente com os tubér-
culos. Além de estarem em contato 

com o solo, habitat natural de muitas espécies 
deste fungo, o tubérculo, pela sua composição 
química, é excelente substrato para o cresci-
mento de microrganismos, em especial os fito-
patogênicos. Dezenas de espécies de Fusarium 
já foram relatadas causando podridão seca nos 
tubérculos, sendo as mais comuns F. solani var. 
coeruleum, F. sulphureum, F. avenaceum e F. 
sambucinum. Essas espécies, entretanto, de-
vem ser atualmente analisadas com restrição, 
já que a taxonomia desse gênero é complexa 
e frequentemente há mudanças no nome das 
espécies infectando as diferentes hospedeiras. 
Novidades a respeito desse assunto deverão 
estar disponíveis em breve, visto que um es-
tudo sobre diversidade das espécies de Fusa-
rium que ocorrem em batata no Brasil encontra-
-se em andamento envolvendo a colaboração 
entre a Embrapa Hortaliças e a Universidade 
Federal de Viçosa. 

Até recentemente, o agente causador do 
olho preto era considerado um patógeno espe-
cífico da batata. No entanto, há relatos de F. eu-
martii atacando plantas de berinjela, tomate e 
pimentão. Além destas, registros mostram que 
este mesmo Fusarium é capaz de causar doen-
ça em plantas de bordo, citrus e soja. Sendo 
assim, é relevante um alerta para estes casos, 
uma vez que estas plantas podem ser hospe-
deiras responsáveis por introduzir e/ou manter 
o inóculo em solo que seria usado para a bata-
ticultura, a exemplo da soja, que é vastamente 
utilizada em campos de produção como cultura 
alternativa em processos de rotação. 

Além da podridão seca (Figura 1), Fusarium 
sp. também está associado com uma infecção 
vascular, situação que resulta na murcha da 
planta (Figura 2) e escurecimento dos vasos 
dos tubérculos (Figura 3) e das ramas, acompa-
nhados de um bronzeamento das folhas. Neste 
caso, a doença é chamada de “olho preto”, em 
função do escurecimento das gemas (Figura 

3). A doença se manifesta quando propágulos 
do fungo presentes no solo penetram na planta 
pelas raízes e/ou pela batata-semente e infec-
tam a base do caule, os estolões e os tubércu-
los. 

O diagnóstico do olho preto da batata apre-
senta certa dificuldade em função de: 

1. Similaridade dos sintomas (murcha, 
escurecimento vascular e escurecimento das 
gemas) com os da murcha bacteriana. Neste 
caso, deve-se fazer o “teste do copo”, que é 
positivo para a murcha bacteriana e negativo 
para o olho preto. No entanto, o teste do copo 
nem sempre é tão claro quando se trata da 
forma de manifestação da murcha bacteriana 
chamada “campo biô” (veja edição anterior da 
Batata Show para este tema) ou da presença 
de Verticillium sp., que também causa murcha, 
porém com escurecimento vascular mais leve 
(Ver edição recente da revista Batata Show);

2. Dificuldade de isolamento do patógeno 
dos tubérculos infectados apresentando es-
curecimento vascular. Isso porque os tecidos 
escurecidos podem não conter estruturas do 
fungo, mas sim apenas a toxina produzida por 
este, que migra sistemicamente na planta. Esta 
possibilidade foi reforçada quando filtrados do 
fungo contendo somente a toxina causaram 
sintomas similares aos causados pelo fungo;

3. Complexidade taxonômica, com fre-
quentes mudanças nos nomes das espécies 
do patógeno pelo uso de ferramentas mole-
culares, além do relato de diferentes espécies 
causando murcha em batata. Por exemplo, F. 
avenaceum, F. sambucinum, F. oxysporum e F. 
solani f. sp. eumartii. Já foram relatados cau-
sando murcha e escurecimento vascular em 
batata, sendo a espécie dominante variável de 
região para região.

O olho preto foi relatado pela primeira vez 
no Brasil em 1996 por Lopes e Ventura a partir 
de epidemias ocorridas no Paraná, Santa Ca-
tarina, São Paulo e Bahia. Historicamente, esta 

síndrome está associada à variante da espécie 
Fusarium eumartii denominada Fusarium sola-
ni f.  sp. eumartii. Essa espécie também causa 
podridão seca em tubérculos similar à causada 
pelas espécies acima mencionadas. Em tes-
te preliminar de inoculação de 20 isolados do 
patógeno em tubérculos, observou-se compor-
tamento diferenciado nos genótipos de batata, 
embora nenhuma tenha sido suficientemente 
resistente para evitar perdas em caso de infes-
tação de campos ou infecção da batata-semen-
te. Não se tem notícia do comportamento das 
cultivares atualmente em uso.  

Por ocasião do primeiro relato desta doença 
no Brasil, havia informações de que ela era en-
dêmica na Argentina, onde provocava perdas de 
até 40% da produção e comprometia a produção 
de cultivares mais suscetíveis. À época, especu-
lou-se que os surtos de olho preto no Brasil pu-
dessem estar ligados à batata consumo desvia-
da para uso como batata-semente, ou mesmo à 
batata-semente importada da Argentina. Embo-
ra esta hipótese seja robusta, sua comprovação 
é dificultada pelo fato de o patógeno ser habitan-
te de solo, podendo, portanto, estar presente na 
área associada e eventuais outras hospedeiras. 
O rastreamento de lotes de batata-semente sus-
peitos auxilia no diagnóstico da origem da doen-

ça em uma determinada localidade. 

Em 2002, o olho preto ocorreu em surtos 
esporádicos e em plantas isoladas na Região 
Sul. Na ocasião, o IAPAR antecipou-se em pro-
por medidas preventivas para evitar a entra-
da e dispersão do patógeno, como ocorreu na 
Bahia, quando uma epidemia instalou-se a par-
tir de batata-semente contaminada e provocou 
sérias perdas. 

Por muitos anos, o olho preto tem sido ne-
gligenciado. Sua eventual presença durante 
este intervalo de tempo pode ter sido subes-
timada pela ausência do relato de epidemias, 
embora com possíveis casos esporádicos de 
baixa intensidade da doença.  É bom ressaltar 
que esses pequenos surtos, que podem até ter 
passado desapercebidos, são suficientes para 
manterem o patógeno no solo, mesmo que em 
baixas populações, estando assim disponíveis 
para causar epidemias a partir de uma combi-
nação envolvendo alta suscetibilidade da culti-
var e ambiente favorável. 

Em 2019, a clínica fitopatológica da Embrapa 
Hortaliças recebeu, após mais de uma década 
de ausência de casos similares, cinco amostras 
contendo tubérculos de batata com suspeita de 
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presença do olho preto, procedentes da Chapa-
da Diamantina, do Paraná e do Rio Grande do 
Sul (Figura 4). Dessas amostras, foram obtidos 
isolados de Fusarium sp. que foram  ou estão 
em processo de prova de patogenicidade. 

A partir dessa constatação, o principal ques-
tionamento então é: qual a origem do patógeno 
na área afetada: semente ou solo? Essa per-
gunta deve ser analisada caso a caso, sendo 
o responsável técnico pela lavoura o mais im-
portante componente do sistema de produção 
para levantar algumas informações, tais como: 
origem da semente e existência de outros lotes 
dessa semente que tenham sido plantados em 
outras áreas; presença da doença em outras 
áreas, com lotes de sementes semelhantes ou 
distintos; histórico da doença na área, lembran-
do que representantes desse gênero produzem 
estruturas de resistência capazes de sobrevi-
ver por muitos anos no solo; alterações no sis-
tema de produção que possam ter facilitado a 
dispersão e instalação do patógeno, tais como 
preparo inadequado do solo, compactação do 
solo, excesso de umidade no solo, adubação 
desbalanceada etc.; espécies usadas na rota-
ção de culturas e tempo de rotação; eventual 
diferença na frequência da intensidade dos sin-
tomas entre cultivares; eventual diferença de 
frequência da doença sob diferentes tratamen-
tos químicos, entre outros.

Para o controle da doença, ficam as reco-
mendações do IAPAR para o Estado do Para-
ná, às quais são acrescentadas algumas pelos 
autores:

Medidas de controle antes do plantio

• Escolha do local: como a doença não foi 
registrada em sua forma de máxima expressão 
no Paraná, deve-se manter estado de alerta 
para o registro de eventuais casos de ocorrên-
cias de epidemias catastróficas. 

• Escolha da cultivar: não se dispõe de 
informação da reação de cultivares quanto à 
maior ou menor suscetibilidade à doença. No 
entanto, deve-se prevenir quanto à origem e 
qualidade da semente, para se evitar situações 
como a ocorrida na Bahia. 

Medidas de controle após o plantio 

• Medidas sanitárias: caso sejam detectados 
tubérculos com sintomas característicos durante 
a lavagem e o processamento, procurar destruí-

-los completamente na operação de descarte, 
evitando-se a distribuição em áreas agricultáveis.

Medidas adicionais: 

	Realizar vistorias, em especial nos cam-
pos de produção de sementes, para detectar 
plantas murchas em final de ciclo. Tubérculos 
devem ser examinados para presença dos sin-
tomas de olho preto (apodrecimento seco na 
região da gema ou olho) e escurecimento vas-
cular. Em adição, caules devem ser cortados 
transversalmente para observação da presen-
ça de escurecimento vascular. A presença do 
patógeno, após confirmação em laboratório, 
condena o campo para uso como semente. 

	Fazer rotação de culturas, de preferên-
cia com gramíneas. Esta medida é essencial 
para patógenos associados ao solo, inclusive o 
olho preto.

	Plantar cultivares mais resistentes, se 
disponíveis no mercado.

Obs: O controle químico ainda não é re-
comendado no Brasil. Embora efetivo para o 
tratamento de batata-semente afetado pela 
podridão seca, causado pelas diferentes es-
pécies de Fusarium, a fase sistêmica (interna) 
de infecção não é afetada, portanto o controle 
químico não é eficaz. No entanto, na Tunísia, 
os princípios ativos hymexazol e azoxystrobin 
foram eficazes em controlar, sob condições 
controladas, a murcha de Fusarium, neste caso 
atribuída à espécie F. oxysporum f.sp. tuberosi. 

Figura 1. Podridão seca em tubérculo  de batata causa-
da por Fusarium spp. 

Figura 2. Infecção vascular e murcha de plantas de ba-
tata causada por Fusarium spp. 

Figura 3. Escurecimento vascular espesso e escurecimen-
to das gemas causados por Fusarium spp. do tipo eumartii.

Figura 4. Amostra de tubérculos de batata com sinto-
mas de olho preto recebida na Embrapa em 2019.

Sacos de Nylon * Sacos GI PP * 
Chicotes * Barbantes * Fitilho Ouro * Linhas p/ Costura 
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IAPrezados, repasso nesta matéria in-
formações sobre a doença conheci-
da como Zebra chip. Estas informa-
ções foram obtidas em treinamento 

realizado em Honduras, país localizado na 
América Central, que não produz batata em 
grande quantidade, mas apenas em áreas de 
maior altitude, desde muitos anos, com uma 
área de aproximadamente 2.200 alqueires por 
ano. Dentre outros assuntos do treinamento, 
que foi financiado pelo instituto ICDF (Fundo 
Internacional de Cooperação e Desenvolvi-
mento) de Taiwan, foram repassadas informa-
ções sobre esta doença. O curso foi ministrado 
por especialistas do CIP, de uma Universida-
de chamada Zamorano, e por especialistas 
do DICTA (Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria), órgão equivalente à Embra-
pa naquele país; também por um engenheiro 
agrônomo que presta assistência técnica a 
produtores em uma região ao norte do país, 
onde é possível o cultivo da batata devido ao 
clima ameno propiciado com altitude de cerca 
de 1.700 m.

Achei importante repassar as informações 
recebidas, mas como não sou especialista na 
área de fitopatologia ou mesmo de entomolo-
gia, tampouco tenho experiências anteriores 
com esta doença, haveria a possibilidade de 
eu não conseguir repassá-las com a qualidade 
técnica que especialistas teriam condições de 
fazer, ou mesmo que eu cometesse algum erro 
por interpretação errada do que me foi dito. 
Mas creio que mesmo para especialistas nes-
tas áreas seria uma tarefa difícil, por ser um 
assunto muito complexo e envolver conjun-
tamente várias áreas de conhecimento, além 
de necessitar de treinamento específico sobre 
esta doença. Mas mesmo com estas limita-
ções, dadas à escassez de informações que 
temos na literatura nacional, e à importância 
do tema, creio que é importante repassá-las.

Sendo assim, para ser mais cauteloso, vou 
me basear principalmente em informações de 
folders que recebi, portanto com citação biblio-
gráfica, e deixarei em negrito quando for uma 
explicação pessoal. No texto também deixarei 
identificado quando se tratar de informações 
que foram repassadas para mim de forma oral, 

portanto passíveis de alguma interpretação er-
rônea de minha parte. As fotos apresentadas 
são de minha autoria.

Folder 1 - Recomendações práticas para a 
redução de danos por “paratrioza” no cultivo 
da batata. Publicado por um programa nacio-
nal de Honduras chamado Pronagro, para a 
cadeia nacional de batata:

O Zebra chip é uma doença causada pela 
bactéria com nome científico (Candidatus li-
beribacter solanacearum ou Candidatus libe-
ribacter psyllaurous), e transmitida por um in-
seto, mais especificamente um Psilídeo com 
nome científico (Bactericera cockerelli), o in-
seto é chamado comumente por eles como 
Paratrioza, também identificado assim nos 
folders, e pelo que estudei são da mesma 
família dos psilídeos que causam o gree-
ning nos citros. Esta praga também se repro-
duz e prejudica outras solanáceas como o to-
mate, as pimentas, a berinjela, dentre outras. 
A praga apresenta três fases de desenvolvi-
mento, a fase de ovos que dura de 4 a 6 dias 
(Foto 1). Estes ovos têm coloração amarelo 
claro e ficam aderidos nos tricomas na par-
te de baixo das folhas.

A fase seguinte é a de ninfas, que dura de 
12 a 21 dias, não consegui registrar em fotos 
esta fase mas é possível encontrar fotos na 
internet, estas ninfas são pequenas, alguns 
poucos milímetros, mas é possível visuali-
zá-las sem necessidade de lupa, sempre na 
parte de baixo da folha, próximo às nervu-
ras. Por último a fase adulta, com duração de 
cerca de 24 a 26 dias (Foto 2). Registrei fotos 
do adulto também sobre folhas de batata, 
mas não ficou tão nítido quanto esta sobre 
uma planta daninha no meio da lavoura.

Ainda segundo informações do mesmo 
folder, a primeira associação da doença Ze-
bra chip com este psilídeo ocorreu no México 
em 1994, e a partir do ano 2000 se dissemi-
nou para os Estados Unidos da América, Nova 
Zelândia, Guatemala, Honduras e Nicarágua. 
Segundo os técnicos, este inseto também 
já foi identificado em um país do norte da 
América do Sul, porém não foi averiguado 
se os mesmos eram portadores da bactéria, 
pois esta averiguação precisa ser realizada 
por análise de DNA. Prefiro aqui não citar o 
nome do país, pois não é uma informação 
oficial. Mas segundo eles, em um estudo 
realizado em Honduras, 70% dos insetos 
coletados eram portadores da bactéria. Em 
Honduras a praga é mais agressiva durante o 
verão, quando aumenta mais sua população, 
sendo que durante as épocas chuvosas ou 
com temperaturas mais baixas a população da 
praga tende a diminuir. 

Esta praga sobrevive e se multiplica nas 
espécies de solanáceas citadas acima, além 
de plantas voluntárias (soqueiras) de batata, 
e de plantas daninhas, principalmente de so-
lanáceas. O inseto é infectado pela bactéria 
ao se alimentar de plantas doentes, e quando 
isso ocorre, permanece infectado por toda a 

Foto 1. Ovos do psilídeo transmissor do Zebra chip.

Foto 2. Adulto do psilídeo transmissor do Zebra chip 
sob uma planta daninha em uma lavoura de batata.



12          Revista Batata Show      Ano XIX      nº 54      Agosto/2019 www.stamaquinas.com.br
Soluções Tecnológicas Agrícolas

sua vida, e é capaz de passar esta bactéria 
para ao ovos, e consequentemente para os 
seus descendentes. Esta é uma informação 
importante, pois interfere muito na questão 
do controle e disseminação da doença, já 
que diferentemente de outros transmisso-
res de doenças como dos vírus, por exem-
plo, esta praga pode passar a bactéria para 
seus descendentes, e estes já nascerem in-
fectados, sem necessitar picar uma planta 
doente para serem portadores da bactéria.

Ainda segundo o mesmo folder as perdas 
em campos infectados podem chegar a 100%. 
Os sintomas na parte aérea da batata são fo-
lhas amareladas e enroladas para cima (Foto 
3), evoluindo para uma coloração avermelha-
da nas folhas do topo da haste, e estas folhas 
são menos desenvolvidas (Foto 4). Outros 
sintomas são o encurtamento dos entrenós, 
e posterior intumescimento das axilas das fo-
lhas formando tubérculos aéreos (Foto 5).

Os tubérculos produzidos pelas plantas 
infectadas que não chegam a morrer, apre-
sentam tamanho menor, e um halo escuro 
nos anéis vasculares, além de sabor doce 
quando cozidas, perdendo seu valor comer-
cial. Quando fritos apresentam coloração es-
cura rajada com aspecto de queimado, daí o 
nome de Zebra chip. Na Foto 6 registrei o 
início da formação do halo escuro próximo 
à região do anel vascular dos tubérculos, 
pois a lavoura ainda estava com 60 dias, 
e os tubérculos não estavam bem desen-
volvidos ou mostrando bem os sintomas. 
Não fizemos a fritura dos tubérculos, mas na 
internet é possível ver fotos do aspecto do 
produto depois de frito.

FI
TO

P
A

TO
LO

G
IA

Foto 3. Sintomas de enrolamento das folhas no ápice 
das hastes.

Foto 4. Coloração avermelhada nas folhas no ápice das 
hastes.

Foto 5. Início do intumescimento nas axilas das folhas, 
que depois evoluirá para a formação de tubérculos aé-
reos.
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Segundo a apresentação do Eng. Agrô-
nomo Sr. Carlos Valladares Ilias, a tem-
peratura ideal para o desenvolvimento da 
praga é de cerca de 26°C, sendo que suas 
populações tendem a diminuir quando 
acima de 32°C e abaixo de 15°C, muito 
embora podem sobreviver mesmo fora 
deste período ideal.

Quanto ao controle, segundo o mesmo 
folder: uma vez que a praga esteja presente 
em campos de produção é impossível exter-
miná-la, sendo necessário medidas de convi-
vência com o problema. Também não há uma 
medida que sozinha possa diminuir significa-
tivamente o problema, sendo necessário um 
manejo integrado que é um tanto complexo, 
por envolver tanto a batata semente, a bacté-
ria, plantas hospedeiras, e também ser uma 
praga de difícil controle e fácil disseminação:

1- A primeira medida seria a utilização de 
sementes não infectadas pela bactéria, e nun-
ca utilizar como sementes lotes onde houve a 
presença desta doença. Penso que este se-
ria um desafio imenso, pois a infecção de 
campos de sementes se dá de forma muito 
rápida. Para terem ideia, no DICTA eles fa-
zem três gerações de sementes em ambien-
te protegido, que seriam correspondentes 
às nossas classes básica G0, G1 e G2. As 
duas primeiras dentro de estufas climatiza-

das, e a terceira dentro de telados que eles 
chamam de casas malha; lá no DICTA são 
ao todo 4.5 ha destas estruturas para a pro-
dução de sementes. Abaixo na Foto 7 um 
plantio de sementes equivalentes à nossa 
classe básica G1 dentro de uma estufa, que 
depois de colhidas serão plantadas nas ca-
sas malha (casas com telados que prote-
gem dos insetos, mas que permitem a en-
trada de chuva e ventilação natural).

Uma característica dos tubérculos semen-
te infectados quando brotados é a formação 
de brotos muito finos, bastante diferentes de 
uma brotação normal, portanto é recomenda-
do deixar os tubérculos ficarem com brotação 
mais desenvolvida, para ser possível identifi-
car quando estão infectados.

2- Segundo o mesmo folder antes do plan-
tio das lavouras, pelo menos 30 dias antes, 
deve-se tentar eliminar todo e qualquer hos-
pedeiro da praga nas proximidades, sejam 
plantas soqueiras ou outras plantas hospedei-
ras acima descritas, não somente no local de 
plantio como nos arredores, visto que a praga 
pode voar por longas distâncias, e por ser mui-
to leve, pode ser levada também pelo vento. 
Então principalmente para lavouras de semen-
tes, deve-se assegurar também que não há 
plantações infectadas nos arredores.

3- Fazer inspeções contínuas nas planta-
ções, principalmente nas bordas dos campos, 
onde normalmente se inicia a infecção, para 
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detectar a presença de ovos ou ninfas na par-
te debaixo das folhas ou adultos na parte su-
perior, fazendo esta vistoria duas a três vezes 
por semana e eliminando qualquer planta com 
sintomas.

4- Aplicação de inseticidas para o contro-
le da praga, de preferência de alguma forma 
que atinja também a parte debaixo das folhas, 
o folder fala sobre a utilização de asperso-
res com um sopro de ar para movimentar 
as folhas e permitir atingir também a parte 
debaixo das folhas, onde se encontram os 
ovos e ninfas. Mas se referem a pulveriza-
dores costais motorizados. A aplicação dos 
inseticidas deve ocorrer já na primeira identifi-
cação da praga nas amostragens, e deve con-
tinuar até os últimos dias antes da dessecação 
do campo. Sendo que nunca se deve utilizar 
o mesmo inseticida, devendo rotacionar com 
diferentes ingredientes ativos e diferentes 
modos e mecanismos de ação, para evitar a 
resistência dos insetos e também para poder 
atingir as diferentes fases de desenvolvimento 
da praga.

5- Estabelecer em regiões produtoras, 
onde este problema ocorreu, vazios sanitários 
por pelo menos dois meses, livres de planta-
ções de batata, livres de soqueiras ou de ou-
tras solanáceas hospedeiras. Creio que este 
mecanismo não é fácil de implementar, e 
também não seria um método para elimi-
nação do problema; mas quanto em maior 
proporção pudesse ser empregado, pode-
ria diminuir as infestações, e seria mais um 
dos vários métodos para compor o sistema 
de controle integrado da doença.

Segundo informações contidas em outro 
folder: Manejo de la paratrioza em el cultivo 
de papa, publicado pelo DICTA, e de autoria 
de Milton Toledo:

O sabor doce encontrado nos tubérculos 
infectados se dá pela transformação do ami-
do em açúcares pela bactéria, o que poste-
riormente também confere coloração escura 
ao produto frito. Os tubérculos também ficam 
com consistência mais dura e difícil de cozi-
nhar. Segundo o senhor Carlos Ilias é possí-
vel identificar esta consistência mais dura 
mesmo quando os tubérculos são cortados 
com uma navalha antes de cozinhar, sen-
tindo no corte o aspecto crocante.

Segundo este folder uma fêmea pode pôr 
cerca de 230 ovos durante seu ciclo de vida, 

Foto 7. Produção de sementes equivalentes à básica 
G1 em estufas plásticas climatizadas. A irrigação é por 
gotejo e também por micro aspersão.

Foto 6. Início do escurecimento do tubérculo próximo 
ao anel vascular.

e as ninfas têm a capacidade de se mover, 
mesmo que lentamente. Os adultos têm um 
tamanho de cerca de 2.5 mm, os machos vi-
vem por cerca de 20 dias e as fêmeas por até 
60 dias, informação que contrasta do folder 
anterior. Tanto os adultos como as ninfas se 
alimentam da seiva das plantas penetrando 
seus estiletes no floema.

O controle químico isoladamente tem baixa 
efetividade no controle, por não atingir facil-
mente a parte de baixo das folhas; também a 
praga adquire facilmente resistência aos inse-
ticidas. O folder também cita cinco insetici-
das que apresentam efeito sobre a praga, 
mas não especifica que fases de desenvol-
vimento da praga eles têm efeito, também 
não especifica o quanto estes são efetivos.

As seguintes informações foram repas-
sadas em apresentação oral do senhor Car-
los Ilias:

Hoje o Zebra chip é a principal doença 
que ocorre na cultura da batata no país, se-
guido da requeima da batata, mas segun-
do ele este segundo problema eles conse-
guem manejar bem com fungicidas. Eles 
também têm problemas com o nematoide 
dourado, mas ainda em áreas isoladas. 
Segundo eles, o país importa cerca de 80 
containers por ano de sementes da União 
Europeia, mas a preços que dificultam mui-
to a viabilidade econômica dos cultivos, 
e pelo DICTA, com ajuda dada pelo ICDF, 
eles conseguem fornecer sementes pela 
metade do preço da batata importada. Se-
gundo ele, os inseticidas diferem na efe-
tividade do controle nas diferentes fases 
de desenvolvimento da cultura. A coloca-
ção de armadilhas para captura de adultos 
são indispensáveis para o monitoramento, 
ele mostrou fotos de lavouras com armadi-
lhas de papel amarelo com cola. Para ele, 
na aplicação de inseticidas é importante a 
utilização de maior vazão nos aspersores. 
Também a utilização de inseticidas mais 
específicos, que não eliminem os insetos 
inimigos naturais, e mostrou a foto de uma 
“joaninha” como exemplo. Também ressal-
tou que o controle precisa ser efetuado com 
medidas integradas (Manejo Integrados de 
Pragas e Doenças), através de uso de vá-
rias técnicas como as descritas acima.

Agora minha opinião pessoal: devido às 
características da praga e da doença, creio 
que seja questão de tempo até que esta che-
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gue à América Latina e consequentemente 
ao Brasil, porém gostaria muito de estar 
errado quanto a isso. Acharia importante, 
portanto, estarmos minimamente prepara-
dos para quando, ou se isso vier a aconte-
cer, ou também para prevenir ou retardar ao 
máximo a entrada no país. Não sei ao cer-
to como poderíamos fazer isso, mas creio 
que poderíamos iniciar fazendo contatos 
com instituições e pesquisadores de países 
como o México ou os EUA, que convivem 
com este problema a mais tempo, ou que 
utilizam nível tecnológico mais avançado 
de produção. Portanto quem tivesse conta-
tos nestes países poderiam tentar obter o 
máximo de informações e repassar para o 
setor produtivo, um dos meios seria esta re-
vista. Ou ir mais além, tentar organizar uma 
missão a um destes países, ou mesmo aos 
dois, contemplando principalmente alguém 
da área de entomologia, mas também de fi-
topatologia (na área de bactérias), para ob-
ter informações técnicas mais precisas do 
que estas que eu recebi, também saber se 
há alguma cultivar com algum nível de tole-
rância para imediatamente incorporá-la nos 
blocos de cruzamentos do melhoramento. 
Além disso, tentar saber que mecanismos 
físicos ou fisiológicos estariam envolvidos 
nesta possível tolerância, ou se há algum 
estudo de herança genética destes meca-

nismos; também ter acesso aos marcado-
res moleculares para detecção da bactéria; 
também para identificar quais produtos in-
seticidas têm efetividade no controle em 
cada fase do ciclo da praga; além da quan-
tificação dos danos que estão ocorrendo 
em lavouras comerciais naqueles países e 
estimar quais seriam os possíveis impactos 
deste problema na produção nacional. De-
pois, o relatório poderia ser publicado nesta 
revista. Pela dificuldade financeira das ins-
tituições de pesquisa do país no financia-
mento de viagens externas, uma alternativa 
seria estudar algum tipo de financiamento 
externo, como por empresas que trabalhem 
com produtos para o controle desta praga, 
pois eles também têm interesse, ou estudar 
outra forma de financiamento.

Mas quanto a isso, mais uma informação 
importante que foi repassada: ao adentrar 
lavouras infectadas deve-se tomar muito 
cuidado quanto ao transporte de ovos ou 
ninfas em roupas e calçados. Portanto é re-
comendado ir com uma roupa ou calçado 
mais velho, que não seja necessário trazer 
de volta para o Brasil, ou colocá-las em um 
saco plástico fechado, e ao retornar desin-
festar utilizando água fervente, ou outra 
forma que tivesse comprovado efeito con-
tra ovos e ninfas da praga.
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produtor de batata na classifica-
ção internacional, com a China 
(99.065.724 t), Índia (43.770.000 t) e 

EUA (19.990.950 t) em 1o, 2o e 5o, respectivamen-
te. Quase um terço de toda a batata colhida no 
mundo ocorre na China e na Índia.  A produção 
de batata é um enorme desafio, devido a vários 
fatores, tais como os problemas fitossanitários, 
responsáveis por perdas qualitativas e quantitati-
vas, que elevam o custo de produção e reduzem 
a oferta, impactando enormemente o mercado.

O número de patógenos que atacam a batata 
é de aproximadamente uma centena, sendo cer-
ca de 40 de etiologia viral. Um fator que agrava 
o problema é a propagação da batata por tubér-
culo-semente, mesma forma utilizada por muitos 
destes patógenos. Soma-se a isso, a dependên-
cia do Brasil da importação de tubérculo-semen-
te, cenário que traz o risco de introdução de no-
vas pragas, ausentes no Brasil e com potencial 
de impacto econômico relevante ao setor. 

A Instrução Normativa número 39, de 2 de ou-
tubro de 2018, contém uma lista das pragas qua-
rentenárias ausentes – PQA, de importância eco-
nômica potencial, com 62 vírus e três viroides. 
Potato mop-top virus (PMTV) está entre estes 
vírus, sendo a batata seu principal hospedeiro, 
com registro de até 67% de perdas, pois afeta a 
qualidade do tubérculo.  

PMTV é transmitido pela batata-semente, 
passa desta para a nova planta e para os novos 
tubérculos. Entre plantas, é transmitido pelo 
protozoário Spongospora subterranea f. sp. 
subterranea (Sss), um conhecido patógeno de 
solo, agente da sarna pulverulenta da batata, 
presente no Brasil desde 1988, mais frequente 
em áreas com o clima frio e úmido, mas pode 
também se manifestar e causar danos em solos 
encharcados. O vírus permanece nos esporos 
do Sss, os quais podem permanecer no solo por 
até 18 anos, mesmo na ausência da batata. Con-
dições de ambiente que favorecem Sss também 
favorecem PMTV.

A infecção do PMTV é parcialmente sistêmi-
ca e apenas uma parte da progênie de tubércu-
los de uma planta infectada transportará o vírus. 
Isto poderá levar à eliminação do vírus da cultu-
ra da batata após poucas gerações, quando os 
tubérculos são plantados em solo livre do PMTV 
e Sss.

Distribuição

O vírus foi relatado pela primeira vez em 
1966 na Grã-Bretanha. Hoje, encontra-se ampla-
mente distribuído, já existem relatos do PMTV 
na Europa, Ásia, Oceania, América do Norte 
e América do Sul (Figura 1). Especial atenção 
deve ser dada às nossas fronteiras e aos impor-
tadores de batata-semente.

Sintomas 

Os sintomas induzidos por PMTV podem 
variar de acordo com a cultivar de batata e 
com as condições do ambiente. Nas folhas, 
os sintomas surgem como manchas amarelas 
brilhantes, anelares ou em linhas em forma de 
V, principalmente nas inferiores. São mais fre-
quentes em temperaturas entre 5 e 15 °C e 
nos estágios iniciais de crescimento da plan-
ta. Esses sintomas podem desaparecer com o 
crescimento da planta e em temperaturas mais 
elevadas. Os entrenós podem ficar encurta-
dos, causando aglomeração de folhagem re-
sultando no efeito “mop-top” (formato de vas-
soura para esfregar o chão, invertida). Essas 
manchas amareladas podem ser confundidas 
com os sintomas de outras viroses da batata, 
particularmente de Tobacco rattle virus (TRV), 
mas ambas resultam em tubérculos sem valor 
comercial. 

Na superfície dos tubérculos podem surgir 
anéis concêntricos superficiais ou linhas es-
pessas. No interior do tubérculo, podem sur-
gir linhas necróticas de cor castanha, arcos e 
anéis. 

Quando o tubérculo provém de uma planta 
infectada (infecção secundária), os sintomas 
diferem daqueles sintomas dos tubérculos 
produzidos pela infecção primária, e podem 
incluir tubérculos malformados e rachados. 
Esses sintomas também podem variar com a 
cultivar.

Os sintomas podem não estar presentes 
durante a colheita, desenvolvendo-se pos-
teriormente durante o armazenamento. Esta 
“instabilidade” dos sintomas é algo preocu-
pante, pois torna-se um sério desafio para a 
certificação de sementes, que atualmente se 
baseia em sintomas foliares para detecção e 
identificação de pragas.

Considerações finais 

Uma vez introduzido, o controle do vírus 
se torna muito difícil. Portanto, é fundamental 
protegermos a cultura da batata brasileira da 
introdução de novas pragas, sendo essencial 
o uso de material para propagação livre de ví-
rus. 
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ATENÇÃO
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 na receita. Utilize sempre os 
equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de 
idade. Faça o Manejo Integrado de Pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de 
produtos. Uso exclusivamente agrícola.
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Neste sentido, a fiscalização do material 
importado é fundamental. Bem como o diag-
nóstico eficiente e imparcial por laboratório 
credenciado. Além disso, cabe ao produtor 
estar atento aos seus campos de cultivo, ins-
pecionando a produção e caso perceba algum 
sintoma suspeito, encaminhar para análise e 
identificação do patógeno. Isto porque é de 
extrema importância reconhecer e identificar a 
entrada de novas pragas o mais rápido possí-
vel, para que medidas sejam tomadas.

O laboratório Agronômica possui 13 anos 
de experiência em diagnóstico fitossanitário e 
está habilitado para detecção do PMTV, seja 
em batata-semente importada, como também 
em batata de lavouras brasileiras com sinto-
mas suspeitos. 

Ao observar sintomas suspeitos, o produtor 
ou responsável deve entrar em contato com 
o Laboratório e encaminhar as amostras para 
análise. A amostra pode ser composta de fo-
lhas ou tubérculos sintomáticos. O ideal são 
folhas da região mais baixa da planta, com 
sintomas bem evidentes e outras em que o 
sintoma esteja começando a aparecer. Os tu-
bérculos devem estar sintomáticos, inteiros e 
que não estejam em estado de deterioração. 
Como o vírus permanece nos esporos de Sss, 
a ocorrência desta praga é um alerta, se asso-
ciada aos sintomas descritos, sendo também 
material a ser analisado.

Fotos 1 e 2. Início dos sintomas: manchas amarelas em 
forma de V.

Fotos 3. Sintomas nos folíolos.

Foto 4. Efeito “mop-top” (similar a um esfregão inver-
tido).
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a Fungicidas
Dra. Kelly Simões
Pesquisadora do Laboratório de Resistência da BASF.
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No Brasil, a pinta-preta é umas das 
doenças de maior incidência na 
cultura da batata, podendo causar 
perda de até 100% da produtividade 

se o controle não for efetivamente realizado. A 
doença ocorre principalmente em áreas tropi-
cais e subtropicais, sendo seu desenvolvimen-
to favorecido por altas temperaturas (entre 
22 a 32 ºC) e alternância de períodos secos 
e úmidos. A doença se torna mais agressiva 
na fase de desenvolvimento dos tubérculos e 
os principais danos na cultura se caracterizam 
pela redução da área foliar, do vigor das plan-
tas, quebra de hastes e redução da qualida-
de e quantidade dos tubérculos (Töfoli et al. 
2013).

Três espécies de Alternaria sp. têm sido 
descritas como os agentes causadores da 
doença, a Alternaria solani Sorauer, a Alterna-
ria alternata (Fries) Keissler e Alternaria gran-
dis E.G. Simmons. Nas folhas as lesões de A. 
solani e A. alternata são escuras e surgem iso-
ladas ou agrupadas, em formato circular, an-
gular ou elíptico, contendo anéis concêntricos 
com bordas bem definidas, com ou sem halo 
amarelado ao redor das mesmas. Estudos 
recentes indicam que a A. grandis é a princi-
pal espécie associada a pinta-preta no Brasil, 
sendo mais agressiva e com lesões menores e 
numerosas com alto potencial destrutivo (Tö-
foli et al. 2013). 

Entre os métodos de prevenção, a utiliza-
ção de fungicidas para o controle da pinta-pre-
ta na cultura da batata é imprescindível para 
redução dos danos. O número de aplicações 
de produtos químicos pode variar entre 10 a 
18, dependendo do clima, fonte de inóculo, 
cultivar etc., sendo que cerca de cinco a sete 
aplicações são para o controle da pinta-preta. 

Quanto maior o número de aplicações de 
fungicidas maior a pressão de seleção dos 

fungos e consequentemente maior risco de 
desenvolvimento da resistência. A resistência 
de fungos a fungicidas é uma preocupação 
constante das empresas fabricantes de defen-
sivos agrícolas, uma vez que, pode causar a 
perda da tecnologia desenvolvida, além de ou-
tros prejuízos para o sistema produtivo. 

A resistência surge devido a um processo 
chamado pressão de seleção, onde suces-
sivas aplicações de fungicidas com mesmo 
mecanismo de ação são realizadas sobre as 
populações dos fungos. Essas aplicações 
repetidas selecionam indivíduos que natural-
mente possuem um genótipo que os tornam 
mais adaptados a presença do fungicida. Ge-
ralmente esses fungos adaptados podem ser 
encontrados em baixa frequência nas popula-
ções, mas com o processo de pressão de sele-
ção podem se tornar predominantes. É nessa 
hora que os problemas de falha de controle de 
fungicidas acontecem, e consequentes perdas 
de produtividade aumentam.

Atualmente a rapidez da ocorrência da re-
sistência no campo é maior do que a presteza 
da difícil tarefa de descobrir novas moléculas 
com novos mecanismos de ação, bem como, é 
maior do que o longo processo de registro de 
novos agroquímicos. Dentro desse contexto, a 
única alternativa é garantir a longevidade das 
tecnologias disponíveis, sendo esta uma res-
ponsabilidade não apenas das empresas de 
defensivos agrícolas, mas de todos envolvidos 
na cadeia produtiva.

A realização de boas práticas agrícolas é 
extremamente importante para reduzir a evolu-
ção de sintomas da doença e a resistência aos 
fungicidas. Medidas importantes como evitar o 
plantio em épocas favoráveis para a ocorrên-
cia da doença, utilizar batata-semente certifi-
cada, utilizar no plantio cultivares com níveis 
de resistência quando possível, não realizar 

plantios sucessivos na mesma área, eliminar 
tubérculos e plantas voluntárias remanescen-
tes são medidas que reduzem a quantidade de 
inóculos no campo e auxiliam no manejo da 
resistência. Adicionalmente, o uso correto dos 
fungicidas é crucial, respeitando sempre as do-
ses recomendadas pelos fabricantes descritas 
na bula, o número máximo de aplicações por 
ciclo da cultura, realizar aplicações preventi-
vas e no intervalo certo, bem como seguir as 
recomendações de rotação de fungicidas com 
diferentes mecanismos de ação. Os produto-
res agora podem encontrar facilmente nos ró-
tulos dos produtos fitossanitários informações 
sobre os mecanismos de ação do produtos, 
para que possam fazer a escolha certa do pro-
duto, garantindo a rotatividade de ingredientes 
ativos, protegendo sua lavoura, e contribuindo 
para o manejo eficiente de doenças em busca 
de altas produtividades. 

As empresas também têm contribuído para 
manejar a resistência com muitas medidas, 
entre elas estão os estudos de monitoramento 
e mapeamento da resistência de populações 
dos fungos, sendo essas informações muito 
úteis para uma recomendação do seu portfólio 
de forma mais assertiva. A BASF possui desde 

de 2012 um amplo projeto de monitoramento 
da resistência de Alternaria sp. aos fungicidas 
desenvolvidos por ela. Os fungicidas da em-
presa são monitorados antes mesmo do seu 
lançamento, com o intuito de caracterizar a 
sensibilidade das populações de fungos antes 
que a pressão de seleção comece a ocorrer 
no campo. Dessa forma, após a introdução 
do fungicida no mercado é possível realizar o 
monitoramento e verificar o desempenho da 
molécula e se está ocorrendo redução da sen-
sibilidade dos fungos aos fungicidas, além de 
mapear o comportamento regionalmente, po-
dendo assim realizar ações localizadas. 

O Laboratório de Monitoramento da Re-
sistência da Estação Experimental Agrícola 
da BASF, situado em Santo Antonio de Pos-
se em São Paulo, recebe anualmente cerca 
de 22 amostras de folhas de batata infectadas 
por pinta-preta de diferentes áreas produto-
ras para análise. Quando esse material che-
ga no laboratório é necessário fazer o isola-
mento dos fungos e verificar qual espécie é a 
causa da doença. Cerca de 90% das amostras 
que chegam são de A. grandis, os outros 10% 
são identificadas como A. alternata. De cada 
amostra são obtidos no mínimo seis isolados 
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de Alternaria sp.. Os conídios produzidos pe-
las colônias dos isolados são submetidos aos 
testes de sensibilidade in vitro na presença 
dos ingredientes ativos que constituem os fun-
gicidas da BASF.  São monitorados no labo-
ratório os fungicidas dos grupos químicos dos 
triazóis (grupo G1), estrobilurinas (grupo C3) 
e carboxamidas (grupo C2), os quais são os 
principais modos de ação disponíveis no mer-
cado para o controle da doença.

Até o momento, os resultados obtidos no 
monitoramento permitiram compreender que 
a sensibilidade de cada espécie de Alterna-
ria é diferente frente aos diferentes fungicidas 
e mecanismos de ação. Como por exemplo, 
verificamos que A. grandis é menos sensível 
a alguns fungicidas do grupo das carboxami-
das (grupo C2) e altamente sensível ao grupo 
das estrobilurinas (grupo C3). No caso de A. 
alternata ocorre o contrário, sendo altamente 
sensível a carboxamidas e menos sensível a 
estrobilurinas.  Como muitas vezes o produtor 
não sabe qual espécie está causando a doen-
ça na sua lavoura, a mistura estrobilurinas+-
carboxamidas (grupo C3+C2) é altamente 

recomendada nas aplicações preventivas jun-
tamente com fungicidas multissítios (grupo M4 
a M11), os quais apresentam baixo risco de re-
sistência e podem contribuir para o manejo da 
resistência dos fungos protegendo as molécu-
las com sítio de ação específico e prolongan-
do a vida útil dos produtos. Perdas de sensibi-
lidade para os fungicidas do grupo dos triazóis 
(grupo G1) ainda não foram detectadas, sendo 
estes também uma boa opção para a rotação 
dos mecanismos de ação. 

As pesquisas de monitoramento da resis-
tência de Alternaria sp. são contínuas, alguns 
estudos para caracterização molecular do ban-
co de amostras de Alternaria que foram coleta-
das durante as safras serão realizados para a 
melhor compreensão das alterações genéticas 
(mutações) nos fungos que podem ocasionar 
resistência, além disso pretende-se  confirmar 
por técnicas moleculares mais eficazes se as 
espécies mais incidentes no Brasil são realmen-
te A. grandis e A. alternata. Essas informações 
serão muito úteis para toda cadeia produtiva 
para continuarmos posicionando os fungicidas 
na cultura da batata de maneira eficaz.

Foto 1. Conídios de A. grandis (400X). 

Foto 2. Lesões da pinta-preta na folha da batata retirada pelo Enge-
nheiro Agronômo Daniel Mariano Santos.
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Larva Alfinete, o Desafio do Manejo
Fernando J. Sanhueza Salas e Thiago Navarro Bueno
Instituto Biológico, São Paulo
Laboratório de Estudo de Vetores

Entre os principais insetos-pragas 
que atingem a bataticultura mere-
cem destaque os insetos sugado-
res: pulgões (Machrosiphum eu-

prorbiae e Myzus persicae) e o “complexo” de 
espécies/biotipos de mosca branca formado 
pelos Biotipo B (MEAM1) e Q (MED) de Bemi-
sia tabaci e Trialeurodes vaporarorium (mos-
ca-branca-da-casa-de-vegetação) por causa-
rem tanto danos diretos às plantas como a 
injeção de toxinas; provocarem a queda das 
folhas ou depauperamento, pela constante 
alimentação. No entanto, os danos indiretos, 
se mostram economicamente importantes, 
devido à redução na produção, provocada 
pelo auxílio no aparecimento de fumagina, 
fungos saprófitas, que se proliferam na su-
perfície das folhas e reduzem a capacidade 
fotossintética das plantas e a transmissão de 
fitovírus das famílias Potyviridae,  Begomovi-
rus e Crinivirus. Além destas, a família Tospo-
viridae, que engloba o complexo de espécies 
do vírus-do-vira-cabeça do tomateiro trans-
mistido por tripes (Frankliniella ocidentalis, 
F. schultzei, Thrips palmi e T. tabaci) tem se 
destacado nos últimos anos. 

Entre os insetos que atingem a parte aé-
rea durante todo o ciclo da cultura de batata, 
destacamos a  lagarta mede palmo (Pseudo-
plusia includens);  lagarta militar (Spodoptera 
frugiperda); lagarta helicoverpa (Helicover-
pa spp.) traça (Phthorimaea operculella) e 
a mosca-minadora (Liriomyza huidobrensis), 
esta última, causando puncturas e minas na 
epiderme foliar. 

Um dos problemas atuais que podemos 
ressaltar é a espécie Diabrotica speciosa 
(Germar, 1824) (Coleoptera: Chrysomelidae: 
Galerucinae), conhecida popularmente como 
“larva alfinete” na sua fase larval (subterrâ-
nea) e como patriota, brasileirinho ou besou-
ro verde-amarelo, quando adulto (Figura. 1). 
Trata-se de um besouro polífago e algumas 
das culturas atingidas são: amendoim, alfa-
ce, batata, batata-doce, berinjela, beterraba, 
cucurbitáceas, cenoura, cravo, crisântemo, 
ervilha, feijão, feijão-caupi, gengibre, giras-
sol, inhame, mandioca, mandioquinha-salsa, 

melância, melão, milho, nabo, pepino, pimen-
ta, pimentão, soja, tomate, rabanete, tabaco, 
videira. São denominadas “larva alfinete” no 
Brasil pelo aspecto apresentado pelo seu cor-
po (alongado e fino) e pelas injúrias causa-
das no tubérculo de batata, que vão de pe-
quenos orifícios a alguns de tamanho maior, 
facilitando a entrada de patógenos (Figura. 
2). No mundo, existem aproximadamente 15 
espécies e subespécies de Diabrotica rela-
tadas como pragas de no mínimo sessenta 
tipos de diferentes culturas. 

O ciclo de vida deste inseto dura em mé-
dia de 24 a 60 dias, dependendo do hospe-
deiro e das condições ambientais, podendo 
ocorrer entre cinco a seis gerações por ano 
(multivoltino). Na cultura de batata podemos 
então obter três ou quatro gerações, depen-
dendo da variedade plantada e das condições 
ambientais (temperatura, umidade relativa). 
Uma observação importante para a cultura da 
batata seria a sequência de plantios sucessi-
vos e a polifagia da espécie, permitindo que 
este esteja presente durante todo o ano em 
diversas culturas que funcionam como hos-
pedeiras secundárias. O número de ovos que 
uma fêmea fecundada pode depositar no solo 
na forma de massas em fendas ou próximo a 
raízes é de aproximadamente 400 e são de 
cor branco-amarelada. A fase larval é a mais 
importante para a cultura, pela depreciação 
provocada no tubérculo, e apresenta três ins-
tares. A larva tem coloração esbranquiçada, 
com cabeça e placa anal pretas, corpo em 
forma cilíndrica, sendo mais afilado na parte 
anterior, podendo atingir até 12 mm de com-
primento e cerca de 1 mm de diâmetro. O pe-
ríodo larval dura em torno de 17 dias – em 
uma temperatura de 25°C e UR de 60%. Após 
este período, as larvas constroem abrigos 
chamadas câmaras pupais, passando por um 
período como pré-pupa (4,8 dias) e finalmen-
te como pupa (6,9 dias), para transformar-se 
em um indivíduo adulto (Figura 3). 

As larvas, ao possuir hábitos subterrâneos 
e podendo se deslocar entre plantas e raízes, 
ocasionam danos. Há uma preferência por 
gramíneas como milho, leguminosas (soja e 

feijão) e tubérculos de batata, uma rotação 
normalmente realizada pelos bataticultores. 
Seu ataque reduz a sustentação, a absor-
ção de água e consequentemente nutrientes, 
reduzindo sua produtividade e tornando-as 
mais suscetíveis a doenças radiculares (fun-
gos e bactérias) e ao tombamento. Uma ca-
racterística é sua distribuição em “reboleira”, 
auxiliando na detecção e monitoramento, 
podendo ocorrer de 1 a 100 larvas/planta. A 
mobilidade é pequena e o desenvolvimento 
da larva é favorecido pela maior umidade pre-
sente no solo concentrando-se ao redor das 
plantas/alimento.

O besouro adulto tem coloração esverde-
ada, com antenas escuras e sua cabeça va-
riando de pardo avermelhado a negro; tíbias 
e tarsos negros, em cada élitro apresenta três 
manchas transversais de forma ovalada e de 
coloração amarela, daí seu nome vulgar. Em 
geral medem de 4 a 6 mm de comprimento 
e são diferenciadas sexualmente pela porção 
terminal do abdômen, que no macho se apre-
senta mais robusto e na fêmea mais afilada.

Em trabalhos iniciais realizados em 1995 
e que deram origem ao Laboratório de Estu-
do de Vetores no Instituto Biológico/SP e que 

se especializou na transmissão de vírus de 
plantas por insetos-vetores, comprovou-se 
que, além dos danos diretos causados pelo 
seu hábito alimentar, D. speciosa, tanto nas 
fases larvais quanto na adulta, também atua-
va como vetor de viroses em diversas espé-
cies de plantas (Figura 4), incluindo o mosai-
co severo do caupi (Cowpea Severe Mosaic 
Virus – CpSMV) do gênero Comovirus; vírus 
do mosaico do feijão sulino (Southern bean 
mosaic virus – SBMV) do gênero Sobemovi-
rus; vírus do mosqueado clorótico do milho 
(Maize chlorotic mottle virus – MCMV) do gê-
nero Machlomovirus, além de alguns isolados 
do gênero Tymovirus. Uma das diferenças 
deste grupo é que os coleópteros possuem 
aparelho alimentar mastigador e não do tipo 
picador-sugador e para que isto ocorra  estes 
utilizam um tipo de associação única que se 
trata de se alimentar em uma planta doente e 
posteriormente regurgitar algumas proteases 
e as partículas virais, este processo, pode se 
dar após a primeira tomada de alimento, no 
entanto,  o período de latência pode ser de 
dias ou até algumas semanas. Geralmente 
onde ocorre alta incidência de vírus transmi-
tidos por besouros verificamos a presença de 
espécies do Gêneros Cerotoma, Diabrotica, 
Chalchodermus, Epitrix, entre outros. 
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Medidas de Controle

O uso de produtos químicos ainda vem sen-
do a principal forma de controle destes insetos, 
principalmente via tratamento de sementes, 
granulados e pulverização no sulco, sendo os 
principais ingredientes ativos: Acefato; Bifetrina; 
Beta-ciflutrina; Beta-cipermetrina; Cipermetrina; 
Clorpirifós; Cadusafós; Deltametrina; Dimetoato; 
Fipronil; Imidacloprido; Malationa; Permetrina; 
Tiametoxan, além de diversas misturas de ingre-
dientes ativos, totalizando, segundo o Agrolink, 
120 produtos comerciais de diferentes empre-
sas. Algumas estatísticas sobre mercado e de-
manda brasileira por defensivos agrícolas reve-
laram que as culturas de soja, milho e do feijão 
(commodities) representaram, em 2015, cerca 
de 64% dos dispêndios totais (US$ 9.608.426,00 
bilhões), sendo respectivamente US$ 4 bilhões, 
US$ 960 milhões e US$ 192 milhões, para as 
respectivas culturas. Os Estados que dispende-
ram maiores gastos referentes ao controle são: 
Mato Grosso (23%), seguido por São Paulo, Pa-
raná e Rio Grande do Sul (13% cada).

Por outro lado, os Estados Unidos gastam 
anualmente perto de um bilhão de dólares para o 
controle de três espécies Diabrotica virgifera vir-
gifera, D. barberi e D. undecimpunctata howardi 
que atacam a cultura do milho e cerca de 100 
milhões de dólares para o controle da praga em 
outras culturas. No Brasil o impacto econômi-
co causado por larvas e adultos de D. specio-
sa, bem como a quantidade de recursos gastos 
para o seu controle ainda não foram estimados, 
no entanto uma desfolha de 25% provoca uma 
redução de 21,7% na produtividade do feijão e 
no milho, 5 larvas por planta podem causar dimi-
nuição de 73,3% da produção.

Poucos são os inimigos naturais de Diabroti-
ca spp., esse fato é resultado, em grande parte, 
pela adaptação entre esta família e as cucur-
bitáceas. Os insetos adultos alimentam-se de 
plantas dessa família e armazenam substâncias 
tóxicas que possuem propriedades deterrentes 
aos predadores (curcubitacinas) em seus cor-
pos gordurosos. Além disto, alguns estudos rea-
lizados nos EUA, apontam que ovos e larvas de 
D.undecimpunctata howardi contendo curcubita-
cinas, composto sequestrado das curcubitáceas 
e armazenado, sobreviveram à exposição com 
o fungo Metarhizium anisopliae, sugerindo que 
este composto apresenta efeito antimicrobiano 
contra fungos entomopatogênicos.

Atualmente se emprega o controle biológico 
utilizando fungos entomopatogênicos que po-
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dem ser adquiridos comercialmente e tem boa 
ação, no entanto, a falha na adesão do conídio 
à cutícula do inseto pode ser um fator determi-
nante, outro problema é o controle de qualida-
de destes produtos comerciais (concentração 
de conídios, cepa utilizada). Os fungos ento-
mopatogênicos utilizados são: Beauveria bas-
siana, Metarhizium anisoplae e Paecilomyces 
lilacinus, sendo o primeiro mais comum, mos-
trando-se mais virulento, também são utilizadas 
combinações dos fungos com baixas dosagens 
de inseticidas. Outros métodos alternativos são 
a utilização de iscas atrativas de raiz de taiuiá 
(Cayaponia sp.) e de cabaça ou poranga (Lage-
naria sp.) com óleo e inseticidas. Também pode-
mos destacar alguns inimigos naturais: Celatoria 
bosqi (Diptera, Tachinidae); Centistes gasseni 
(Hymenoptera; Braconidade), além dos tratos 
culturais apropriados, como a eliminação de res-
tos de cultura, utilização de armadilhas para re-
alização de um manejo adequado, uma rotação 
de culturas correta e desta maneira tornar mais 
fácil o controle deste inseto importante para a 
bataticultura nacional.

Figura 1. Adulto de Diabrotica speciosa (brasileirinho, 
patriota) alimentando-se em folíolo de batata cv. Agata 
(Foto: Salas, F.J.S.).

Figura 2. Danos de “larva alfinete” (Diabrotica specio-
sa) em tubérculos de batata cv. Agata e abertura para 
entrada de patógenos de solo (Foto: Salas, F.J.S.).

Figura 3. Ataque de “larva alfinete” (Diabrotica spe-
ciosa) em radicelas de milho doce em criação de la-
boratório-LEV-IB,SP (Foto: Salas, F.J.S.).

Figura 4. Soja perene com sintomas de mosaico severo do 
caupi após ataque por Diabrotica speciosa (Foto: Salas, F.
J.S.).
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Cultivar de batata BRS F63 Camila faz
sucesso em dia de campo e Festival
Gastronômico na Serra Gaúcha
Antonio César Bortoletto: antonio.bortoletto@embrapa.br
Giovani Olegário da Silva: giovani.olegario@embrapa.br 
Arione da Silva Pereira: arione.pereira@embrapa.br
Beatriz Marti Emygdio: beatriz.emygdio@embrapa.br
Fernanda Quintanilha Azevedo: fernanda.azevedo@embrapa.br
Caroline Marques Castro: caroline.castro@embrapa.br

o grande potencial da cultivar. Contribuições 
importantes sobre o manejo e produção de se-
mentes da cultivar Camila, foram feitas tam-
bém pelo produtor licenciado, Sérgio Zanette.

Na véspera do dia de campo, tubérculos da 
BRS F63 Camila foram apresentados a chefs 
de cozinha que participaram de oficinas culi-
nárias durante o II Festival Gastronômico da 
Batata de São Francisco de Paula (Figuras 3 
e 4). O chef Márcio Ávila, que utilizou a cultivar 
em um dos seus pratos, durante sua oficina 
culinária, destacou “Muito legal aqui no Festi-
val da Batata de São Francisco foi ter conheci-
do a Batata ‘Camila’. Uma batata versátil, cheia 
de sabor, própria para várias utilizações, que 
funciona super bem na cozinha”, atestando a 
qualidade culinária da mesma para o público 
do evento. Sete restaurantes participantes do 
Festival que serviam pratos à base de batata 
no evento também receberam amostras de tu-
bérculos para avaliação.

Ambos os eventos foram muito importantes 
para a divulgação regional da BRS F63 Cami-
la. Aos poucos seu cultivo está aumentado em 
diversas regiões do país, graças ao seu poten-
cial agronômico e de uso culinário. Como toda 
cultivar de batata, Camila tem características 
próprias de manejo, por isso a presença da 
Embrapa, dos licenciados e dos demais par-
ceiros em eventos como estes são essenciais 
para o repasse de informações técnicas de 
manejo que permitam a expressão do poten-
cial agronômico da cultivar, e a demonstração 
das características culinárias para conquistar 
os consumidores.

A BRS F63 Camila é caracterizada por ser 
versátil na culinária, tendo sido desenvolvida 
para atender às crescentes exigências dos 
consumidores brasileiros. Seu maior conteú-
do de matéria seca, propicia maior vida útil 
dos tubérculos depois de colhidos e textu-

A  

cultivar de batata BRS F63 Camila, 
desenvolvida recentemente pelo 
Programa de Melhoramento Ge-
nético de Batata da Embrapa, foi 

apresentada a produtores da região da Serra 
Gaúcha, em um dia de campo no município 
de São Francisco de Paula, realizado em 12 
de abril de 2019, e demonstrada em Festival 
Gastronômico da Batata naquela cidade, nos 
dias 13 e 14 de abril de 2019. O dia de campo 
foi promovido pela Agrosem (Sociedade Coo-
perativa União Agrícola Canoinhas, SC), em-
presa licenciada pela Embrapa para comer-
cialização da cultivar, e teve a participação de 
técnicos da Embrapa Clima Temperado, Em-
brapa Hortaliças e da Secretaria de Inovação 
e Negócios de Canoinhas-SC; da Agrosem, 
representada pelo gerente Sr. Cláudio Fujita e 
pelos agrônomos Douglas Morinaga e Réginis 
Pereira; da ABBA, representada pelo conse-
lheiro Sr. Satoru Ogawa; e contribuição técni-
ca da Secretaria de Agricultura do município, 
representada pelo Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico Sr. Rafael Ber-
tuol Marques, além do Prefeito Municipal, Sr. 
Marcos André Aguzzolli, e da equipe da Ema-
ter-RS.

O evento contou com a presença de cerca 
de 60 produtores e técnicos de diversas em-
presas da região (Figura 1). O campo estava 
com cerca de 60 dias de plantio, sendo pos-
sível observar a boa sanidade, bom vigor das 
plantas e também tubérculos naquele estádio 
de desenvolvimento (Figuras 2).

Foram repassadas informações técnicas 
sobre o manejo da BRS F63 Camila, suas 
potencialidades, e a disponibilidade de se-
mentes. Foi feito relato sobre a implantação 
e condução da lavoura pelos proprietários; e 
comentários por representantes da Agrosem, 
destacando a grande procura por sementes da 
Camila pelos produtores, que estão notando 
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ra firme depois de cozida. Em análises sen-
soriais, apresentou sabor diferenciado e, por 
isso, também é indicada para a cozinha es-
pecializada (gourmet) (Figura 4). Possui como 
diferenciais, além de elevado rendimento de 
tubérculos com características comerciais, a 
resistência ao vírus Y, doença que causa de-
generação das sementes e reduz a produtivi-
dade das lavouras. Essa resistência possibilita 
maior número de multiplicações da semente, 
sem perda de vigor, tornando-a mais barata e 
de melhor qualidade. É indicada para plantio 
na região Sul do país e nas épocas mais frias 
das demais regiões produtoras.

Figura 1. Dia de campo da Cultivar BRS F63 Camila, 
em São Francisco de Paula, RS, na propriedade do Sr. 
Belleboni. Foto: Fernanda Q. Azevedo.

Figura 2. Área demonstrativa da cultivar BRS F63 Ca-
mila, em dia de campo em São Francisco de Paula, RS. 
Foto: Beatriz Emygdio.

Figura 3. Cultivar de batata BRS F63 Camila em degus-
tação durante II Festival Gastronômico da Batata, São 
Francisco de Paula, RS. Foto: Beatriz Emygdio.

Figura 4. Chef Vinícius Costa provando BRS F63 Cami-
la. Foto: Caroline Castro.
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Redução na perda de peso

Menor incidência de podridões

Obtenção das características físico-químicas desejadas

Maior controle sobre o processo de brotação

Melhoria na eficiência energética das instalações

Otimização do período de estocagem

ARMAZENAMENTO PARA BATATAS

Conheça as soluções KALFRITEC para a
armazenagem frigorificada de batatas

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

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

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

Processos frigoríficos seguros para produtos, 
pessoas e meio ambiente.

Sistema de umidificação sem a presença
de água livre.

Acessibilidade e interatividade 
de qualquer lugar.

SEMENTE CONSUMO INDÚSTRIA
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Você quer ter Acesso a Todos os Preços de 
Batata nos Últimos 19 anos? Veja Como!
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A  equipe Hortifruti, um grupo de pesqui-
sas de frutas e hortaliças do Cepea 
(Esalq-USP), disponibiliza em seu 
site preços e análises de mercado de 

13 culturas, todos os dias, incluindo batata. 

Além de atualizar o setor com essas infor-
mações, há também a série histórica de preços 
coletadas pela equipe desde o início do projeto, 
em 2000. 

Você pode ter acesso a todas essas informa-
ções, e a consulta dos preços, especificamente, 
é personalizada de acordo com a sua necessida-
de: pode ser feita por cultura, período e região. 

A seguir, há um passo a passo de como aces-
sar o banco de dados no site da HF Brasil, veja:

• Passo 1: Acesse o site: https://www.hfbrasil.
org.br/br.

• Passo 2: Na barra marrom de menu, clique 
em PREÇOS. Irá aparecer quatro campos para 
você selecionar: 1. Produto (que é a cultura que 
deseja obter os dados); 2. Região (praça pro-
dutora ou que comercializa a cultura); 3. Perio-
dicidade (escolher a forma de agregação dos 
valores); 4. Período (período que se deseja a 
consulta dos dados).

• Passo 3: Em PRODUTO, selecione a cul-
tura que deseja obter os preços. Por exemplo: 
“batata”.

• Passo 4: Em REGIÃO, pode-se selecionar 
uma ou mais praças que deseja fazer a consul-
ta, como por exemplo Vargem Grande do Sul, 
ou mais de uma, como Vargem Grande do Sul, 
Chapada Diamantina, Sul de Minas Gerais, entre 
outras. Se preferir, pode selecionar a última op-
ção “Todos”, e a consulta será feita em todas as 
praças.

• Passo 5: Em PERIODICIDADE, escolha o 
período do preço coletado: médias diárias, men-
sal, ou anual.

• Passo 6: Em PERÍODO, indique qual o ano 
que se deseja fazer a consulta (no caso da ba-
tata, há preços disponíveis desde 2000 até o dia 
anterior da consulta). 

• Passo 7: Feitas todas as seleções, clique em 
FILTRAR. Aparecerá um ícone do Excel, clique 
nele e automaticamente você fará download da 
sua consulta em seu computador.

 Além dos preços e análises de mercado, es-
tão disponíveis também todas as edições da re-
vista Hortifruti Brasil, na íntegra, desde a primeira 
edição, vídeos e artigos produzidos pela equipe. 

A HF Brasil espera que os leitores aproveitem 
os dados e informações disponíveis, e se houver 
dúvidas, esteja à vontade para contatar a equipe 
por e-mail (hfbrasil@cepea.org.br), telefone (19) 
3429-8808 ou WhatsApp (19) 99393-8597. Apro-
veite e curta nossas redes sociais e fique atuali-
zado em tempo real!
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DIA DE CAMPO ABVGS E AGRICO
A Safra 2019 começou, mas a 
ABVGS já pensa em 2020!
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A  Associação dos Bataticultores da Re-
gião de Vargem Grande do Sul partici-
pou junto com a Agrico de um Dia de 
Campo, realizado no dia 10 de julho 

na propriedade de um dos associados.

Na ocasião, foram apresentadas novas varie-
dades de batata que passam por testes na região. 

Estavam presentes a Margossian Sementes, 
representante das cultivares e os técnicos da 
Agrico, Edward Langwerden e Martin Pot, além 
do presidente da ABVGS, membros da diretoria  
e associados, que saíram do encontro muito en-

tusiasmados com as oportunidades que as novas 
variedades podem trazer para a bataticultura na-
cional.

A Agrico é uma cooperativa que comercializa 
sementes de batata em todo o mundo, desenvol-
ve novas variedades e apresenta soluções ino-
vadoras. 

Através de parcerias como esta o agronegó-
cio brasileiro se tornará cada dia mais forte. 

Vamos em frente, afinal, o desafio de alimen-
tar o mundo é nosso!
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Fazenda Água Santa tem Projeto
Inovador para Integrar Sociedade e 
Biodiversidade
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Já está quase tudo pronto! A Fazen-
da Água Santa, propriedade do pre-
sidente da Bem Brasil, João Emílio 
Rocheto, estruturou um programa de 

visitação, numa área especialmente separada 
para que todos conheçam melhor a riqueza e 
diversidade do Cerrado, segundo maior bioma 
brasileiro, que se estende por um território de 
1,5 milhão de km² e abrange grande parte do 
Brasil, passando por 13 estados, dentre eles 
Minas Gerais.

Quem já viajou pelo interior do Brasil certa-
mente atravessou extensos chapadões, cober-
tos por uma vegetação de pequenas árvores 
retorcidas, dispersas em meio a um tapete de 
gramíneas - o cerrado.

Durante os meses quentes de verão, quan-
do as chuvas se concentram e os dias são mais 

Rocheto sempre teve a preocupação de 
conservar as áreas de Cerrado  de sua Fazen-
da, e visto a grande biodiversidade que abri-
ga suas reservas e a produtividade agrícola 
existente na fazenda, decidiu mostrar como 
uma área produtiva pode se manter saudável 
e equilibrada, e que a conservação da natu-
reza e o desenvolvimento econômico podem 

Área vai receber visitantes para conhecerem as riquezas do Cerrado

longos, tudo ali é muito verde. No inverno, ao 
contrário, o capim amarelece e seca; quase to-
das as árvores e arbustos, por sua vez, trocam 
a folhagem por outra totalmente nova. Mas não 
o fazem todos os indivíduos a um só tempo, 
como nas caatingas nordestinas. Enquanto al-
guns ainda mantém suas folhas verdes, outros 
já apresentam as suas amarelas ou pardacen-
tas, e outros já se despiram totalmente delas.

Para quem não conhece suas característi-
cas e sua riqueza, a Fazenda Água Santa de-
limitou uma trilha ecológica em remanescentes 
de Cerrado existentes em sua Reserva legal, 
que possuem cerca de dois mil hectares, com 
o propósito de mostrar as características da 
região, bem como de ensinar como é possível 
conciliar produtividade e sustentabilidade, já 
que parte da Fazenda também possui cultivo 
de batatas.

caminhar em sinergia.

Para concretizar a ideia, o presidente da 
Bem Brasil conseguiu trazer a Fundação Es-
paço Eco – uma organização sem fins lucra-
tivos que foi criada e é mantida pela BASF - 
para desenhar e desenvolver o projeto, que 
deve estar finalizado em setembro deste ano. 
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sultor em conservação ambiental da 
Fundação Espaço Eco, a maneira como 
é manejada a área agrícola da Fazenda 
Água Santa é totalmente sustentável, 
pois auxilia a conservação da água e 
do solo. “Vemos uma preocupação ge-
nuína de todos os envolvidos, inclusive 
funcionários e colaboradores altamente 
engajados na preservação da área. O 
sr. Rocheto fez sua lição e conseguiu 
envolver a todos na conservação de 
toda a região”, avalia Egydio.

Localizada no município de Perdizes, 
distante cerca de 417 km da capital mi-
neira, a cidade se desenvolveu bastante 
após a construção da nova unidade da 
Bem Brasil, sem perder de vista a quali-
dade de vida, propiciada pelo equilíbrio 
entre o desenvolvimento e a preserva-
ção da natureza.

Na Fazenda Água Santa, o riqueza 
da fauna e a da flora chamaram a aten-
ção dos especialistas da Fundação Es-
paço Eco. “São mais de 220 espécies 
de pássaros, o equivalente a ¼ da bio-
diversidade das aves encontradas no 
Cerrado, entre elas a ema, tucano, ga-
vião de calda curta, maçarico migratório 
e águia pescadora. Também encontra-
mos no espaço cinco tipos de vegeta-
ção próprios do bioma – o campo cer-
rado, matas de galeria, Cerrado típico, 
cerradão florestal e florestas de brejo, 
além de várias espécies da fauna, topo 
da cadeia alimentar, como lobo-guará, 
sucuri, onça parda e outros mamíferos, 
répteis e anfíbios. Sem erosão e com 
todos os córregos preservados, a Fa-
zenda Água Santa é um modelo ainda 
a ser seguido pelas empresas do país”, 
conclui Egydio.

As trilhas para visitação já estão 
prontas, com painéis para trabalhar 
importantes temas ecológicos, assim 
como o projeto do safári ecológico na 
área agrícola. De acordo com Egydio, é 
mais difícil avistar os animais dentro da 
área de vegetação nativa, pois podem 
se esconder em algum arbusto ou em 
suas “casas”, no entanto, com o safá-
ri, parte que será feita com automóvel 
e percorrerá a área agrícola, os bichos 
são mais fáceis de serem observados e 
mais expostos aos visitantes, tornando 

o passeio atrativo para quem quer ver de perto alguma 
espécie. 

Há ainda uma segunda parte do projeto que não está 
concluída, mas que não impede o início da operação, 
com a construção de núcleo sede, que prevê estrutura 
para visitantes com banheiro, alimentação, maquete do 
espaço e fonte de alimento para pássaros.

Em breve a fazenda Água Santa vai receber escolas, 
estudiosos e grupos para conhecer a biodiversidade do 
cerrado em harmonia coma área produtiva.

O marco inicial do projeto foi no último dia 20 de ju-
nho com a presença do presidente da Bem Brasil, João 
Emílio Rocheto, além de representantes da Basf para 
o pontapé inicial deste programa de sustentabilidade, 
cuja finalidade é promover a preservação dos recursos 
naturais das áreas de Cerrado e estimular as boas práti-
cas agrícolas na cadeia produtiva da bataticultura, além 
de impulsionar a biodiversidade e evidenciar o respeito 
ao meio ambiente, práticas sustentáveis e a cultura da 
empresa junto aos seus colaboradores, clientes e par-
ceiros.

Na inauguração do projeto, 21 mudas de cores dife-
rentes foram plantadas na Fazenda Água Santa, cartão 
de visitas da Bem Brasil, e que em breve receberá um 
projeto de visitação para a população local (a partir de 
quando?).  

“Queremos celebrar a bataticultura e estimular boas 
práticas no meio ambiente. A Bem Brasil é uma empresa 
que sabe a importância do solo bem cuidado, e que-
remos promover a conscientização de preservação do 
meio ambiente, através não só de um projeto, mas de 
exemplos e zelo com o manuseio que vão garantir para 
nós e futuras gerações uma região limpa, bem cuidada 
e consciente da importância da manutenção do Cerrado 
para que nosso futuro seja bom”, diz Rocheto.
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TOMRA: A Tecnologia é Essencial para 
Reforçar a Sustentabilidade
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Com uma população global em rápida 
expansão e um suprimento limitado 
de alimentos, é vital que as empresas 
de alimentos trabalhem de forma mais 

sustentável e permaneçam lucrativas. Devemos 
ser mais eficazes com nossos recursos para for-
necer alimentos para todos, portanto todas as 
culturas são importantes, e em geral, cada peda-
ço de produto conta.

Até agora, processos ineficientes aconteciam 
ao longo de toda a cadeia de suprimento de ali-
mentos em fazendas, fábricas de processamento 
e lojas em todo o mundo, com produtos sendo 
perdidos e desperdiçados desnecessariamente.

Embora você possa pensar que sabe o que 
a palavra "sustentabilidade" significa para o seu 
negócio, na realidade não se trata apenas de in-
troduzir iniciativas ambientais nem de programas 
autônomos de responsabilidade social corporati-
va (RSC).

Então, o que é sustentabilidade? Em suma, 
a sustentabilidade é o uso eficiente de recursos, 
que é vital para garantir o fornecimento de ali-
mentos para as gerações futuras. E a tecnolo-
gia é a resposta para tornar o setor de alimentos 
mais sustentável, eficiente e lucrativo. É nesse 
ponto que a TOMRA faz a diferença, desenvol-
vendo tecnologia de última geração que possa 
ajudar toda a cadeia desde a separação do pro-
duto, de forma que chegue com a maior qualida-
de possível ao consumidor final e atenda a todos 
os padrões exigidos. No entanto, é um desafio de 
todos e não de apensas de alguns. 

O desafio da sustentabilidade 

A economia global estará enfrentando enor-
mes desafios de recursos nos próximos 40 anos. 
A população global deverá crescer 30% até 2050 
e a maioria dessas pessoas viverá nas cidades. 
Na verdade, a urbanização está aumentando a 
tal ponto que, em 2050, cerca de 70% da popu-
lação viverá nas cidades: em 1960, verificava-se 
exatamente o contrário.

Ao mesmo tempo, a terra disponível para o 
cultivo de alimentos é muito limitada e apenas 
20% a mais de terra pode ser utilizada de forma 

produtiva, segundo a Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação. Quando 
se considera que a produtividade dos recursos 
nos 27 países da UE apenas aumentou

um por cento por ano nos últimos sete anos, 
você vê o quão grande é o desafio. Se ampliar-
mos a uma escala mundial o desafio se torna ain-
da maior. 

O impacto disso a longo prazo volta à antiga 
regra econômica de que o custo dos ingredientes 
aumentará devido à escassez, colocando pres-
são econômica nos mercados de alimentos e be-
bidas.

Desperdício de alimentos da fazenda até ao 
garfo

O desperdício de alimentos acontece em toda 
a cadeia de suprimentos. Culturas de alimentos 
podem ser estragadas antes da colheita, como 
em abril de 2017, onde pelo menos 80% das plan-
tações de frutas da Europa Central foram perdi-
das devido à geada tardia. O diretor-executivo de 
Inovação e Tecnologia da Embrapa, Cleber So-
ares, explicou que a Europa é um mercado que 
influencia as decisões de compra de outros paí-
ses e por isso precisa estar bem informado sobre 
como o Brasil tem avançado em termos de sus-
tentabilidade do seu sistema produtivo.

Então, a boa produção é às vezes rejeitada 

durante o processamento devido à classificação 
ineficiente. Finalmente, os supermercados e lojas 
muitas vezes jogam fora alimentos que passa-
ram do ponto de amadurecimento, enquanto os 
consumidores acabam se desfazendo de comida 
diretamente da geladeira. É importante ressaltar 
que a escassez de alimentos, como a escassez 
de vegetais na Europa no início de 2017, levou a 
preços mais altos para processadores e consu-
midores.

Naturalmente, há um desequilíbrio na eficiên-
cia alimentar entre países desenvolvidos e em 
desenvolvimento. As questões mencionadas aci-
ma são comuns em países desenvolvidos e, com 
70 milhões de pessoas entrando na classe média 
globalmente a cada ano, elas só crescerão. Mas, 
embora os resíduos gerados pelos consumidores 
não sejam um problema desses países em de-
senvolvimento, eles geralmente têm processos 
ineficientes na cadeia de suprimentos, o que leva 
a um maior desperdício durante a colheita e o 
processamento.

Cabe a todos nós, como empresas e indivídu-
os, usar os recursos de maneira mais eficiente e 
viver de forma mais sustentável, e há uma cres-
cente pressão social para que isso aconteça. Da 
tendência de "comida feia", que vê lojas e con-
sumidores aceitando produtos disformes, mas de 

qualidade, para empresas multinacionais esta-
belecendo requisitos de sustentabilidade a seus 
fornecedores e comprando alimentos localmente, 
algum progresso está sendo realizado.

Muitas empresas, incluindo a PepsiCo, a Mc-
Cain Foods, a Mondelez e a Nestlé estão esta-
belecendo compromissos ambiciosos para enviar 
zero desperdício de alimentos para o aterro de 
suas próprias operações diretas, como parte de 
uma campanha da Federação Britânica de Ali-
mentos e Bebidas (FDF).

Custos e poupanças para o negócio

Há um equívoco comum entre as empresas 
de que ser sustentável custará dinheiro. De fato, 
sustentabilidade e lucratividade estão ligadas, 
pois ambos dependem do uso mais eficiente dos 
recursos, e tomar medidas para evitar o desperdí-
cio de alimentos poderia economizar 341 milhões 
de euros por ano, de acordo com o Programa de 
Ação sobre Resíduos e Recursos (WRAP).

Essas empresas podem enfrentar alguns 
custos iniciais ao evoluir para se tornarem mais 
sustentáveis, mas mesmo pequenas mudanças 
podem ter um grande impacto. A maioria das em-
presas que transformaram seus negócios dizem 
que tiveram que fazer um investimento inicial e 

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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agora estão visando benefícios fi-
nanceiros a longo prazo.

Então, o que os processadores 
de alimentos podem fazer para tra-
balhar de forma mais sustentável e 
aumentar sua lucratividade ao mes-
mo tempo? Muitos estamos olhando 
para soluções avançadas de clas-
sificação baseadas em sensores,  
para obter esta resposta.

Automatizar linhas de proces-
samento de alimentos com a tec-
nologia certa pode melhorar a sus-
tentabilidade de muitas maneiras, 
segundo o relatório do Parlamento 
Europeu “Opções de tecnologia 
para alimentar 10 bilhões de pesso-
as”, como “otimizar a qualidade do 
produto, reduzir perdas e defeitos 
de qualidade e diminuir o consumo 
de energia e água”.

Para reduzir a perda de alimentos 
e o desperdício é importante olhar-
mos para as máquinas de triagem 
baseadas em sensores em linha, 
que são muito eficazes na otimiza-
ção do rendimento do produto, ga-
rantindo a qualidade e maximizando 
os lucros. Anteriormente, quando as 
más condições meteorológicas da-
nificavam uma colheita, esta seria 
desperdiçada. Por exemplo, seguin-
do uma queima de batata ou mirtilos 
danificados por granizo, os produto-
res de alimentos optavam por não 
recuperar essa colheira. Agora, os 
produtores de alimentos que são 
parceiros TOMRA conseguem re-
cuperar uma pequena percentagem 
da cultura através de "ordenação 
inversa", removendo a maioria dos 
podutos ruins e recuperando um ou 
dois por cento do bom produto dis-
ponível. No passado, tudo isso teria 
sido desperdiçado e agora existe 
uma solução.

Liderar a revolução dos recursos

Essas tecnologias e plataformas 
estão inspirando as empresas a 
pensar fora da caixa. Considerando 
que, no passado, os resíduos eram 
resíduos, agora os processadores 
têm múltiplos fluxos de resíduos, 

dependendo da qualidade do produto: Uma cenoura disforme 
pode ser cortada em cubos ou espremida, uma de baixo grau 
de qualidade será usada para alimentação de gado, e somen-
te aquelas verdadeiramente defeituosas serão rejeitadas.

A TOMRA Sorting Food está empenhada em liderar a revo-
lução dos recursos. Nossa missão é garantir que o suprimento 
de alimentos seja otimizado para as gerações atuais e futuras 
para ajudar as empresas de processamento a trabalhar de for-
ma lucrativa, e acreditamos que a tecnologia é crucial para 
melhorar a sustentabilidade, ajudando a usar os recursos de 
maneira mais eficiente e a manter as empresas lucrativas.

Sobre a TOMRA Food

A TOMRA Food projeta e fabrica máquinas de classificação 
baseadas em sensores e soluções pós-colheita integradas 
para a indústria alimentícia, utilizando a mais avançada tec-
nologia de classificação, descascamento e análise do mundo. 
Mais de 8.000 unidades estão instaladas em produtores de 
alimentos, empacotadores e processadores ao redor do mun-
do, nos segmentos de frutas, nozes, vegetais, produtos de ba-
tata, grãos e sementes, frutas secas, carne e frutos do mar. 
A missão da empresa é permitir que seus clientes melhorem 
os retornos financeiros, obtenham eficiências operacionais e 
garantam o fornecimento seguro de alimentos por meio de tec-
nologias inteligentes. Para isso, a TOMRA Food opera centros 
de excelência, escritórios regionais e locais de fabricação nos 
Estados Unidos, Europa, América do Sul, Ásia, África e Aus-
tralásia.

A TOMRA Food é membro do Grupo TOMRA, fundado em 
1972, que começou com o projeto, fabricação e venda de má-
quinas de venda reversa (RVMs) para coleta automatizada 
de embalagens de bebidas usadas. Hoje, a TOMRA fornece 
soluções lideradas por tecnologias que permitem a economia 
circular com sistemas avançados de coleta e classificação que 
otimizam a recuperação de recursos e minimizam o desperdí-
cio nas indústrias de alimentos, reciclagem e mineração.

A TOMRA tem cerca de 100.000 instalações 
em mais de 80 mercados em todo o mundo, com 
uma receita total de aproximadamente 8.6 bi-
lhões de NOK em 2018. O Grupo emprega em 
torno de 4.000 pessoas globalmente e é listado 
publicamente na Bolsa de Valores de Oslo (OSE: 
TOM). Para mais informações sobre a TOMRA, 
acesse www.tomra.com

Media Contacts:
Contato com a media: 

ALARCÓN & HARRIS TOMRA Food. 
Asesores de Comunicación y MarketingJoão 
Medeiros
Avda. Ramón y Cajal, 27
28016 MADRID
Tel: (34) 91 415 30 20
Tel: +55 11 96340 0366
E-Mail: nmarti@alarconyharris.com
E-mail: Joao.Medeiros@tomra.com
Web: www.alarconyharris.com
Web: https://www.tomra.com/food
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Batata Fresca - Legislações

No mês de maio de 2019 foi realizada uma 
reunião no auditório do CEASA – Campi-
nas, SP, para discutir importantes assuntos 
relacionados à comercialização de batata 

fresca. Estiveram presentes produtores, atacadistas, re-
presentantes da indústria de sacaria, pesquisadores e o 
Dr. Hugo Caruso, Auditor Fiscal Federal Agropecuário, 
Coordenação-Geral de Qualidade Vegetal – CGQV, De-
partamento de Inspeção de Produtos de Origem Vege-
tal – DIPOV, Secretaria de Defesa Agropecuária – SDA, 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 
MAPA. Os assuntos discutidos foram: 

Peso do Saco – após inúmeras sugestões e consi-
derações não houve consenso entre os participantes. Os 
segmentos atacadistas e indústria de sacaria se manifes-
taram favoráveis à redução do peso de 50 para 25 kg, 
porém os produtores foram contra. A razão da discórdia 
está relacionada ao aumento do custo somente aos pro-
dutores, devido às despesas com mais sacos, mão de 
obra, energia, água e investimentos na lavadora. Repre-
sentante da indústria de sacos informou que é necessário 
cerca de um ano para a empresa se adequar à produção 
de embalagens menores e destacou a necessidade de 
investir em máquinas e treinamento das “costureiras”. Al-
guns atacadistas reconheceram a necessidade de pagar 
um pouco mais, porém na prática tem sido comum a se-
guinte “estratégia” - se um saco (50 kg) valer R$ 100,00 
o atacadista quer pagar R$ 50,00 por um saco de 25 kg. 
Porém quando vendem ao varejo, os preços são – 1 saco 
(50 kg) = 120,00 e 1 saco (25 kg) = R$ 70,00. 

Diante do impasse foi concluído que a solicitação 
para a mudança de peso não partirá do grupo presente 
na reunião e que os segmentos envolvidos – produtores, 
indústrias de embalagens e atacadistas acatarão as de-
cisões que provavelmente virão dos órgãos públicos que 
coordenam as legislações trabalhistas e da saúde. 

Vale lembrar que este assunto tinha sido discutido em 
reuniões anteriores e o resultado sempre foi o impasse. 
Os produtores concordam com a necessidade de reduzir 
o peso, porém resistem à mudança devido ao significativo 
aumento do custo – algo entre R$ 3,00 a R$ 5,00 / saco 
(25 kg). 

Classificação de batata fresca – aproveitando a 
presença de produtores, atacadistas e do Dr. Hugo Ca-
ruso – MAPA foi informado e solicitado alternativas para o 
cumprimento da IN 27 de 17/07/2017 que torna obrigatória 
a classificação da batata fresca. Considerando a data da 
promulgação da legislação e a possibilidade de ocorrer 
fiscalizações e autuações dos produtores e lavadoras, a 
ABBA sugeriu criar sinergias com o MAPA para a reali-
zação das etapas preparativas - capacitação dos fiscais, 

credenciamentos das lavadoras, credenciamentos dos 
classificadores e divulgação da legislação a nível nacio-
nal. Todas as etapas são exequíveis, exceto o credencia-
mento das lavadeiras. A Lei 9.972 de 25/05/2000 – MAPA, 
em seu artigo 4º autoriza exercer a classificação, median-
te credenciamento do Ministério da Agricultura e do Abas-
tecimento - os Estados e o Distrito Federal, diretamente 
ou por intermédio de órgãos ou empresas especializadas; 
as cooperativas agrícolas e as empresas ou entidades es-
pecializadas na atividade e as bolsas de mercadorias, as 
universidades e institutos de pesquisa. Informamos que 
nenhuma das alternativas se adequa a realidade, pois a 
classificação obrigatoriamente tem que ser realizada em 
tempo real, por profissional credenciado, na lavadora.

O “gargalo” ocorre no fato da maioria das lavadoras 
não possuírem CNPJ e sim apenas CPF do produtor. Me-
diante o exposto, foram feitas três sugestões: mudança 
na Lei 9.972 de 25 de maio de 2000; a ABBA (que possui 
CNPJ) contratar pessoas para realizar a classificação; ou 
as lavadoras se transformarem em MEI - micro empresas 
individuais. Após consultas foi decidido que a ABBA não 
deve se envolver com as atividades das lavadoras, assim 
como as lavadoras não se encaixam como MEI. Restou 
apenas a opção de mudar a Lei 9.972/2000.

Rastreabilidade – foi informado pelo Dr. Hugo Ca-
ruso que a legislação INC ANVISA-MAPA de 15 de abril 
de 2019 já está em vigor para batata e a partir de 01 de 
agosto 2019 passará a ter vigência plena. A importância 
da rastreabilidade é indiscutível e, sem dúvidas, propor-
cionará segurança alimentar. Caso ocorra problemas, a 
punição será apenas para quem cometeu irregularidade. 
Vale lembrar que o principal objetivo da legislação será 
detectar resíduos de pesticidas em produtos agrícolas 
frescos procedentes do mercado interno ou do exterior, 
destinados diretamente ao consumo humano. O governo 
pretende fiscalizar produtos importados e nacionais, prin-
cipalmente nos grandes centros atacadistas e varejistas; 
por isso recomendamos a todos os produtores que se 
adequem à legislação.

IN 69/2018 – Regulamento Técnico definindo os re-
quisitos mínimos de identidade e qualidade de produtos 
hortícolas. Dr. Hugo Caruso informou que a normativa 
passou a vigorar a partir de 16/05/2019. Recomendamos 
que leiam a IN 69 publicada ao final desta matéria e tam-
bém não deixem de se enquadrar nas normas estabele-
cidas.

As novas legislações contribuirão para modernizar a 
comercialização de batata fresca no Brasil e, por isso, su-
gerimos ao MAPA que todas as mudanças sejam sempre 
discutidas entre todos os segmentos envolvidos e que o 
foco seja a saúde e a satisfação dos consumidores.

Sabor 
incomparável!

Batata

Docepré-frita

Bem Brasil, vencedora do prêmio AMIS gente nossa 
na categoria produto inovação / lançamento do ano.
Produto Batata Doce pré-frita congelada.

bembrasilalimentos

batatas_bem_brasil

bembrasilmidia

bembrasi.ind.br
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Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Gabinete do Ministro

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 69, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, EM EXERCÍCIO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87,
parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.972, de 25 de maio de 2000, no Decreto nº 6.268, de 22 de novembro de 2007,
no Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, na Portaria MAPA nº 381, de 28 de maio de 2009, e o que consta do Processo nº 21000.027827/2017-97
resolve:

Art. 1º Estabelecer o Regulamento Técnico definindo os requisitos mínimos de identidade e qualidade para Produtos Hortícolas.
Art. 2º O atendimento aos requisitos mínimos de identidade e qualidade estabelecidos na presente Instrução Normativa é de responsabilidade do

detentor do produto.
Parágrafo único. A verificação da conformidade executada pelo órgão de fiscalização será preferencialmente realizada no local da amostragem.
Art. 3º Esta Instrução Normativa não se aplica nas seguintes situações:
I - aos Produtos Hortícolas destinados à transformação industrial, desde que devidamente identificados como tal;
II - aos produtos processados, industrializados, descascados, cortados, em conservas e minimamente processados, que estejam prontos para o

consumo;
III - aos brotos comestíveis resultantes da germinação de sementes e de produtos hortícolas;
IV - às amêndoas, nozes, castanhas, frutos secos e especiarias; e
V - às flores e plantas ornamentais.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 4º Para efeito deste Regulamento Técnico considera-se:
I - dano na polpa: aquele, de qualquer natureza, que atinge a polpa do fruto;
II - dano profundo: aquele, de qualquer natureza, que atinge o interior do produto e inviabiliza ou restringe a sua utilização;
III - distúrbio fisiológico: a alteração de origem fisiológica, de causa não patológica, com suas diferentes manifestações nos produtos hortícolas;
IV - excessivamente maduro ou passado: o produto que apresente estado de maturação tal que não permita o consumo na forma in natura;
V - fisiologicamente desenvolvido: o produto hortícola que atingiu o seu desenvolvimento fisiológico completo;
VI - homogeneidade ou uniformidade: os termos usados para designar que o produto apresenta características de forma, tamanho e cor muito

parecidas;
VII - lote: a quantidade do produto hortícola de mesma cultivar ou variedade definida pelo detentor do produto;
VIII - matérias estranhas indicativas de riscos à saúde humana e matérias estranhas indicativas de falhas das Boas Práticas: aquelas detectadas

macroscopicamente ou microscopicamente conforme legislação específica da ANVISA;
IX - odor estranho: o odor impróprio ao produto hortícola que inviabilize a sua utilização para o consumo humano;
X - podridões: os danos no produto hortícola que evidenciem qualquer grau de decomposição, desintegração ou fermentação dos tecidos;
XI - pragas: as espécies nocivas ao desenvolvimento agrícola ou que provocam doenças;
XII - produto congelado: aquele que foi armazenado em temperatura abaixo do ponto de congelamento, com ou sem formação de cristais de gelo;
XIII - produto desidratado ou murcho: aquele que apresenta baixa turgidez com sinais evidentes de perda de água;
XIV - produto firme: aquele com consistência adequada, com a firmeza característica do produto hortícola;
XV - produto inteiro: aquele livre de qualquer mutilação ou dano que comprometa a sua integridade;
XVI - produto limpo: aquele livre de terra, ramas, folhas ou qualquer outro tipo de matéria estranha;
XVII - produto são: aquele livre de enfermidades, podridões e de danos causados por insetos ou pragas;
XVIII - queimadura: a alteração na coloração normal da superfície do produto em função da exposição excessiva ao sol ou a temperaturas

inadequadas no processamento pós-colheita;
XIX - repasse: o procedimento de seleção ou separação dos produtos hortícolas que não atendam a determinadas características de identidade ou

qualidade, objetivando a sua adequação aos requisitos exigidos;
XX - substâncias nocivas à saúde humana: as substâncias ou os agentes estranhos, de origem biológica, química ou física, que sejam nocivos à

saúde, previstas em legislação específica, cujo valor se verifica fora dos limites máximos previstos.
CAPÍTULO II
DOS REQUISITOS MÍNIMOS E TOLERÂNCIAS
Art. 5º Os produtos hortícolas devem apresentar os seguintes requisitos mínimos de qualidade, observada a especificidade da espécie:
I - inteiros;
II - limpos;
III - firmes;
IV - isentos de pragas visíveis a olho nu;
V - fisiologicamente desenvolvidos ou apresentando maturidade comercial;
VI - isentos de odores estranhos;
VII - não se apresentarem excessivamente maduros ou passados;
VIII - isentos de danos profundos;
IX - isentos de podridões;
X - não se apresentarem desidratados ou murchos;
XI - não se apresentarem congelados; e
XII - isentos de distúrbios fisiológicos.
Art. 6º É admitida em cada lote uma tolerância de até 10% (dez por cento) em número ou em peso, de produtos que não atendam aos requisitos

mínimos de qualidade previstos no art. 5º desta Instrução Normativa, com exceção de podridões, que não podem exceder a 3% (três por cento) do total.
Art. 7º O lote de produto hortícola que não atender as tolerâncias estabelecidas no art. 6º desta Instrução Normativa será considerado desconforme

e não poderá ser comercializado como se apresenta, devendo ser repassado para enquadramento nos respectivos percentuais de tolerâncias ou destruído.
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Art. 8º O produto hortícola importado que não atender aos limites de tolerância estabelecidos no art. 6º será considerado desconforme e somente
poderá ser internalizado após o repasse para enquadramento nos respectivos percentuais de tolerâncias, podendo ainda ser rechaçado ou destruído.

Art. 9º Nos casos previstos nos arts. 7º e 8º desta Instrução Normativa, o repasse do lote de produto hortícola será de responsabilidade do detentor
do produto ou seu responsável, conforme o caso.

Art. 10 O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA poderá efetuar análises de substâncias nocivas, matérias estranhas
indicativas de risco à saúde humana e matérias estranhas indicativas de falhas das Boas Práticas, de acordo com legislação específica.

Parágrafo único. O produto hortícola será considerado desconforme, devendo ser rechaçado ou destruído quando se constatar a presença das
substâncias de que trata o caput deste artigo em limites superiores ao máximo estabelecido na legislação específica, ou, ainda, quando se constatar a presença
de substâncias não autorizadas para o produto.

CAPÍTULO II
DA AMOSTRAGEM
Art. 11 A amostragem será realizada por lote.
Art. 12 No caso de produtos a granel, dispostos em gôndolas ou contentores, expostos à venda e destinados diretamente à alimentação humana, o

lote, para efeitos de amostragem, será o quantitativo presente na gôndola ou contentor no momento da ação fiscal e a responsabilidade sobre o produto será do
seu detentor.

Art. 13 Caberá ao proprietário, possuidor, detentor ou transportador propiciar a identificação e a movimentação do produto, independentemente da
forma em que se encontra, possibilitando as condições necessárias aos trabalhos de amostragem exigidos pela autoridade fiscalizadora.

Art. 14 No caso em que se verificar contentores ou embalagens danificados, os produtos contidos nos volumes não devem ser amostrados, cabendo
o repasse, o descarte ou a destruição, que ocorrerá por conta do detentor do produto.

Art. 15. Para a amostragem do produto hortícola será retirada quantidade suficiente para o trabalho de aferição da conformidade.
Art. 16 O produto amostrado após ser analisado, sempre que possível, será recolocado no lote ou devolvido ao detentor do produto, desde que

esteja apto ao consumo humano.
Art. 17 O responsável pela amostragem ou o órgão de fiscalização não será obrigado a recompor ou ressarcir o produto amostrado, que porventura

foi danificado ou que teve sua quantidade diminuída, em função da realização da amostragem e da classificação.
CAPÍTULO IV
DA MARCAÇÃO OU ROTULAGEM
Art. 18 A marcação ou rotulagem dos produtos hortícolas é de responsabilidade do seu fornecedor ou do seu detentor.
Art. 19 No caso dos produtos hortícolas embalados destinados diretamente à alimentação humana, a marcação ou rotulagem, uma vez observada à

legislação específica, deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - nome ou identificação do produto;
II - identificação do lote;
III - identificação do responsável pelo produto: nome, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Física

(CPF) e o endereço; e
IV - município e estado de origem da produção.
Art. 20 No caso dos produtos hortícolas destinados diretamente à alimentação humana e expostos à venda a granel, as informações devem ser

colocadas em lugar de destaque, contendo, no mínimo, o nome ou identificação do produto e o local de produção (município, região ou estado).
Art. 21 No caso dos produtos hortícolas importados embalados e destinados diretamente à alimentação humana deverão constar as seguintes

informações na marcação ou rotulagem:
I - nome ou identificação do produto;
II - identificação do lote;
III - país de origem; e
IV - nome empresarial, endereço e CNPJ ou CPF do importador.
Art. 22 No caso dos produtos hortícolas importados destinados diretamente à alimentação humana e expostos à venda a granel, as informações

devem ser colocadas em lugar de destaque, contendo, no mínimo, o nome ou identificação do produto e o país de origem.
Art. 23 A marcação ou rotulagem deve ser de fácil visualização e de difícil remoção, assegurando informações corretas, claras, precisas, ostensivas

e em língua portuguesa, cumprindo com as exigências previstas em legislação específica.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24 Com o objetivo de uniformizar a avaliação dos requisitos mínimos de identidade e qualidade estabelecidos no presente Regulamento

Técnico, o MAPA disponibilizará referenciais fotográficos para os produtos hortícolas.
Art. 25 As dúvidas surgidas na aplicação deste Regulamento Técnico serão resolvidas pela área técnica competente do Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento - MAPA.
Art. 26 Ficam revogadas a Instrução Normativa SARC nº 1, de 1º de fevereiro de 2002, a Portaria MA nº 126, de 15 de maio de 1981, e a Portaria

MA nº 1012, de 17 de novembro de 1978.
Art. 27 Esta Instrução Normativa entra em vigor decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data de sua publicação.

EUMAR ROBERTO NOVACKI

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada (pdf).
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A ABBA é apoiada por 59 profissionais que trabalham em prol da 
Cadeia Brasileira da Batata:
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Nome Instituição Área de Atuação
Adalton Mazetti Fernandes UNESP - Botucatu Fitotecnia
Agnado D. Ferreira de Carvalho Embrapa Hortaliças Melhoramente Genético
Ailton Reis Embrapa Hortaliças Fitopatologia
Aline Oliveira Zacharias Embrapa - Escritório de Inovação e Negócios Gestora de Ativos de Hortaliças
André Luiz Lourenção Instituto Agronômico de Campinas Entomologia
Antonio César Bortoletto Embrapa Hortaliças Hortaliças, raízes e tubérculos
Arione da Silva Pereira Embrapa Clima Temperado Melhoramente Genético
Arthur B. Cecilio Filho Unesp Jaboticabal Produção Vegetal
Beatriz Marti Emygdio Embrapa Hortaliças Melhoramento Genético
Carlos Alberto Lopes Embrapa Hortaliças Fitopatologia
Carlos Ragassi Embrapa Hortaliças Fitotecnia
Carlos Reisser Junior Embrapapa Hortaliças Fitotecnia
Caroline Marques Castro Embrapa Clima Temperado Melhoramente Genético
Cesar Augusto Brasil Pereira Pinto UFLA Melhoramente Genético
Chukichi Kurozawa Unesp Botucatu (aposentado) Fitopatologia
Eduardo Seiti Gomide Mizubuti Universidade Federal de Viçosa Fitopatologia
Elcio Hirano Embrapa Clima Temperado Batata Semente
Jadir Borges Pinheiro Embrapa - CNPH Nematologia
Ernani Clarete da Silva Universidade Fed. de S. J. Del Rei Olericultura / Melhoramento
Jorge Rezende Esalq/USP Fitopatologia
Fernando Piotto Esalq/USP Melhoramento Genético
Fernanda Quintanilha Azevedo Embrapa Hortaliças Analista de Pesquisa
Fernando Cesar Sala UFSCAR Araras Melhoramente Genético
Fernando Javier Sanhueza Salas Instituto Biológico/São Paulo Virologia/Epidemiologia
Giovani Olegário da Silva Embrapa Hortaliças Melhoramente Genético
Guilherme Henrique Martins R. Ribeiro UFSCAR Araras Melhoramento Genético
Gustavo Heiden Embrapa Clima Temperado Botânica e Recursos Genéticos
Hilário da Silva Miranda Filho Pesquisador Científico Aposentado Fitotecnia e Melhoramento Genético
Isabela Navarro Barbosa Bem Brasil Alimentos Engenharia de Alimentos
Jackson Kawakami Unicentro Depto de Agronomia - Deagro
Joaquim Gonçalves de Pádua Epamig Núcleo Tecnológico  de Batata
José A. Caram de Souza Dias Instituto Agronômico de Campinas Batata Semente
José Carlos Feltran Instituto Agronômico de Campinas Melhoramento Genético
José Magno Queiroz Luz Universidade Federal de Uberlândia Olericultura
Lucimeire Pilon Embrapa Hortaliças Pesquisa Pós-Colheita
Marcelo Trzeciak Kusman Plemia Assessoria Agrícola Engenheiro Agrônomo
Marcos David Ferreira Embrapa Instrumentação Pós-Colheita Frutas e Hortaliças
Mirtes Freitas Lima Embrapa Hortaliças Fitopatologia/Virologia
Newton do Prado Granja Pesquisador Científico Aposentado Fisiologia da Produção

Nome Instituição Área de Atuação
Nilceu Ricetti Xavier de Nazareno IAPAR Fitopatologia/Melhoramento Genético
Paulo Cezar Rezende Fontes Universidade Federal de Viçosa Nutrição Mineral/Produção de Batata 
Renate Krause Sakate Unesp Botucatu Fitopatologia/Virologia
Renato Yagi IAPAR Nutrição de Plantas
Rodrigo Neves Marques UFSCAR Araras Entomologia
Rogério Oliveira Jorge Embrapa Hortaliças Fisiologia Pós-Colheita
Rogério Peres Soratto Unesp Botucatu Nutrição 
Sally Blat Instituto Agronômico de Campinas Melhoramento Genético
Samantha Zanotta Instituto Biológico/São Paulo Fitopatologia
Sidney  Osmar Jadoski Unicentro Manejo Irrigação
Silvia Panetta Nascimento Fatec Itapetininga Agroindústria/Tecnologia  Alimentos
Suzete A. Lanza Destefano Instituto Biológico/São Paulo Bactérias Fitopatogênicas
Taciana Melissa de Azevedo Kuhn Esalq/USP Entomologia
Taís Adeil Muller Universidade Estadual de Londrina Microbiologia
Thiago Factor Instituto Agronômico de Campinas Melhoramento Genético / Aeroponia
Tiyoko Nair Hojo Rebouças Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB Olericultura
Valdir Lourenço Junior Embrapa Hortaliças Fitopatologia
Valmir Duarte Agronômica Diagnóstico Fitossanitário
Vivarelli Escritório de Desenv. Rural de S. J. da Boa Vista Assistencia Técnica 
Zilmar da Silva Souza EPAGRI Melhoramento Genético
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Maior efi ciência nas aplicações
Aumento da efi ciência na irrigação
Otimização do uso de insumos

Mais segurança para plantar e colher
Redução dos riscos de deriva

Reduza os custos da energia elétrica
Utilize água de forma sustentável

Catador de Batatas
Natalino Shimoyama
Diretor Executivo - ABBA

O desemprego se trans-
formou em um dos 
maiores desafios da 
humanidade. Essa 

tragédia humana foi provocada 
pelo atual sistema político e eco-
nômico que domina o mundo – o 
capitalismo globalizado. 

A disseminação de tecnolo-
gias, as fusões de empresas prio-
rizando a riqueza de pessoas e 
empresas provocaram desempre-
go em massa. Exemplo: bancos, 
empresas de pesticidas e fertili-
zantes etc. 

As legislações trabalhistas no 
Brasil obrigando a realidade a se 
adequar às ideologias também 
provocaram desemprego, falên-
cia de produtores e importações 
de máquinas, principalmente co-
lhedoras.

Atualmente, quando se via-
ja “por terra” é impressionante a 
“mudança da paisagem”. Nas re-
giões que predominam a cana de 
açúcar as estradas são desertas e 
as cidades pobres, por outro lado 
quando predomina a produção de 
cereais e hortaliças as cidades 
são mais ricas e as estradas mo-
vimentadas. Não é difícil entender 
a razão de situações opostas – a 
mecanização substituiu a mão de 
obra.

Não é justo criticar a cana de 
açúcar. A obrigatoriedade de co-
lheita mecanizada desempregou 
100% dos trabalhadores que ti-
nham na colheita manual a única 
opção de renda. Apesar do sol 
quente, da boia fria, da água mor-
na, do banheiro a céu aberto, os 
milhares de cortadores de cana 
levavam uma vida dura, mas dig-
na. Atualmente sem trabalho, a 

maioria das famílias vivem repletas de desgraças – divór-
cios, alcoolismo, delinquência, drogas, prostituição etc. 

Apesar da colheita mecanizada da batata ser possível 
somente em solos leves (arenosos) e inviáveis em solos 
pesados (argilosos - os tubérculos sofrem danos mecâni-
cos devido ao atrito com os torrões), o número de colhe-
doras de batata aumentou de menos de 10 para mais de 
200 nos últimos 20 anos. A impossibilidade de cumprir as 
exigências das legislações trabalhistas foi decisiva para 
desempregar milhares de catadores de batata e levar à 
falência centenas de produtores.

Ao visitar uma colheita de batata, cenoura, cebola, alho 
etc., encontramos ex-presidiários, analfabetos, idosos, mi-
grantes, imigrantes, pessoas que não conseguem nenhum 
emprego na terra natal. 

Ao conversar com os catadores ouvimos relatos reple-
tos de realidades “cruéis” - este é o único serviço que con-
sigo por ser ex-presidiario; tenho pouco estudo e a única 
coisa que sei fazer é trabalhar na colheita de batata, ce-
noura e cebola; sou aposentado e recebo um salário, não 
dá pra passar o mês, ainda bem que tem esse serviço; 
essas máquinas de colher batata e cenoura vão acabar 
com o nosso emprego... aí nós estamos perdidos; eu pre-
firo catar batata a receber salário família; nós trabalhamos 
nas lavadoras no RS, PR e SP, voltamos pra casa só final 
do ano, lá não tem mais serviço; nós viemos do MA para 
trabalhar em GO na colheita do alho, cenoura, cebola e 
batata... a família fica lá e nos voltamos no final do ano 
para o Natal; se não fosse a catação de cenoura e batata 

a gente estava passando fome, graças a Deus 
que tem esse serviço.

Ao perguntar quanto ganham eles (as) res-
pondem – depende da produção e da pessoa. 
Alguns ganham R$ 100,00, mas tem gente es-
perta que tira mais de R$ 200,00 por dia. 

Apesar da importância social dos empre-
gos, das recentes mudanças positivas nas le-
gislações trabalhistas (com destaque para ex-
clusão de pelegos e advogados desonestos), 
o governo atual deve ouvir e realizar mudan-
ças estratégicas para incentivar os produtores 
a gerarem empregos aos brasileiros marginali-
zados, escanteados, descartados, abandona-
dos etc.
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Soluções eficientes
para profissionais www.aphgroup.com.br

Sales manager   Marcelo Takeshi Matsubara
E-mail        m.takeshi@aphgroup.com.br
Telephone     +55(34)998252233
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A legislação trabalhista deve se adequar 
à realidade. Algumas situações são absurdas 
considerando diferenças extremas como quan-
do se aplica as mesmas regras às atividades a 
céu aberto e às em ambiente coberto e clima-
tizado. Algumas situações chegam a ser bizar-
ras, como por exemplo, a tolerância máxima 
de duas horas extras. Justificando – imagine a 
seguinte situação: trabalhadores que residem 
a 1000 km trabalhando em uma lavadora de 
batata durante três meses no período da sa-
fra. O preço da batata chega a R$ 250,00 (50 
kg) e compradores implorando para comprar. 
O produtor acelera ao máximo a colheita no 
campo e acumula boa quantidade de batata 
para lavar. Começa a chover e não pára du-
rante 10 dias.  Eis que chega a fiscalização no 
primeiro dia de chuva e determina o cumpri-
mento da lei – duas horas extras e nada mais.

Resultado Prático: Os trabalhadores deixa-
ram de ganhar e tiveram que ficar dormindo 
até a chuva passar, o produtor negou para não 
ser multado e deixou de vender pelo preço “es-
petacular”, o mercado ficou praticamente de-
sabastecido, muitas batatas que poderiam ter 
sido colhidas e lavadas apodrecem no cam-
po. Detalhe – o produtor poderia ter pagado 
as dívidas e acabou por se endividar mais e 
quebrou. Ridículo, não acham? Precisa mudar 
a lei!
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Projeto Plantando Batata com Ciência
Re-abertura do 2° sementre 2019:
Visitantes São Bem-Vindos
Eng. Agr. PhD José Alberto Caram de Souza-Dias
Eng. Agr. MsC Maria Stefania C. D. Kûhl 
Eng. Agr. Paulo Antonio D'Andrea 

Trata-se de um projeto voluntário, 
cujo objetivo é introduzir, de forma 
extra-curricular, conceitos básicos  
de ciências, abordando a saúde 

das plantas a estudantes do ensino funda-
mental (9 a 11 anos de idade), com todo tra-
balho prático, desenvolvido dentro de telados 
(casa-de-vegetação), com bancadas e vasi-
nhos, igualando ao existente em  institutos de 
pesquisa, proporcionando ambiente de traba-
lho e aprendizado que motive a formação de 
futuros engenheiros agrônomos/pesquisado-
res científicos. 

Teve início em 2008, na Escola Municipal 
de Ensino Infantil e Fundamental (CEIEF) 
Profa Jamile, na cidade de Limeira, SP. A par-
tir de 2012, passou a ter apoio da empresa 
MICROBIOL/MICROGEO-fertilizante bioló-
gico, via FUNDAG, o que permitiu, em 2018, 
expandir o Projeto para a Escola Municipal 
(CEEF) Profa  Nazareth, em Cordeirópolis, 
SP. Há intenção de que o projeto seja implan-
tado em várias outras escolas, a nível nacio-
nal.

No Projeto, utiliza-se plantas com x sem 
vírus (sadia) para o ensino. A espécie vegetal 
utilizada como modelo é a que produz o ali-
mento mais apreciado pelos alunos: a "batati-
nhaaaaa": batata, Solanum tuberosum. Sen-
do a especialidade do autor a Fitovirologia, 
a combinação planta de batata x doença de 
vírus foi a escolhida e  tem, desde o início,  se 
mostrado ideal para os objetivos do projeto, 
pelo fato de:  1- planta de batata  tem ciclo 
curto (70 a 80 dias),  permitindo aos alunos 
acompanharem desde o plantio até a colheita 
dos tubérculos ("batatinha"), atendendo dois  
períodos letivo/ano; 2- a forma de propaga-
ção vegetativa da batata, em que a própria 
batata (tubérculos), quando brotada é utiliza-
da como  "semente", facilita o ensino, isto é, 
a conscientização de que vírus (assim como 
outras pragas da agricultura) podem ser tra-

zidos, transferidos, via material de propaga-
ção,  do local (região ou país) onde foi pro-
duzida para o local onde será plantada. É um 
modelo perfeito para a demonstração e cons-
cientização da  perpetuação dos vírus, que 
podem passar de geração-a-geração,  via 
material de propagação;  no caso, via bata-
ta-semente,  seja  na forma de tubérculo (sis-
tema convencional) ou de broto (sistema não 
convencional, mas emergente por ser funcio-
nal e de baixo custo: Tecnologia IAC do Bro-
to/Batata-semente. Broto/batata-semente uti-
lizados no Projeto são obtidos de tubérculos 
produzidos por plantas pré-identificados com 
ou  sem infecção por vírus. A espécie de vírus 
utilizado no projeto é o do mosaico comum 
Potato virus Y - PVY -, por ser de fácil obten-
ção; mostrar sintomas distintos na folhagem; 
e ser transmitido por inseto (pulgões). 

O fato de a espécie de vírus (PVY), que 
utilizamos nos trabalhos do projeto, ser trans-
mitida por insetos, constitui um terceiro fator 
importante no aprendizado e no objetivo do 
projeto: os alunos fazem  analogia com do-
enças de vírus humano: como Zica, Dengue 
etc., em que também há um inseto (mosquito) 
transmissor do vírus de uma pessoa infectada 
(com ou sem sintoma da doença) para outra 
sadia. Assim o projeto ensina que doenças de 
vírus, como ocorre nos seres humanos, tam-
bém pode ocorrer com as plantas e planta-
ções, afetando a produção agrícola. 

A metodologia empregada no projeto con-
siste em cada aluno receber três ou cinco bro-
tos e plantar um em cada vasinho, contendo 
substrato. Observam, comparam, medem e 
anotam o desenvolvimento das folhas e has-
tes. Antes do plantio, são orientados a notar 
que não há diferença aparente, visual, entre 
os brotos, apesar de um ou dois deles estarem 
com vírus. Ao longo do projeto, registram e 
desenham as diferenças no crescimento, ob-
servando sintomas da virose e compreendem 

que mesmo aparentando sadios, havia bro-
tos com vírus (aprendem assim significado da 
perpetuação).  Aos 35-40 dias do plantio dos 
brotos, é realizado o evento denominado "Dia 
da Transmissão". Nesse evento, apresenta-
mos aos alunos os insetos transmissores de 
viroses das plantas (pulgões, moscas branca, 
tripes etc.). Com o uso de gaiolas entomoló-
gicas (feitas com tela e garrafa pet), demons-
tramos o processo de transmissão do vírus 
via inseto, entre as plantas. Ao final do ciclo, 
a produção de "batatinhas" (mini-tubérculos) 
é pesada, medida e contada de forma compa-
rativa entre plantas de brotos/batata-semen-
te com x sem vírus.  Procuramos incluir, com 
parte do projeto, a merenda com "sabor" da 
produção.  

No evento: "Dia da Transmissão", os alu-
nos aprendem, na prática, que a planta que 
se desenvolve de broto com vírus (infectada) 
pode ser picada pelo inseto transmissor e o 
vírus ser transmitido (passado) para a plan-
ta vizinha - sadia; são também orientados a 
observar e entender que insetos têm asas e 
podem voar com o vírus (disseminando, con-
taminando), da planta infectada, para plantas 
vizinhas ou plantações distantes (fazendas). 

Dois fatores que compõem a metodolo-
gia do projeto: broto/batata-semente planta-
do com x sem vírus; e existência de inseto 
transmissor do vírus, são fundamentais para 
o ensino aplicado e prático da ação primá-
ria pró Defesa Sanitária Vegetal - proteger, 
prevenir, evitar a introdução, isto é, a "perpe-
tuação da doença" que pode ocorrer quando 
se traz (movimenta) material de propagação 
sem conhecer  a sanidade (atestado de análi-
ses). A demonstração de que insetos transmi-
tem vírus de plantas, auxilia na formação da 
consciência que o Projeto busca implantar: 
uma planta com vírus, mesmo que plantada 
no jardim ou horta de casa, poder rapidamen-
te contaminar plantações nas fazendas. Os 
alunos do projeto adquirem consciência de 
que doenças nas plantas (plantações) podem 
causar sérios prejuízos à população: comida 
mais cara; desempregos, danos na natureza 
(econômico-social-ambiental).

 Ao final de cada edição do Projeto, os 
alunos demonstram ter aprendido que novos 
vírus de plantas podem ser introduzidos via 
material de propagação, conforme demons-
trado com broto/batata-semente plantados 
com vírus; bem como, de outras espécies e 
de outras formas de propagação de plantas, 
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como mudinhas, rama, haste, estaca, bor-
bulhas etc. Aprendem também que insetos 
transmissores (pulgões, moscas branca, tri-
pes, ácaros) podem picar, adquirir e transmi-
tir os vírus de planta infectada para sadias  a 
curta ou longas distâncias.  É ai que o Projeto 
se destaca e inova, pois ensina e mostra na 
prática ações básicas pró  proteção da saúde 
das plantas; e conscientiza ("...com Ciência") 
crianças e adolescentes, desde o ensino fun-
damental, sobre o significado e importância 
da Defesa Sanitária Vegetal. O ensinamento 
e aprendizado dos alunos que passam pelo 
projeto (e já passaram mais de 1.100 alunos) 
pode qualificá-los como jovens "Guardiões 
das Plantas e Plantações". Alunos do Projeto 
aprendem e compreendem que devem "ensi-
nar", "chamar a atenção" de adultos em fun-
ção dessa conscientização de que saúde das 
plantas começa pela sanidade do material de 
propagação, portanto não trazer (transplan-
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Fotos de alunos do Projeto Plantando Batata com Ciência, nos telados das escolas mu-
nicipais de Limeira, SP (Profa. Jamile) e de Cordeirópolis, SP (Profa. Nazareth)

tar) e nem permitir que tragam (movimentem, 
transfiram/plantem/transplantem)  materiais 
de propagação vegetal sem atestado de sa-
nidade viral.  

O sucesso deste Projeto inovador no con-
texto de introdução da ciência fitossanitária 
no ensino fundamental, tem estimulado a 
criação de outros projetos, visando também 
a disseminação de conhecimentos científicos 
e tecnológicos de diferentes áreas da ciência 
agronômica, via aproximação de pesquisa-
dores científicos às crianças e adolescentes. 
Esses projetos passaram a integrar o proje-
to-mãe da FUNDAG, denominado: "Criando 
Crianças Cientistas" (CRICRI-CIENTISTA), 
sob coordenação do Eng. Agr. PqC Dr. Re-
nato F. Arruda Veiga.   Juntos estamos cla-
mando por Mais Ciência, Menos Dependên-
cia! Mais Escola, Menos Esmola! Mais Sala 
de Aula, Menos de Jaula!

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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A tecnologia NUTRI LINK reúne características ligadas diretamente 
a três pontos importantes: disponibilidade de nutrientes, eficiência 
da matéria orgânica do solo e ação fisiológica.

A interação promovida entre solo, a planta e o fertilizante gera um 
maior equilíbrio, resultando em uma maior eficiência produtiva.

• Liberação controlada
• Redução de perdas por lixiviação e volatilização
• Melhor desenvolvimento vegetativo
• Maior estímulo ao desenvolvimento de radicelas
• Maior disponibilização dos nutrientes

• Liberação controlada
• Redução de perdas por fixação
• Melhor desenvolvimento inicial
• Maior enraizamento
• Maior solubilização do fósforo no meio
• Maior disponibilização dos elementos nutricionais

SE
Ç

Ã
O

 FO
TO

S

Seção Fotos
Hortitec 2019

Danos de Larva Alfinete. É uma pêra, coxinha, nariz ou cabaça?Espeto de Batata.

Auro, Nelson, George e Sérgio.

João Emílio, Paulo Reyes e Edson Tomonari. Natalino, Maguinho e Amauri Bottura.

Polegar, Letícia, Robert Deuber e Natalino.

Rumy, Natalino, Profº. Nakano, Dodo e Haramoto.

Stand ABBA.

Zeagro e as Chinesas.
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VITAMINAS

PROTEÍNAGORDURACARBOIDRATOS

(A CADA 100 g)
ENERGIA

(A CADA 100 g)
MINERALS

(A CADA 100 g)

Ácido Ascórbico
potássio

fósforo

magnésio

Cálcio

Sódio

Ferro

Zinco

Manganês

Cobre

Adenina

Niacina

Ácido Pantotênico

Piridoxina

Tiamina

Riboflavina

Tocoferol

Ácido Fólico

Filoquinona

COMA MAIS BATATA!

Você sabia que a batata é rica em vitaminas e minerais e, por isso, 
pode substituir muitos outros alimentos? 

Ou seja, além de ser deliciosa, faz muito bem!
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Nutricionista Débora Cunha Nones, 
atuante na cidade de Vargem Grande do Sul/SP

55 (19) 3641-3116

Mais informações:

Associação dos Bataticultores da 
Região de Vargem Grande do Sul

www.facebook.com/abvgsoficial

www.abvgs.com.br
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Cores

Substrato
Definido pela Revista

Cliente
ABVGS

Job
Anúncio Revista Batata Show

C M Y K

www.pipers.com.br

C
O

N
SU

M
ID

O
R Cristina Vicente

dos Reis Fernandes
Idade: 44 anos
Estado Civil: casada
Número de Filhos: 3 
Cidade em que reside: Tupã/SP

Para esta edição, entrevistamos Cris-
tina Vicente dos Reis Fernandes, 
uma apaixonada por batatas em 
suas diversas formas. Cristina diz 

que cozinha regularmente o alimento para a 
família. Vamos ver o que ela diz?

1. A sua família consome batata regularmente?
Consumimos muitos quilos de batatas.

2. Qual o consumo médio, ou seja, quantos 
quilos/mês você compra de batatas frescas?
Aproximadamente 16 quilos por mês.

3. Onde você compra frequentemente bata-
tas frescas?
No mercado.

4. Quais os critérios que você utiliza na hora 
de comprar batatas frescas?
Eu costumo ver a cor da batata. E nunca com-
pro as que estão brotadas.

5. Quais são as principais dificuldades que 
você encontra na hora de comprar batatas 
frescas?
Nem sempre as batatas estão bonitas na prate-
leira. Muitas estão esverdeadas e sinto dificul-
dade em encontrar batatas grandes.

6. Você já ficou alguma vez decepcionado 
com as batatas frescas que você comprou? 
Por quê?
A minha maior decepção é que quando não en-
contro batatas boas, acabo não comprando e 
fico sem meu alimento preferido.
Além disso, às vezes quero batata para fazer 
purê, quando estou preparando vejo que as ba-
tatas estão aguadas.

7. O que deveria ser feito para ajudá-lo a es-
colher a batata fresca certa para a finalidade 
que você deseja?
Sempre compro as batatas Asterix, mas nun-
ca vi informações sobre as batatas disponíveis 
nos supermercados.

8. Você é favorável à obrigatoriedade dos 
supermercados, varejões e quitandas em 
colocar informações sobre a aptidão culi-
nária da batata que está sendo vendida?
Com certeza. Não só essa informação, como 
também a informação dos insumos que foram 
utilizados na produção.

9. Você prefere comprar batata lavada ou 
escovada? Por quê?
Prefiro a lavada por conta do aspecto.

10. Qual o tamanho de batata fresca que 
você tem preferência? Por quê?
Gosto das batatas grandes. Quando faço ba-
tatas recheadas escolho sempre as maiores.

11. Você prefere comprar batata de pele 
amarela ou vermelha? Por quê?
Tenho costume de comprar batatas de pele 
amarela. O preço da amarela sempre é menor.

12. Atualmente você consome mais ou me-
nos batata? Por quê?
A mesma quantidade.

13. O que você acha da batata como alimen-
to?
É uma fonte de energia e saciedade. Sinto-me 
muito bem quando consumo alimentos à base 
de batata.

14. Quais as formas de preparo que você 
mais consome batata?
Fritas, chips, purê, batata recheada e maione-
se.
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Ingredientes:

• 1,5 kg de batatas Asterix, lavadas e cortadas;

• 60 ml de azeite;

• 6 dentes de alho picados;

• Sal e pimenta a gosto;

• 1 colher de sopa de ervas finas;

• 3/4 xícara de queijo parmesão ralado;

• 1/2 xícara de manteiga sem sal;

• Salsa picada fresca, para guarnecer;

• 1/2 xícara de pedaços de bacon crocantes. 

Modo de Preparo: 

1. Pré-aqueça o forno a 200 °C. Unte uma assadeira grande com azeite e reserve.

2. Coloque as batatas em água fervente por 8 a 10 minutos para pré-cozinhá-las. Elas estarão 
mais macias por dentro quando assadas.

3. Em uma tigela grande, misture 1/4 xícara de azeite, alho, sal, ervas, pimenta e queijo parme-
são, misturando para homogeneizar. Adicione um pouco mais de azeite se o queijo parmesão 
tiver absorvido a maior parte.

4. Misture as batatas com o preparado até envolver uniformemente.

5. Organize as batatas com o lado cortado para baixo em uma única camada sobre a assadeira 
preparada. Coloque a assadeira na prateleira inferior do forno. Asse por 25 minutos, girando 
após 15 minutos com uma pinça ou uma espátula, até que as batatas estejam douradas e cro-
cantes nas bordas.

Prove para ver se estão macias.

6. Enquanto isso, derreta suavemente a manteiga no micro-ondas e misture com a salsa fresca 
picada. Retire as batatas para o forno e regue com o molho de manteiga salsa. Adicione peda-
ços de bacon, misture bem e sirva imediatamente.

Obs: Sirva com uma carne assada com molho de cebolas e uma salada a gosto.




	_GoBack
	_GoBack

