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capa desta edição faz referência 
às principais variedades de batata 
produzidas atualmente no Brasil. 
Os responsáveis pela definição, os 

critérios utilizados e a satisfação dos consumi-
dores definem quais são as variedades desti-
nadas ao consumo como frescas, chips, palha 
e pré-fritas congeladas.

Apesar de inúmeros fatores (preço, praticidade, concorrência, mídia, comportamento das 
pessoas) influenciarem, o fator variedade tem grande “peso” quanto ao aumento ou redução do 
consumo de batatas no Brasil. 

Nas últimas duas décadas o consumo de chips, palha e pré-fritas aumentou e o consumo de 
batata fresca reduziu, significativamente. As estimativas do consumo atual no país, consideran-
do a população em 200 milhões de habitantes são:

Imagine você comprando um pacote de 
chips. Ao abrir a embalagem você encontrará 
chips com boa aparência e ao comer sentirá a 
crocância e o sabor “irresistível”. Naturalmen-
te você ficará satisfeito, exceto quando se tra-
tar de chips de qualidade ruim. 

Imagine você comendo cachorro quente, 
estrogonofe ou estar se servindo em um res-
taurante por quilo. Sempre tem batata palha, e 
se for de boa qualidade é um excelente acom-
panhamento. 

Imagine você comprando batata pré-frita 
congelada e preparando em sua casa, ou con-
sumindo os palitos em lanchonetes ou restau-
rantes. Geralmente quem compra ou conso-
me, fica satisfeito com as batatinhas crocantes 
por fora e macias por dentro.   

Imagine você comprando batata fresca. Se 
você tiver sorte de chegar logo após a colo-
cação das batatas nas gôndolas, encontrará 
tubérculos bonitos, porém, em geral, o consu-
midor encontra muitas “alternativas" - batata 
verde ou escurecida, brotada, podre, tamanho 
variável etc. Se for preparar em casa ou no 
restaurante terá que lavar, descascar, tempe-
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rar, cozinhar e, quando for comer, dependen-
do de como preparou, nem sempre sente sa-
tisfação. 

O que deve ser feito então para mudar? É 
óbvio que devemos ofertar variedades “multiu-
so”, ou seja, aquelas que servem para fritar, 
cozinhar, assar, purê, sopas etc. E será que 
existe esta variedade? Antigamente existia a 
Bintje, mas, por ela não ser tão bonita, foi to-
talmente desprezada. Atualmente a variedade 
que mais se aproxima a Bintje é a Markies que 
também tem sido discriminada por  não ser tão 
bonita. 

A solução para este “gargalo” é simples, 
basta exigir por lei que seja informado aos 
consumidores o nome e as características 
culinárias intrínsecas de cada variedade. 

Será que é só mudar de variedade e o con-
sumo aumentará? Com certeza não! É preciso 
reduzir o peso das embalagens, proporcionar 
informações científicas à mídia e, principal-
mente, ofertar batatas frescas a preços aces-
síveis – muitos varejistas pagam o mínimo ao 
produtor e vendem pelo máximo aos consumi-
dores.
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Bem Brasil Alimentos é Nomeada uma das 
Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil
Janaina Sguerri

Com ações diferenciadas a Bem 
Brasil aparece entre as melhores 
no ranking da Você S/A.

 
    A BEM BRASIL ALIMENTOS S/A, a maior 
indústria de batata pré-frita congelada do país 
foi reconhecida como umas das melhores em-
presas para se trabalhar no Brasil, segundo o 
relatório elaborado pela revista VOCÊ S/A em 
parceria com a Fundação Instituto Administra-
ção (FIA).

A pesquisa é realizada pela revista VOCÊ 
S/A desde 1997 e serve como parâmetro para 
ações de gestão de pessoas tanto das empre-
sas participantes como para o mercado em ge-
ral. Neste ano mais de 250 mil colaboradores 

bembrasilalimentos

batatas_bem_brasil

bembrasilmidia

bembrasil.ind.br

Batata

Docepré-frita
min

6 a 8

responderam à pesquisa, 
sendo que a redação da Re-
vista percorreu 87 cidades 
nas cinco regiões do país. 

“Ser uma das melhores 
empresas para se trabalhar 
significa que a empresa faz 
a diferença na vida dos co-
laboradores que se sentem 
parte do negócio e contri-
buem ativamente para que 
a Bem Brasil alcance seus 
objetivos”, afirma Franciele 
Reis, Supervisora de Recur-
sos Humanos.

O Guia VOCÊ S/A – As 150 Melhores Em-
presas para Trabalhar 2019 -  já está disponí-
vel nas bancas e para assinantes.

SOBRE A BEM BRASIL

A Bem Brasil, fabricante 100% brasileira 
de batata pré-frita congelada e flocos desi-
dratados de batata, foi fundada em dezem-
bro de 2006, em Araxá, Minas Gerais, com 
investimento inicial de R$50 milhões. Atual-
mente, a fábrica já produz mais de 250 mil 

toneladas de batata pré-frita 
congelada por ano e ocupa a 
liderança do varejo nacional no 
segmento de batatas pré-fri-
tas congeladas, fazendo frente 
competitiva a grandes compa-
nhias mundiais em seu seg-
mento. Nos polos produtivos 
de Araxá e Perdizes, no Triân-
gulo Mineiro, tem cerca de 600 
colaboradores diretos, gerando 
mais de 2.000 empregos indi-
retos.



8          Revista Batata Show      Ano XIX      nº 55      Dezembro/2019

A
SS

O
C

IA
TI

V
IS

M
O ABVGS Lança Plataforma 

Online para Associados

A 
Associação dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul, lançou no 
último mês uma plataforma online, para que seus associados tenham acesso 
de forma exclusiva à conteúdos de grande valia para o dia a dia no campo. 

O acesso à esta área restrita é feito através do preenchimento de login 
e senha no site da ABVGS. Lá o associado encontra previsão do tempo atualizada em 
tempo real e as cotações diárias de diversas culturas como: batata Ágata, batata As-
terix, batata doce, cebola, beterraba e feijão, considerando os principais mercados do 
Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas e Curitiba).

A ferramenta já está em funcionamento, então se você é um associado e ainda não fez o seu cadas-
tro entre em contato com a ABVGS pelo telefone (19) 3641-3116 ou pelo e-mail abvgs@abvgs.com.br.

Além disso, o usuário tem 
acesso ao Sistema de Rastrea-
bilidade, um procedimento que 
se tornou obrigatório no mês de 
agosto, alicerçado pela Instru-
ção Normativa Conjunta nº 2 do 
MAPA e da Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde), que objeti-
va controlar os resíduos de agro-
tóxicos em vegetais destinados à 
alimentação humana. A ABVGS, 
além de oferecer aos seus asso-
ciados fácil acesso ao sistema, 
também vem auxiliando cada 
produtor na implantação. 

A expectativa é de que esta 
nova plataforma se desenvolva 
ainda mais com o tempo e pos-
sa ser o braço direito do produtor 
rural na hora da tomada de deci-
são, contribuindo para uma pro-
dução sustentável e com maior 
rentabilidade.

O objetivo é fornecer conteúdos 
exclusivos que auxiliem no 

dia a dia do produtor rural.
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Necrose do Tubérculo em Batateira
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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

Pedro Hayashi
Erich Yukio Tempel Nakasu
Alice Kazuko Inoue-Nagata

A s doenças causadas por vírus de 
plantas não podem ser curadas, 
além de serem capazes de rápida 
disseminação pelas culturas. No 

cultivo da batata, onde as plantas são produ-
zidas por propagação vegetativa, o risco de 
introdução de vírus no campo a partir de ba-
tata-semente contaminada é ainda maior do 
que no cultivo de outras hortaliças. Aliado a 
isso, infestações por insetos vetores – par-
ticularmente por pulgões, tripes e moscas-
-brancas – contribuem para que as doenças 
virais se espalhem pelas lavouras, mesmo 
quando as populações desses insetos são 
baixas.

Recentemente, tubérculos com necrose e 
anéis necróticos estão sendo observados em 
alta frequência. Além do potato virus Y ne-
crótico (PVYNTN), o vírus do vira-cabeça vem 
causando este sintoma, o que tem preocupa-
do os produtores. Este artigo foi elaborado 
com informações sobre essas duas doenças, 
visando ajudar o produtor a distingui-las e 
possibilitar um controle mais eficiente da do-
ença vira-cabeça na batateira.

Necrose no tubérculo associado ao vira-cabeça 
do tomateiro

O vira-cabeça é uma doença mundialmen-
te importante na cultura da batata, podendo 
se espalhar rapidamente no cultivo com in-
cidências entre 30-40% e levar à morte das 
plantas. Esta doença é causada pelos vírus 
conhecidos como tospovírus. No Brasil, três 
espécies de tospovírus capazes de infectar 
a batateira estão presentes: Tomato spotted 
wilt virus (TSWV), Groundnut ringspot virus 
(GRSV) e Tomato chlorotic spot virus (TCSV). 

Os sintomas da doença podem variar de 
acordo com as condições climáticas, cultivar 
e idade da planta. Entretanto, os sintomas 
mais comuns incluem pontos necróticos nas 
folhas, necrose das hastes (Figura 1) e lesões 

foliares necróticas (Figura 2) e em formato de 
anéis. Os tubérculos podem apresentar sin-
tomas de anéis necróticos na superfície (Fi-
gura 3), deformações e lesões necróticas no 
interior (Figura 4). A diagnose pode ser feita 
pela análise de sintomas e testes com antis-
soros. As três espécies de tospovírus cau-
sam sintomas semelhantes e não há como 
diferenciá-las pelos sintomas que causam e 
nem por testes com antissoros. Testes mole-
culares são necessários para a identificação 
da espécie. Os tospovírus têm a habilidade 
de infectar inúmeras plantas, destacando-se 
pimentas e pimentões, tomate, amendoim e 
alface, além de muitas espécies de plantas 
daninhas.

Na bataticultura nacional, esses vírus são 
transmitidos por tripes dos gêneros Frankli-
niella e Thrips. Os tripes são insetos peque-
nos (menores de 1 cm), capazes de completar 
seus ciclos de vida em diversas plantas hos-
pedeiras. A fêmea deposita os ovos dentro do 
tecido da planta, as larvas desenvolvem-se 
sobre as folhas e flores, seguido da fase de 
pré-pupa e pupa, sendo esta última no solo. 
O adulto representa a fase de maior impor-
tância para a transmissão dos tospovírus. O 
controle desses insetos é dificultado ainda 
pelo seu hábito alimentar, que ocorre princi-
palmente na parte inferior das folhas, onde a 
eficiência de ação de inseticidas de contato 
é baixa.

Necrose causada por PVY

O PVY é um vírus da batateira que é ampla-
mente disseminado pelos cultivos no mundo, 
podendo causar até 80% de redução na pro-
dução. Existem diferentes estirpes de PVY pre-
sentes no Brasil, sendo a variante conhecida 
como PVYNTN a única capaz de causar anéis 
necróticos superficiais nos tubérculos (Figura 5). 
Nas folhas, o PVY pode causar sintomas de 
mosqueado, mosaico e nanismo. Testes com 
antissoros são úteis para a detecção de PVY. 

Diferentemente dos tospovírus, o PVY 
pode ser transmitido por diversas espécies de 
pulgões, sendo Myzus persicae um dos mais 
eficientes. Em questão de segundos, eles são 
capazes de adquirir o vírus a partir de plantas 
infectadas e transmiti-los a plantas sadias. Os 
pulgões alados são os responsáveis pela dis-
seminação do vírus a longa distância, enquan-
to os ápteros (sem asas) dispersam o vírus a 
curtas distâncias. 

Como diferenciar as duas doenças no tu-
bérculo?

Os sintomas causados por infecções de 
ambos podem ser semelhantes e a identifica-
ção do vírus depende, na maior parte dos ca-
sos, de exames laboratoriais. Algumas varie-
dades, como Ágata, Atlantic e Asterix, apesar 
de serem suscetíveis à infecção por PVYNTN, 
não apresentam os sintomas de necrose no 
tubérculo. Portanto, para essas cultivares, é 
provável que o aparecimento de necrose de-
verá estar associado a infecções por tospoví-
rus. Os produtores têm observado que anéis 
necróticos nas cultivares Monalisa e Caesar 
são as cultivares com maior ocorrência de ne-
crose no tubérculo causados pela infecção por 
PVYNTN.

Outra característica distintiva é que os 
anéis necróticos nos tubérculos aparecem 
antes da colheita em plantas infectadas por 
tospovírus, em contraste com o PVYNTN, em 
que muitas vezes no tubérculo o sintoma de 
necrose não é visível na colheita, mas este 
aparece durante o armazenamento. Invaria-
velmente, PVYNTN causa sintomas de necro-
se superficial (Figura 5), enquanto os tospo-
vírus induzem necrose na casca (Figura 3) e 
também na parte interna do tubérculo (Figu-
ra 4).

Outros vírus que causam necrose do tu-
bérculo

No Brasil, só se tem relato da ocorrên-
cia de PVY e tospovírus como causadores 
de necrose no tubérculo. Entretanto, outros 
vírus menos conhecidos entre nós podem 
também causar lesões em tubérculos. O 
primeiro é a espécie Potato mop-top virus 
(PMTV). PMTV causa sintomas de clorose e 
encurtamento de internódios na parte aérea, 
conferindo um aspecto de esfregão (“mop”). 
Nos tubérculos, lesões necróticas na forma 
de arco e anéis são vistas na superfície e 
também como lesões amarronzadas na par-
te interna. PMTV é transmitido por esporos 
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(zoósporo) do fungo de Spongospora sub-
terranea, agente causal da sarna pulveru-
lenta. A segunda espécie é o Tobacco rattle 
virus (TRV). Os sintomas causados pela in-
fecção por TRV na parte aérea é variável, 
desde assintomático até folhas com anéis 
cloróticos, mosqueado, mosaico e nanismo. 
Nos tubérculos, lesões necróticas em anel 
são característicos, sendo essas lesões ob-
servadas também na parte interna. O TRV é 
transmitido por nematoides dos gêneros Pa-
ratrichodorus e Trichodorus. O terceiro vírus 
é o Tobacco necrosis virus (TNV). Em bata-
teira, o vírus causa a doença denominada 
“ABC”, que consiste no aparecimento de le-
sões marrons, secas, com rachaduras e pro-
fundas na superfície do tubérculo. O vírus 
é transmitido pelos esporos (zoósporos) do 
fungo Olpidium brassicae. PMTV e TRV não 
são relatados no Brasil e constituem-se em 
pragas quarentenárias ausentes, enquanto 
o TNV apresenta ocorrência rara e não há 
relato em batateira aqui no Brasil, apesar de 
ter sido detectado em outras plantas.

Como manejar o vira-cabeça do tomateiro 
em batateira 

A primeira etapa para um manejo efi-
ciente da doença é a diagnose. A análise de 
sintomas causados por vírus é complexa, 
necessitando muitas vezes de testes de de-
tecção em laboratórios especializados. Em 
geral, os tospovírus causam o sintoma típico 
de necrose nas folhas e caule da planta (Fi-
gura 1, 2), o que facilita a diagnose. Testes 
sorológicos (com anticorpos) apresentam 
alta sensibilidade e são adequados para a 
detecção dos tospovírus, mas não permitem 
a distinção entre as espécies.

O uso de batata-semente livre de vírus é 
essencial para uma alta produtividade. Por 
ser multiplicada de maneira vegetativa ou 
assexuada, a batata semente pode estar 
contaminada por vários patógenos, fungos, 
vírus, bactérias e nematoides, e esses or-
ganismos podem influenciar a qualidade e 
produtividade no campo. Dois tipos de bata-
ta-semente podem ser usadas: certificada e 
não certificada. Para ser certificada a bata-
ta-semente precisa ser produzida de acordo 
com normas estabelecidas pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(IN 32, 20/11/2012; http://www.agricultura.
gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/in-
sumos-agricolas/sementes-e-mudas/publi-

cacoes-sementes-e-mudas/INN32de20de-
novembrode2012.pdf). Há um limite máximo 
de infecção por vírus permitido para cada 
categoria de semente certificada, sendo que 
a lista inclui o vírus Y da batata (PVY), o ví-
rus do enrolamento da folha (PLRV), o vírus 
X da batata (PVX) e vírus S da batata (PVS). 
Outros vírus não fazem parte desta lista, por 
exemplo os tospovírus, os begomovírus e o 
crinivírus. Salienta-se que para a detecção 
dos últimos dois grupos de vírus, técnicas 
moleculares são necessárias. Considerando 
a importância crescente desses vírus, aler-
ta-se sobre a necessidade de inclui-los na 
avaliação da qualidade sanitária da batata-
-semente. Verifica-se também que há neces-
sidade de um maior treinamento e capacita-
ção do corpo técnico que atua na certificação 
de batata-semente. Apesar do limite de de-
tecção de tospovírus não estar especificado 
na instrução normativa, existe um limite de 
viroses em geral, o que reduz as chances de 
introdução da doença na lavoura. Portanto, 
o uso de sementes certificadas é altamente 
recomendado. É estimado que mais de 80% 
dos produtores, sejam eles grandes ou pe-
quenos, não utilizam a semente certificada. 
Esforços precisam ser realizados para se 
mudar esta realidade, para que os produto-
res possam usar batata-semente certificada, 
de alta qualidade e a custos mais baixos. 

Antes do plantio da batata, deve-se sele-
cionar uma área para plantio sem histórico 
da ocorrência de vira-cabeça, seja em bata-
teira ou outras culturas. Os tospovírus geral-
mente apresentam capacidade para infectar 
inúmeras plantas. Evite plantio próximo a 
culturas que são frequentemente infestadas 
por tripes, como alho, cebola, milho e cana-
-de-açúcar e também de lavouras de produ-
ção de tomate, pimenta/pimentão, abóboras, 
alface e amendoim, que são hospedeiros 
dos tospovírus. Importante destacar que é 
verificada que a incidência do vira-cabeça é 
invariavelmente crescente nas áreas. Acre-
dita-se que na ausência da cultura, o tospo-
vírus permanece presente na área em plan-
tas invasoras, daninhas e silvestres. Estas 
podem atuar como fontes eficientes de tos-
povírus para as culturas. Portanto, o manejo 
adequado de plantas daninhas e a rotação 
de culturas são essenciais.

Não escalone o plantio. Se for inevitável, 
plante a segunda lavoura contra a direção 
principal do vento.

"Nem preciso 
falar nada 
sobre o manejo. 
Os resultados na 
minha lavoura 
falam por mim."

Visite-nos em corteva.com.br | 0800 772 2492
®,TM Marcas registradas da Dow AgroSciences, DuPont ou Pioneer e de suas companhias afi liadas ou de seus respectivos proprietários. ©2019 CORTEVA

Luís Trevisan, bataticultor
Fazenda Prudente do Morro 
Casa Branca/SP

TopBac. O jeito mais fácil de lidar com os problemas mais difíceis da sua lavoura de batata.

O programa de manejo da Corteva Agriscience™ oferece um portfólio de fungicidas de alta performance como Equation®, 
Midas® BR e Kocide® WDG Bioactive. Os ótimos resultados alcançados pelo Luís Trevisan na lavoura dele também podem 
ser os seus. Produza mais e melhor com TopBac da Corteva Agriscience™.

LINHA HORTIFRÚTI

ATENÇÃO

Equation® Midas® BR Kocide® WDG Bioactive

Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente; 
uso agrícola; venda sob receituário agronômico; consulte sempre um 
agrônomo; informe-se e realize o manejo integrado de pragas; descarte 

corretamente as embalagens e os restos dos produtos; leia atentamente e siga as instruções 
contidas no rótulo, na bula e na receita; e utilize os equipamentos de proteção individual.

FUNGICIDAS

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas/publicacoes-sementes-e-mudas/INN32de20denovembrode2012.pdf
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas/publicacoes-sementes-e-mudas/INN32de20denovembrode2012.pdf
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas/publicacoes-sementes-e-mudas/INN32de20denovembrode2012.pdf
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas/publicacoes-sementes-e-mudas/INN32de20denovembrode2012.pdf
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas/publicacoes-sementes-e-mudas/INN32de20denovembrode2012.pdf
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Visite a lavoura frequentemente e evite 
entrar na área se tiver visitado outros cul-
tivos, pois poderá estar carregando tripes 
transmissores. Em cada visita, eliminar as 
plantas doentes tomando o cuidado de acon-
dicioná-los em sacos plásticos para evitar a 
distribuição dos tripes transmissores. Des-
truir as plantas infectadas longe da área de 
produção. Esta prática é eficiente, principal-
mente nos primeiros dois meses do plantio.

Considerações finais

A doença vira-cabeça induz sinto-
mas no tubérculo e estes podem ser 
removidos durante o processo de se-
leção de batata-semente. Dessa for-
ma, é possível reduzir as chances de 
plantio de batata-semente contami-
nada com tospovírus a partir de um 
cuidadoso exame da batata-semen-
te e aquisição de sementes de alta 
qualidade. É importante salientar, 
porém, que a ausência de sintomas 
de necrose não necessariamente in-
dica que a batata-semente não está 
infectada por algum vírus. Em vista 
dos surtos de vira-cabeça observa-
dos nos últimos anos e pela dificulda-
de crescente de controle químico dos 
tripes, esta doença tornou-se bastan-
te preocupante. Em geral, os produ-
tores associam o  aparecimento de 
anéis necróticos ao PVYNTN, por isso 
a correta diagnose é importante para 
tentar impedir a expansão da doença. 
Há grandes diferenças no controle de 
pulgões e tripes.

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
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A
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G
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Controle os tripes dentro da lavoura e 
também nas áreas vizinhas, preferencial-
mente de forma preventiva. Rotacione os 
princípios ativos para evitar seleção de 
populações de tripes com resistência aos 
inseticidas. O manejo deve ser feito con-
siderando a paisagem agrícola e não ser 
realizada apenas na área de plantio de ba-
tata.

Figura 5. Tubérculo de batata com sintoma de lesões necróticas 
em anel  causados por infecção por PVYNTN

Figura 1. Batateira com sintomas iniciais de pontos ne-
cróticos e necrose do vira-cabeça no caule

Figura 2. Batateira infectada por tospovírus com sinto-
mas de necrose nas folhas e caule

Figura 3. Tubérculos com anéis necróticos e lesões ne-
cróticas causados por infecção por tospovírus

Figura 4. Tubérculo com infecção por tospovírus com 
lesões internas
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Produtividade de Tubérculos de Cultivares 
de Batata sob Diferentes Níveis de NPK
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A 
maior parte das cultivares de ba-
tata utilizadas atualmente no Bra-
sil foi desenvolvida na Europa. 
Dentre outras diferenças, o foto-

período a que estas são submetidas aqui no 
Brasil é menor, consequentemente o período 
vegetativo também é menor, o que reduz o 
potencial produtivo (Rodrigues, 2006). Para 
conseguir maior produtividade é necessário 
o uso intensivo de insumos como os fertili-
zantes, o que pode levar a menor sustenta-
bilidade da cultura e promover o desequilí-
brio nutricional da planta (Silva et al., 2013). 
Desta forma, a obtenção de cultivares adap-
tados às condições de cultivo nas diversas 
regiões produtoras brasileiras e com resis-
tência às principais doenças é a alternati-
va viável para tornar a cultura produtiva e 
rentável ao agricultor (Gadum et al., 2003). 
Além disso, há indicações de que as cultiva-
res nacionais, por terem sido desenvolvidas 
em solos mais ácidos, como os que ocorrem 
no Brasil, tendem a ter desenvolvimento ra-
dicular maior, sendo mais tolerantes à seca 
e mais eficientes na captação dos nutrientes 
disponíveis no solo (Silva et al., 2013).

Na região sul do Brasil, a cultura da 
batata demanda alto investimento, podendo 
chegar a cerca de R$20.000,00 por hectare 
(insumos, operações mecânicas, mão 
de obra, custos administrativos, taxas 
de comercialização e beneficiamento e 
arrendamento) (Queiroz et al., 2013). Sendo 
que os fertilizantes, dependendo do preço e 
da época de cultivo, podem representar mais 
de 32% do custo de produção da cultura 
(Fernandes & Soratto, 2013).

Trabalhos têm mostrado que a 
cultura da batata apresenta capacidade 
de resposta à adubação mais elevada que 
a de outras culturas. Esse desempenho 
pode ser atribuído ao elevado potencial 
de produção, ao ciclo curto e ao sistema 
radicular relativamente superficial dessa 
espécie, o que tem levado ao uso de grandes 

quantidades de fertilizantes por unidade de 
área (Queiroz et al., 2013). Muitas vezes, a 
adubação atinge níveis de 160 kg de N, 560 
kg de P2O5 e 320 kg de K2O (KCl) em áreas 
de primeiro ano, e, 120, 420 e 240 kg/ha, 
em áreas cultivadas anteriormente, o que 
equivale a 4.000 e 3.000 kg/ha do adubo 
NPK 04-14-08, respectivamente (Mallmann 
et al., 2011). 

Sendo assim, este trabalho teve como 
objetivo avaliar a produtividade de cultivares 
de batata melhorados e introduzidos, em 
função de doses de adubação com NPK.

O experimento foi realizado em Canoinhas, 
SC na primavera de 2014. A análise 
química do solo, antes da implantação do 
experimento, revelou os seguintes valores: 
matéria orgânica= 3,9%; pH (SMP)= 4,6; P 
disponível= 56 mg dm-3; K disponível= 250 
mg dm-3; Al3+= 3,0 cmolc dm-3; Ca2+= 2,6 cmolc dm-3; Mg2+= 0,9 cmolc dm-3; CTC= 22,6%; 
SB= 4,1 cmolc dm-3 e V= 18%.

Os tratamentos foram constituídos de 
quatro doses do formulado NPK 04-14-
08 (0, 3, 6 e 9 t ha-1), disponibilizadas em 
aplicação única em linha antes do plantio. 
Foram avaliadas as cultivares nacionais BRS 
Ana e BRS F63 Camila e importadas Agata 
e Asterix. As parcelas foram compostas por 
duas linhas de dez plantas em cada uma 
das três repetições. 120 dias após o plantio 
e os tubérculos foram avaliados quanto à 
produtividade de tubérculos total e comercial 
(tubérculos com mais de 45 mm de diâmetro).

Foi determinada ainda a máxima eficiência 
técnica e econômica para a produtividade de 
tubérculos comerciais. Foram considerados 
no cálculo os valores de R$ 50,00 por saca 
de 50 kg de NPK e R$ 45,00 por saca de 50 
kg de batata comercial. Os valores de máxima 
eficiência técnica foram calculados pela 
primeira derivada da equação: y = a + bx + 
cx2, resultando na equação: 0 = b + 2cx. Para 

determinar a máxima eficiência econômica 
foi utilizada a mesma derivada da equação, 
multiplicando-se pelo preço do produto (pp) 
e subtraindo-se o preço do insumo (pi), 
resultando na equação: 0 = pp (b + 2cx) - 
pi. Os valores máximos estimados foram 
limitados à dose máxima testada.

Quanto à produtividade de tubérculos to-
tal e comercial, os dados sugerem que todas 
as cultivares responderiam a doses maiores 
do que 9 t/ha. 

As maiores produtividades totais de tu-
bérculos com a dose máxima testada foram 
verificadas para BRS Ana (37,33 t/ha) e BRS 
F63 Camila (32,38 t/ha), em comparação 
com Agata (29,08 t/ha) e Asterix (29,59 t/ha).

Para produtividade de tubérculos comer-
ciais com a dose zero, as cultivares BRS 
Ana (19,55 t/ha) e BRS F63 Camila (13,84 
t/ha) foram mais produtivas que as cultiva-
res introduzidas Agata (11,55 t/ha) e Asterix 
(10,86 t/ha). 

As produtividades de tubérculos comer-
ciais com a dose máxima de adubação da 
BRS F63 Camila (27,94 t/ha) e da BRS Ana 
(25,65 t/ha) também foram superiores às das 
cultivares introduzidas Agata (17,40 t/ha) e 
Asterix (17,01 t/ha).

O aumento ou a diferença da produtivida-
de de tubérculos comerciais da dose 0 para 
9 t/ha foi maior para BRS F63 Camila (14,10 
t/ha) e semelhante para as demais cultiva-
res: BRS Ana (6,10 t/ha), Agata (5,85 t/ha) e 
Asterix (6,15 t/ha). 

Com isso, pode-se concluir que, com 
base na produtividade de tubérculos, as cul-
tivares melhoradas para as condições locais 
BRS Ana e BRS F63 Camila foram mais pro-
dutivas do que as introduzidas Agata e As-
terix. Também, essas cultivares apresentam 
maior produtividade com reduzidas quanti-
dades de adubo, principalmente BRS Ana, 
indicando que são menos exigentes em adu-
bação, mas responsivas com maiores doses 
de adubação, como ocorreu com BRS F63 
Camila. 

Para a produtividade de tubérculos co-
merciais, a máxima eficiência técnica cor-
respondeu à maior dose de NPK avaliada 
(9 t ha-1) para todas as cultivares.

Quanto à máxima eficiência econômica, 
considerando-se o preço do produto a ser 
comercializado e o preço do adubo utilizado, 
foi de 6,67 t/ha para BRS F63 Camila; 9,00 
t/ha para Agata, 5,77 t/ha para BRS Ana e 
7,98 t/ha para Asterix. Indicando que para as 
cultivares nacionais foi possível obter maior 
rentabilidade econômica com menor dose de 
adubo.

De acordo com análise de solo (Comis-
são de Química e Fertilidade do Solo - CQ-
FS-RS/SC, 1995), as quantidades de P e K 
necessárias seriam apenas a reposição, e 
para N de 140 kg/ha.

Considerando-se como exemplo a culti-
var BRS F63 Camila, e utilizando-se a equa-
ção de regressão, estima-se que a produti-
vidade de tubérculos comerciais, com uma 
adubação padrão de 3,5 t/ha de NPK 04-14-
08, seria de 21,06 t/ha, enquanto, com a má-
xima viabilidade econômica de 6,67 t/ha, a 
produção seria 20,89% maior, equivalendo a 
88 sacas, ou R$ 3.960,00 a mais por ha nos 
valores da época em que o experimento foi 
colhido.

Queiroz et al. (2013), testando as doses 
0, 2, 4 e 6 t/ha do adubo 04-14-08 com a cul-
tivar Agata em Guarapuava, PR, verificaram 
produtividades máximas de 41,1 t/ha de tu-
bérculos comerciais com 4,2 t/ha de adubo, 
enquanto a máxima eficiência econômica 
foi atingida com a dose 3,5 t/ha. Mallmann 
et al. (2011) relataram que, para a cultivar 
Monalisa, em Pinhão, PR, para alcançar a 
máxima eficiência econômica e suprir toda a 
necessidade de K com a formulação 04-14-
08, seriam necessárias 7,0 t/ha de adubo. Já 
para suprir toda a necessidade de P e tam-
bém atingir a máxima eficiência econômica 
e uma produtividade de 25,60 t/ha de tubér-
culos comerciais, seria necessário o equiva-
lente a 6,55 t/ha de adubo, valores próximos 
aos obtidos neste estudo. Da mesma forma, 
Nava et al. (2007), com o cultivar Monalisa 
em São Joaquim, SC, obtiveram resposta à 
adubação fosfatada para a máxima produti-
vidade total de tubérculos de 4,96 a 6,57 t/ha 

de adubo na formulação 04-14-08. 

A cultura da batata apresenta 
grande potencial de resposta à adubação 
em comparação a outras culturas. Esse 
desempenho pode ser atribuído ao elevado 
potencial de produção, ao ciclo curto e ao 
sistema radicular relativamente superficial. 



No entanto, o uso de maiores quantidades 
de fertilizantes do que aquelas exigidas 
pelas plantas pode resultar no aumento 
do custo de produção e promover o 
desequilíbrio nutricional da planta, além de 
causar contaminação do ambiente. Deve-
se considerar também as flutuações anuais 
dos preços dos insumos e principalmente do 
produto, que podem influenciar a viabilidade 

Figura 1. Produtividade de tubérculos comerciais em t ha-1 (MTC); produtividade de tubérculos não comerciais em 
t ha-1 (MTR) e produtividade total de tubérculos, em t ha-1 (MTT) dos cultivares de batata BRS F63 Camila, BRS 
Ana, Agata e Asterix, em função da quantidade adubo NPK na formulação 04-14-08 aplicada por hectare.

econômica quando se utiliza adubações 
maiores.

Maiores detalhes deste estudo e também 
da influência em outros caracteres como a 
qualidade de fritura podem ser acessados em:  
http://www.scielo.br/pdf/rceres/v64n5/0034-
737X-rceres-64-05-492.pdf
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http://www.scielo.br/pdf/rceres/v64n5/0034-737X-rceres-64-05-492.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rceres/v64n5/0034-737X-rceres-64-05-492.pdf


20         Revista Batata Show      Ano XIX      nº 55      Dezembro/2019

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANC_CASTANHAL_BATATA_SHOW_210X135_SAIDA.pdf   1   10/23/19   09:43

N
U

TR
IÇ

Ã
O

Resposta da Variedade de Batata Ágata à 
Adubação Potássica em Cobertura
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Engº Agrônomo Ricardo Fidelis
ricfidelis09@yahoo.com.br

Trabalho de conclusão de curso de Pós Graduação em Fertilidade do Solo e Nutrição de
Plantas apresentado em 19/08/2019 na Universidade Estadual do Paraná.

A 
batata Ágata é uma das cultivares 
mais utilizadas no Brasil, com boa 
aceitação, apresenta baixo conteú-
do de massa seca e alto conteúdo 

de açúcares, o que a torna adequada para o 
mercado fresco. O crescimento e qualidade do 
produto final são dependentes, dentre outros fa-
tores, da disponibilidade de nutrientes no solo. 
Portanto, a correta adubação do solo se traduz 
em um produto com maior qualidade e melhor 
aproveitamento da produção. Isso é ainda mais 
importante quando se trata da cultura da bata-
ta, que possui um ciclo relativamente curto e 
com alto rendimento por unidade de área, con-
siderada muito exigente nutricionalmente. No 
entanto, apesar da importância da sua aduba-
ção, a maioria no Brasil baseia-se apenas em 
aspectos práticos, utilizando-se doses superio-
res àquelas preconizadas pela pesquisa, acar-
retando custos desnecessários.

Neste estudo, foi escolhido o macronutrien-
te potássio (K), visto que ele é o nutriente mais 
extraído pela batateira. O K atua no metabolis-
mo dos glicídios, síntese de proteínas, controle 
osmótico e regime hídrico da planta, neutrali-
zação de ácidos orgânicos, ativação de várias 
enzimas, controle de atividades de vários nu-
trientes, resistência às pragas e doenças, no 

aumento da qualidade dos tubérculos e nas cé-
lulas, regulando a abertura e o fechamento dos 
estômatos. Sua deficiência pode causar atraso 
na cicatrização de ferimentos, favorecendo a 
penetração de patógenos.

Para fertilização na cultura da batata, o clo-
reto de potássio (KCl) e sulfato de potássio 
(K2SO4) são comumente utilizados. Tanto para 
as variedades de batata destinadas a indústria, 
quanto mercado fresco, a utilização do K2SO4 pode ser mais interessante, uma vez que o clo-
ro presente no KCl diminui o teor de matéria 
seca dos tubérculos e pode, consequentemen-
te, reduzir a qualidade para a indústria com o 
escurecimento da batata após fritura.

O experimento que visou avaliar o efeito da 
fertilização com potássio foi conduzido entre 
19/11/2018 a 27/02/2019, no distrito de Santo 
Antônio, no município de Honório Serpa, PR, 
safra 2018/2019. O solo foi classificado como 
Latossolo Bruno. O clima na região é classifi-
cado como Subtropical Úmido, segundo clas-
sificação Koeppen. Foi mensurado o índice de 
precipitação pluviométrica durante as fases 
fenológicas da batata (I – 0-20 dap; II – 21-45 
dap; III – 46-80 dap, IV – 81-100 dap), que tota-
lizou 593 mm durante o ciclo (Figura 1).

O preparo do solo foi realizado com gra-
dagem pesada, 2 escarificações cruzadas e 1 
gradagem niveladora. A cultivar Ágata, de ci-
clo precoce (110 dias), foi adubada com adubo 
03-16-08, na dose de 1.250 kg/ha. Utilizou-se 
semente da categoria Básica G2, tipo II (40-
50 mm), com espaçamento entre linhas de 

0,80 m e 0,25 m entre plantas. Foram esco-
lhidos 5 tratamentos para o experimento, com 
base no Manual de Adubação para Cultura de 
Batata no Estado do Paraná. As doses e fon-
tes de aplicação do potássio estão descritos 
na (Tabela 1).

Tabela 1. Dose, fonte e época de aplicação de potássio no cultivo da batata cultivar Ágata, de acordo com os 
tratamentos

Figura 1. Precipitação pluviométrica durante os estádios fenológicos
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Todos os outros parâmetros do cultivo (controle de insetos, doenças, ervas daninhas etc.) 
foram manejados conforme necessidade exigida pela cultura no local de cultivo. Para a classi-
ficação comercial, foram utilizados critérios do agronegócio regional: batatas comerciais “espe-
ciais” possuem menor diâmetro superior a 45 mm e ausência de defeitos na película externa. 
As Figuras 2, 3 e 4 mostram as etapas do experimento: preparação, colheita e classificação das 
batatas. Um planejamento experimental de blocos casualizados com 5 tratamentos e 5 repeti-
ções foi utilizado para esse estudo.

Os resultados dos teores de macro e micronutrientes, peso específico, matéria seca e a 
produtividade obtida no experimento foram apresentados nas Tabelas 2 e 3.

Conforme as tabelas, para esse experi-
mento o melhor tratamento foi o Tratamento 
4, devido ao efeito sinérgico entre o potás-
sio e o magnésio. Em contrapartida, o Trata-
mento 2 com KCl foi o que apresentou me-
nor produtividade, similar ao Tratamento 5, 
acarretando perda de produção. Durante o 
experimento, a utilização do KCl refletiu em 
menor concentração de K na folha, possivel-
mente causado pelo excesso de cloro, que 
prejudica a absorção e translocação do po-
tássio. Isso foi agravado pela elevada preci-
pitação pluviométrica durante o ciclo. 

Considerações finais 

Concluiu-se que, em solos com bons ní-
veis de macronutrientes primários e secun-
dários, a adubação potássica com sulfato de 
potássio e magnésio proporcionou efeito po-
sitivo na produtividade e tamanho dos tubér-
culos. Por outro lado, a adubação realizada 
com cloreto apresentou desbalanço entre os 
nutrientes, resultando em menores produti-
vidades, número e tamanho dos tubérculos. 
O parcelamento da adubação potássica em 
cobertura não influenciou a produtividade da 
batata.

Figura 2. Plantio Figura 3. Colheita
Figura 4. Classificação
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Olhando para Uma Indústria de
Alimentos Mais Conectada
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O mundo - particularmente o mun-
do da alimentação - está mudando 
mais rápido do que nunca, com os 
avanços tecnológicos e a inovação 

alimentando todo um novo conjunto de requisi-
tos de negócios e comportamentos do consumi-
dor. Por Eamon Cullen, Diretor de Mercado da 
TOMRA Food.

Com os consumidores que já vivem no mun-
do digital, a indústria de processamento de ali-
mentos está buscando o processamento inteli-
gente e a 'transformação digital' necessária para 
digitalizar seus processos, aprimorar a produ-
ção, otimizar a eficiência e, geralmente, aumen-
tar a qualidade e a velocidade gerais de toda a 
operação.

Tópicos e frases populares como 'block-
chain', 'digital' e 'internet 4.0' apontam a cres-
cente necessidade de processadores de alimen-
tos se adaptarem a um setor em rápido avanço, 
adotando os sensores necessários, pontos de 
captura de dados e conectividade que funcio-
nam em conjunto para permitir tomada de deci-
são operacional e estratégica aprimorada; ele-
mentos que se combinam para beneficiar toda a 
cadeia alimentar.

Os benefícios operacionais do processamen-
to inteligente de alimentos

A tecnologia não pára e as tecnologias de 
detecção continuam a evoluir rapidamente. 
A última geração de descascadores a vapor e 
classificadores ópticos, por exemplo, é forneci-
da com monitoramento aprimorado de coleta e 
processamento de dados, uma tendência que 
deve crescer à medida que a transformação de 
dados ocorre.

Para entender os benefícios operacionais do 
processamento inteligente de alimentos, preci-

samos apenas olhar para um processador de 
alimentos e os desafios que eles enfrentam em 
suas operações diárias.

Por exemplo, quando uma grande cadeia de 
supermercados solicita uma alteração em um 
pedido de alimentos de conveniência, o produ-
tor precisa reagir rapidamente para fazer altera-
ções no processo de processamento. Hoje, essa 
mudança exigiria muitas pessoas fazendo várias 
alterações no equipamento do processo em to-
das as etapas. Isso pode levar um tempo consi-
derável e resultar em desperdício adicional em 

vários pontos. Além disso, também é necessário 
entrar em contato com fornecedores e empresas 
de logística para alterar o cronograma de recebi-
mento de batatas e o envio do produto acabado.

No entanto, com o processamento inteligente 
de alimentos, essa mesma alteração pode ser 
implementada em uma fração do tempo, com 
maior eficiência e de uma maneira muito mais 
sustentável. Além disso, a tecnologia finalmen-
te possibilita um histórico seguro de transações 
do movimento dos alimentos em cada parte do 
processo, alimentando uma crescente demanda 
por rastreabilidade em todos os níveis da cadeia 
de suprimentos.

O caminho para a transformação digital: pa-
vimentado com desafios

Embora os benefícios possam ser infinitos, 
existem desafios significativos quando se trata de 
criar módulos que se conectam perfeitamente e 
compartilham dados continuamente. Isso inclui 
formatação de dados, protocolos de comunica-
ção e design de rede compartilhada. Para ofe-
recer isso, você precisa de um único grupo de 
tecnologia dedicado a essa tarefa e operar como 
parte das equipes de pesquisa e desenvolvimen-
to que trabalham no equipamento de processo.

Os fabricantes de equipamentos, sintoniza-
dos no futuro dos alimentos, já estão introduzin-
do um número maior de soluções integradas de 
sensores e estão coletando uma ampla gama de 
dados. Isso incluirá a coleta de dados sobre o 
tamanho, qualidade e rendimento da batata.

Outro aspecto importante é a padronização da 
conectividade e formatação de dados para garan-
tir que as comparações de dados em tempo real 
possam ser visualizadas instantaneamente.

Conectividade, sistemas de circuito fechado 
e processos circulares

Classificadores de produtos inteiros podem ver 
todas as batatas. Essa detecção está ocorrendo no 
produtor antes de chegar ao processador. O agri-
cultor está retirando as batatas do campo e, em se-
guida, concluindo uma classificação de qualidade, 
defeito e tamanho antes de partir. O mesmo produto 
é inspecionado nas instalações de armazenamento 
e processamento. Os dados coletados para cada 
peça de matéria-prima estão presentes, mas quan-
do você tem o mesmo formato de coleta de dados 
e uma rede comum para compartilha-los, esses da-
dos podem ser usados não apenas para avaliar a 
configuração de processamento necessária, mas 
para rastrear o produto à sua fonte.

ALARCÓN & HARRIS
Asesores de Comunicación y Marketing
Avda. Ramón y Cajal, 27
28016 MADRID
Tel: (34) 91 415 30 20 • Tel: +55 11 96340 0366
nmarti@alarconyharris.com
joao.medeiros@tomra.com

Eamonn Collen - Market Manager Peeling TOMRA Food

SENTINEL II 
QUALIDADE NA CLASSIFICAÇÃO DE ALIMENTOS

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

JOAO.MEDEIROS@TOMRA.COM
TEL. +55 11 96340 0366WWW.TOMRA.COM/FOOD
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A conectividade não apenas de classificado-
res, mas a conectividade de classificadores com 
outros equipamentos de processamento é outro 
grande passo que vemos. Os descascadores a 
vapor sempre foram controlados por dispositivos 
PLC extremamente robustos e confiáveis, mas 
com capacidade limitada em termos de análise 
de dados. A introdução de um módulo de des-
cascador a vapor que conecta a linha de descas-
camento e o classificador apresenta ao proces-
sador uma imagem mais completa do processo.

A integração dos módulos permite a introdu-
ção do controle de malha fechada, um elemen-
to necessário para fornecer maior rendimento e 
menor desperdício. Os descascadores de vapor 
controlam a taxa de fluxo de linha das batatas 
em um estágio importante do processo alimen-
tar, proporcionando a maneira mais eficiente de 
remover a pele. Classificadores ópticos de pro-
dutos inteiros analisam o resultado do processo 
de descascamento a vapor e em dois minutos 
ajustam o descascador, para evitar desperdí-
cios e uso desnecessário de vapor. Os mesmos 
classificadores também classificam o produto 
em termos de qualidade e tamanho e usam uma 
unidade de “repeel” para garantir que a saída fi-
nal da solução integrada esteja conforme as ex-
pectativas dos clientes.

A criação de um registro digital de todos os 
alimentos que entram nas instalações de pro-
cessamento ainda está engatinhando. Empre-
sas como a TOMRA Food, que fornecem clas-
sificadores em todas as etapas do processo, 
agora têm a oportunidade de desempenhar um 
papel central na transformação digital da indús-
tria de processamento de alimentos, fornecen-
do soluções digitais integradas que incluem os 
sensores necessários, conectividade e coleta de 
dados que, juntos, ajudarão a alimentar a revo-
lução da alimentação inteligente.

Os descascadores de alimentos a vapor da 
TOMRA estão instalados nas principais plan-
tas de processamento de batatas e vegetais do 
mundo. A TOMRA oferece uma ampla gama de 
soluções.

A Paturpat, empresa espanhola especializa-
da na preparação e comercialização de batatas 
no vapor, optou pelo descascador a vapor Orbit, 
da TOMRA Food, pelas vantagens que oferece 
no processo e no resultado final.

“A possibilidade de trabalhar com menos de 
12 bars foi uma vantagem decisiva para escolher 
a TOMRA em relação a outros descascadores. 

Além disso, o descascador Orbit 250I permite 
ajustar os tempos e o vapor para que o descas-
camento seja realizado sem atingir o cozimento 
que deve ser feito na próxima etapa. Essa van-
tagem é fundamental para nós, pois, após reali-
zar diferentes estudos de P&D, não queríamos 
começar a cozinhar a batata na área de descas-
camento. E, das opções que estamos conside-
rando, foi a TOMRA que nos ofereceu essa van-
tagem”, conclui Iratxe Arce, diretor de produção 
de Paturpat.

Sobre a TOMRA Food

A TOMRA Food projeta e fabrica máquinas 
de classificação baseadas em sensores para 
indústria alimentícia, bem como descascadores 
e soluções pós-colheita integradas, utilizando 
a mais avançada tecnologia de classificação e 
análise do mundo.

Mais de 8.000 unidades estão instaladas 
em produtores de alimentos, empacotadores e 
processadores ao redor do mundo para frutas, 
nozes, vegetais, produtos de batata, grãos e se-
mentes, frutas secas, carne e frutos do mar. A 
missão da empresa é permitir que seus clien-
tes melhorem os retornos de investimento, ob-
tenham eficiências operacionais e garantam o 
fornecimento seguro de alimentos por meio de 
tecnologias inteligentes e utilizáveis. Para con-
seguir isso, a TOMRA Food opera centros de 
excelência, escritórios regionais e locais de fa-
bricação nos Estados Unidos, Europa, América 
do Sul, Ásia, África e Australásia.

A TOMRA Food é membro do Grupo TOMRA 
que foi fundado em inovação em 1972, que co-
meçou com o projeto, fabricação e venda de 
máquinas de venda reversa (RVMs) para coleta 
automatizada de recipientes de bebidas usadas. 
Hoje, a TOMRA tem aproximadamente 95.700 
instalações em mais de 80 mercados em todo 
o mundo e obteve receita total em torno de  7,4 
bilhões de NOK em 2017. O Grupo emprega 
aproximadamente 3.550 globalmente e é lista-
do publicamente na Bolsa de Valores de Oslo. 
(OSE: TOM).

O Grupo TOMRA continua inovando e forne-
cendo soluções de ponta para otimizar a produti-
vidade dos recursos em duas áreas de negócios 
principais: Soluções de coleta (venda reversa e 
recuperação de material) e Soluções de classi-
ficação (reciclagem, mineração e classificação 
de alimentos). Para mais informações sobre a 
TOMRA, acesse www.tomra.com

Iratxe Arce - Diretora de produção da PATURPAT Máquina descascadora trabalhando

TOMRA Food Planta PATURPAT
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Ponto de Venda de Batata
A ação faz parte do projeto Coma Mais Batata, que visa conscientizar a 
população sobre os benefícios do tubérculo.

A 
Associação dos Bataticultores da 
Região de Vargem Grande do Sul, 
instituição responsável pela produ-
ção de 60% de toda a batata de in-

verno brasileira, lançou no dia 18/09 o primeiro 
Ponto de Venda de Batata do Brasil na cidade 
de Vargem Grande do Sul, conhecida como a 
Terra da Batata.

Idealizado pela Pipers Design, o objetivo é 
levar mais informação ao consumidor que já 
no supermercado poderá identificar para qual 
tipo de preparo aquela batata é ideal. Além 
disso, a intenção é propagar os benefícios do 
tubérculo para a saúde, dar dicas de consumo 
e de como a batata pode variar as refeições 
do dia a dia.

De acordo com Marcelo Cazarotto, presi-
dente da ABVGS:

“O ponto de venda é um grande passo para 
toda a cadeia que luta diariamente para supe-
rar os desafios e agora tem mais esta gran-

de ferramenta de apoio e propagação que é o 
Coma Mais Batata.”

Em entrevista, Rovilson, CEO da Pipers 
Design, completou:

“A batata é um alimento que faz parte da 
nossa vida. É deliciosa e saudável. Com o 
ponto de vendas ela será interativa, irá con-
versar com as pessoas e mostrar todos os be-
nefícios que ela oferece e que muitos de nós 
desconhecemos. Com o Coma Mais Batata, 
teremos receitas, dicas, informações diversas 
e novidades, muitas novidades. Todas as pes-
soas e produtores vão se beneficiar com as 
ações.”

Após a aplicação do primeiro Ponto de 
Venda de Batata, a ideia é que o mesmo seja 
espalhado por todo Brasil.

Saiba mais sobre as ações da ABVGS e 
sobre o projeto em facebook.com/abvgsoficial

1º PONTO DE VENDA 
DE BATATA DO BRASIL

A ação faz parte do projeto Coma mais Batata, 
da ABVGS e o objetivo é levar mais informação ao 
consumidor que já no supermercado poderá identificar 
para qual tipo de preparo aquela batata é ideal.

Idealizado pela Pipers Design,
a ideia é que o mesmo 
seja espalhado por todo Brasil.

SAIBA MAIS EM:

+55 (19) 3641-3116 | www.facebook.com/abvgsoficial | www.abvgs.com.br 

Associação dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul
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DA BATATA

Um portfólio completo 
para uma nova perspectiva 
de produtividade e qualidade.
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Consulte a bula do produto.
Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. 
Descarte corretamente as embalagens e os restos de produtos.Ridomil Gold MZ

Ridomil Gold Bravo
Bravonil 720 SC
Revus Opti

Ampligo
Vertimec 18 CE
Trigard 750 PM
Polytrin 400 CE

Requeima:

Engeo Pleno
Zapp QI 620
Actara 250 WG
Durivo
Karate Z 50 CS 
Polytrin 400 CE

Vetores:

Bravonil 720 SC
Score 250 EC
Amistar Top
Revus
Amistar 500 WG
Unix 750 WG

Manchas:

Fusilade 250 EW

Gramínea: Lagartas:
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Avanços na Avaliação para 
Tolerância ao Calor em Batata

Raquel Bartz Kneib - raquelkneib@yahoo.com.br
Caroline Marques Castro - caroline.castro@embrapa.br
Giovani Greigh de Brito - giovani.brito@embrapa.br
Janni Haerter - janni.haerter@embrapa.br
Arione da Silva Pereira - arione.pereira@embrapa.br

O cenário de mudança climática glo-
bal está expondo a agricultura à 
uma perspectiva de maior ocorrên-
cia de estresses abióticos. Entre 

estes, o estresse térmico, que afeta os proces-
sos fisiológicos das plantas, alterando assim 
seu crescimento, desenvolvimento e produti-
vidade. 

O calor é considerado o principal fator não 
controlável que afeta a produtividade da cul-
tura da batata. Atualmente, é consenso de 
que, frente aos prognósticos de aquecimento 
global, o desenvolvimento de cultivares com 
maior adaptação ao estresse de calor é um 
dos principais meios para assegurar a susten-
tabilidade do cultivo de batata.

Desta forma, estudos dos caracteres rela-
cionados à tolerância à alta temperatura são 
primordiais para que os programas de melho-
ramento genético de batata avancem no de-
senvolvimento de cultivares que atendam à 
crescente demanda por germoplasma mais 
adaptado ao estresse de calor. 

Com esta preocupação, o programa de 
melhoramento genético de batata da Embrapa 
passou, desde 2008, a desenvolver atividades 
de pesquisa que auxiliem na identificação e 
seleção de germoplasma com maior adapta-
ção às condições de temperatura supraótima.

O efeito da alta temperatura vem sendo es-
tudado em clones que compõem a base gené-
tica do programa de melhoramento de batata 
da Embrapa, quanto às respostas fisiológicas 
e morfoagronômicas, e suas relações com a 
produtividade.

Para isto, clones de batata foram cultivados 
em câmaras de crescimento, com fotoperíodo 
de 12 horas, sob duas condições de tempera-

tura: controle, com amplitude térmica de 14 a 
27°C, e supraótima, de 24 a 34°C. Inicialmen-
te foi avaliado o efeito da temperatura supraó-
tima no estádio de início de tuberização, bem 
como em caracteres morfofisiológicos asso-
ciados à produção de tubérculos. Este estudo 
demonstrou que, nas condições avaliadas, a 
temperatura não influencia no início do estádio 
de tuberização, mas prolonga o período para 
a emergência, reduz o número de plantas que 
atingirão o estádio de emergência, além de re-
duzir a produção de tubérculos e aumentar a 
ocorrência de tubérculos embonecados. 

Avanços de conhecimento também têm 
sido obtidos no emprego de metodologias de 
fenotipagem não invasiva como ferramenta na 
seleção de genótipos de batata tolerantes à 
temperatura supraótima. Alterações nos parâ-
metros de trocas gasosas e de fluorescência 
da clorofila possibilitaram distinguir genótipos 
com diferentes níveis de tolerância ao calor, 
resultando na identificação de uma metodolo-
gia para a avaliação rápida, e não destrutiva, 
do germoplasma de batata para, indiretamen-
te, selecionar genótipos contrastantes quanto 
à tolerância ao calor.

A caracterização de 18 clones de batata 
quanto às respostas fisiológicas e morfoagro-
nômicas associadas à tolerância à temperatu-
ra supraótima, demonstrou haver grande va-
riabilidade entre os clones quando expostos 
ao estresse de calor. Os resultados obtidos até 
o momento trouxeram grandes contribuições 
para o desenvolvimento de germoplasma de 
batata com maior adaptação ao cenário das 
mudanças climáticas, direcionando cruzamen-
tos entre genitores que agreguem caracteres 
de adaptação à condição de calor e, assim, 
avançar no desenvolvimento de cultivares de 
batata com melhor desempenho em condição 
de estresse. 

Vista geral do cultivo dos clones de batata em câmaras de crescimento. Condição de temperatura controle, ampli-
tude térmica de 14 a 27oC, supraótima, amplitude térmica de 24 a 34oC.
Foto: Raquel Kneib, 2018



Imagem da tela do programa ImagingWinGigE utilizado na análise de fluorescência da clorofila. Rendimento 
quântico efetivo de dois clones de batata cultivados nas condições de temperatura controle (A) e supraótima (B).
Foto: Raquel Kneib, 2018
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Tubérculos produzidos por clones de batata cultivados em câmaras de crescimento nas condições de temperatura 
controle (A), amplitude térmica de 14 a 27oC, e supraótima (B), amplitude térmica de 24 a 34oC. Colheita realizada 
aos 89 dias após o plantio.
Foto: Raquel Kneib, 2018
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Análise de fluorescência da clorofila* da cultivar BRS F63 (Camila) cultivada nas condições de temperatura su-
praótima (folíolo da esquerda) e controle (folíolo da direita) em nove intensidades de luz. Imagens do programa 
ImagingWinGigE.
Foto: Raquel Kneib, 2018

*A fluorescência da clorofila é a luz reemitida pelas moléculas de clorofila durante o retorno 
de estados excitados a não excitados. É usado como um indicador da conversão de energia 
fotossintética em plantas.
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Tuane Araldi da Silva - tuanearaldi17@gmail.com
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Melhoramento Genético de Batata
para Processamento na Forma de
Palitos Pré-fritos

A  batata (Solanum 
tuberosum L.) é o 
quarto alimento de 
maior importância 

para o consumo humano. A 
sua produção global, em 2017, 
excedeu 388 milhões de to-
neladas (FAOSTAT, 2019). No 
Brasil, é uma das hortaliças 
de maior valor econômico; 
em 2018 sua área cultivada 
foi cerca de 131 mil hectares, 
com produção superior a 3,8 
milhões de toneladas (IBGE, 
2019). O agronegócio dessa 
cultura envolve cerca de cin-
co mil produtores (PEREIRA, 
2016). As condições de clima 
subtropical e tropical brasilei-
ra, em combinação com dife-
rentes altitudes, possibilitam 
o plantio da batata em 30 áre-
as de sete estados brasileiros 
(MG, SP, PR, RS, BA, GO, 
SC), durante todos os meses 
do ano (WREGE et al., 2004).

A maior parte da produção 
nacional é comercializada in natura, sendo apenas 18% destinada ao processamento industrial, 
nas formas de chips, palha e palitos pré-fritos congelados (PEREIRA, 2019). Comparado aos 
dois terços da produção destinados ao processamento nos países do Nordeste da Europa, o 
uso industrial é muito baixo no Brasil (RAMOS et al., 2013). Portanto, no Brasil, o mercado de 
processamento industrial ainda tem muito a crescer, tendo em vista a mudança de hábitos da 
população que cada vez mais faz as suas refeições fora de casa, o que demonstra uma neces-
sidade de produtos alimentícios de maior praticidade (JULIÃO et al., 2018).

Estas mudanças de comportamento têm reflexo direto na forma de consumo de batata. 
Enquanto o consumo doméstico de batata diminuiu de 6,5 para 5,6 Kg per capita entre 2002 
e 2008, o consumo de batata pré-frita congelada aumentou de 0,7 para 1,6 Kg per capita, de 
2007 a 2012 (RAMOS et al., 2013). O consumo de batata chips e palha, segundo estimativas 
da ABBA, são de cerca de 375 e 100 gramas per capita ao ano, respectivamente. Ambos os 
tipos de produto processado apresentam pouco crescimento de consumo, sendo que, toda a 
batata usada para este processamento é produzida no País. Contudo, somente 25% da batata 
pré-frita congelada comercializada no Brasil provém da indústria nacional (PEREIRA, 2016), 
enquanto, o volume importado de pré-fritas congeladas excedeu 346 mil toneladas, em 2016, e 
aumentou 33% de 2011 a 2016 (FAOSTAT, 2019). 
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A indústria de processamento sob forma de palitos pré-fritos congelados tem significativa 
dependência de cultivares importadas, o que caracteriza um dos grandes entraves ao seu cres-
cimento, pois estes genótipos foram desenvolvidos em condições de clima temperado e dias 
longos, o que dificulta a adaptação às condições tropicais e subtropicais do Brasil, interferindo 
na sua produtividade e qualidade (BRADSHAW et al., 2006). Desse modo, o desenvolvimento 
de materiais adaptados às condições nacionais de cultivo é de fundamental importância para o 
crescimento e para a sustentabilidade do setor (PEREIRA; SILVA 2019).

As características requeridas em tubérculos de batata para processamento na forma de pa-
litos pré-fritos dependem, em grande parte, da coloração e textura do produto final.

Para a coloração do produto, o fator mais importante é o teor de açúcares redutores (glicose 
e frutose), pois quando os tubérculos com teores mais elevados destes açúcares são fritos, o 
produto terá uma coloração escura e sabor amargo, o tornando comercialmente inaceitável. O 
teor de açúcares redutores, geralmente aceito em tubérculos para processamento na forma de 
palitos pré-fritos é de até 1,2 mg g-1 de massa fresca (STARK et al., 2013). 

Para que o produto 
processado apresente boa 
textura e rendimento in-
dustrial, o teor de massa 
seca deve ser alto, de 20 
a 24% (LOVE, 2000), pois 
o conteúdo de massa seca 
está relacionado positi-
vamente com a textura, o 
sabor e a qualidade geral 
do produto (ZORZELLA et 
al., 2003). Além disso, as 
cultivares devem apresen-
tar tubérculos com formato 
alongado, e baixa susceti-
bilidade a desordens fisio-
lógicas, tais como racha-
dura, mancha ferruginosa 
e crescimento secundário, 
que também são indicado-
res de tolerância ao calor 
(PEREIRA et al., 2016). 
E, para aceitação de uma 
cultivar voltada ao proces-
samento de palitos pré-fri-
tos é fundamental o alto 
potencial produtivo.
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As características de baixo teor de açúcares redutores e alto conteúdo de massa seca devem 
ser conservadas durante o armazenamento dos tubérculos, pois o abastecimento da indústria 
ocorre tanto com tubérculos recém colhidos, quanto com material armazenado. No entanto, a 
preservação da qualidade dos tubérculos durante o armazenamento é um dos desafios atuais 
das indústrias, pois, não há inibidor de brotação registrado para uso no Brasil (El-AWADY AML 
et al., 2014). Portanto, para evitar a brotação, é necessário armazenar os tubérculos sob baixas 
temperaturas de refrigeração (4 a 6ºC) em ambientes de alta umidade relativa (98%) (PRINGLE 
et al., 2009). 

Porém, tanto as duas principais cultivares comerciais mais utilizadas para palitos pré-fri-
tos, ‘Asterix’ e ‘Markies’ (origem holandesa), bem como o material nacional destinado a este 
segmento de mercado, a cultivar BRS Ana, acumulam açúcares redutores se submetidos ao 
armazenamento a baixa temperatura por longo período de tempo (ABBA, 2010; FERNANDES 
et al., 2010; EVANGELISTA et al., 2011), processo denominado adoçamento induzido pelo frio.

Desse modo, uma das estratégias utilizadas pelas indústrias de processamento de batata 
é o uso de temperaturas de armazenamento mais amenas (8 a 12ºC). Outra tática empregada, 
é dar preferência para o armazenamento dos tubérculos produzidos durante a safra de inver-
no, pois estes sofrem menor influência do estresse por calor durante a cultivo (PAUL et al., 
2016). Sendo que, elevadas temperaturas durante o cultivo dos tubérculos inibe a conversão 
de açúcares em amido, ocasionando redução na taxa de crescimento (LYRA et al., 2015), na 
produção de tubérculos comerciais (KIM et al., 2017) e no teor de massa seca dos tubérculos 
(MENEZES et al., 2001); é responsável também por alterar a qualidade dos tubérculos durante 
o armazenamento, os quais apresentam brotação antecipada, aumento nos teores de sacarose 
e açúcares redutores, e alteração na resistência ao adoçamento induzido pelo frio (ZOMMICK, 
et al., 2014); bem como aumentam a ocorrência de desordens fisiológicas externas e internas 
(LEVY et al., 1991). 

Em suma, o desenvolvimento da agroindústria da batata para processamento na forma de 
palitos pré-fritos no país está atrelado à disponibilização de novas cultivares com estabilidade 
de produção em condições nacionais de cultivo, características adequadas ao processamen-
to e boa capacidade de armazenamento. Nesse sentido, esforços vêm sendo realizados pelo 
Programa de Melhoramento Genético de Batata da Embrapa, e significativos avanços têm 
sido alcançados, como por exemplo, durante o desenvolvimento de tese de doutorado intitu-
lada “Melhoramento Genético de Batata para Processamento na Forma de Palitos Pré-Fritos”, 
disponível em plataforma online (https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/1114357/1/
ArionePereiraTESETUANESILVA.pdf).

Entre os resultados obtidos neste estudo estão informações referentes aos parâmetros 
genéticos de caracteres de rendimento, processamento industrial, aparência externa e defei-
tos fisiológicos externos de tubérculos, importantes para definir estratégias de seleção. Estão 
também dados de caracterização do comportamento de genótipos durante o armazenamento 
quanto a qualidade industrial, com o intuito de oferecer uma referência útil para otimizar o ge-
renciamento de armazenamento destes materiais. Além disso, este estudo apresenta subsídios 
para concluir sobre a confiabilidade do uso de método prático e preciso de avaliação de teor de 
glicose em tubérculos de batata.

https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/1114357/1/ArionePereiraTESETUANESILVA.pdf
https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/1114357/1/ArionePereiraTESETUANESILVA.pdf
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(47) 3025-6161
comercial@kalfritec.com.br

kalfritec.com.br

Redução na perda de peso

Menor incidência de podridões

Obtenção das características físico-químicas desejadas

Maior controle sobre o processo de brotação

Melhoria na eficiência energética das instalações

Otimização do período de estocagem

ARMAZENAMENTO PARA BATATAS

Conheça as soluções KALFRITEC para a
armazenagem frigorificada de batatas

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

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

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

Processos frigoríficos seguros para produtos, 
pessoas e meio ambiente.

Sistema de umidificação sem a presença
de água livre.

Acessibilidade e interatividade 
de qualquer lugar.

SEMENTE CONSUMO INDÚSTRIA

FMS Agro Reduz a Pegada 
Hídrica em seu Sistema de
Beneficiamento de Batatas
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O consumo de água doce no plane-
ta é um tema que há muito tempo 
é evidente e importante, e desde 
sempre é alvo constante de diver-

sos estudos para que o seu consumo se torne 
amplamente reduzido ao mesmo tempo que 
seja produtivo e não afete as principais cadeias 
consumidoras, entre as quais estão a necessá-
ria produção agrícola e o beneficiamento dos 
produtos por ela gerados.

Desde 2002, através de estudos realizados 
pelo professor Arjen Y. Hoekstra, em uma con-
tribuição para a Unesco, foi criado o termo co-
nhecido como Pegada Hídrica, que segue uma 
metodologia para a medição da quantidade de 
água potável necessária para produzir alimen-
tos e mercadorias, passando a mostrar de for-
ma mais contundente os impactos destes con-

Antonio Marcos Gaspari
Fernando Milan Sartori

sumos incorporados ao comércio, enfatizando 
a relevância de uma perspectiva global sobre o 
uso e a escassez desse bem. 

A FMS AGRO, pensando no futuro do bem 
hídrico e em parceria com uma grande multina-
cional do setor de batatas para indústria, tem 
realizado diversas ações para que a sua pe-
gada hídrica seja consideravelmente reduzida, 
realizando investimentos e projetos consisten-
tes para o alcance contínuo de metas que redu-
zam o volume de água utilizada em toda a sua 
cadeia produtiva, alcançando neste ano novos 
resultados que elevaram suas notas de classifi-
cação e eficiência.

Entre seus mais recentes projetos, a em-
presa realizou uma grande obra que resultou 
na construção de tanques decantadores, cujos 

permitem o reuso de toda a água utilizada em 
todas as etapas do processo de lavagem de 
batatas in natura, criando um circuito fechado 
onde o recurso hídrico nunca é desperdiçado. 
São cinco tanques de alto volume para decan-
tação de terra e outros sedimentos naturais 
desta atividade, sendo que ao final do ciclo, nos 
últimos tanques da linha, a água já em condi-
ções para reuso é novamente bombeada para 
a primeira etapa do processo, que consiste na 
pré-lavagem das batatas nos cochos de recebi-
mento, local este onde o produto está com as 
maiores impurezas.

Além dos tanques decantadores, a FMS 
AGRO também realizou investimentos para a 
captação de águas pluviais em uma área de 
aproximadamente 17.000m². Para demonstra-
ção de resultados, foram realizadas análises 
volumétricas que consideraram os meses de 
agosto e setembro, nos quais a beneficiadora 
utiliza um maior volume para os seus proces-
sos. Esses períodos, mesmo considerados pró-
ximos do fim de estiagem, apresentaram valo-
res importantes que se integram ao atingimento 
das metas.

Desta forma, considera-se que cada 1m² da 
área de captação x 1mm de chuva seja capaz de 

armazenar 1000ml de água, cujo volume é dire-
cionado para uma bacia de passagem constru-
ída estrategicamente ao lado da beneficiadora, 
e que também conta com abastecimento de 
açudes e poço artesiano outorgado. Avaliando 
a série histórica da média de chuvas dos me-
ses acima citados, e de acordo com os dados 
do CIIAGRO (Centro Integrado de Informações 
Agrometereológicas de São Paulo), o sistema 
foi capaz de captar mais de 1.340.000.000 litros 
de água, ressalvando ainda que a captação 
de pluviais pode ser potencialmente superior 
quando considerados os acúmulos de outros 
meses do ano, bem como médias que superem 
os volumes nos períodos de estudo.

Para consolidar o uso das águas captadas 
e reutilizadas, são realizadas análises perió-
dicas, que compreendem diversas pesquisas 
(coliformes termotolerantes, E. Coli, contagem 
de bactérias heterotróficas, cloro residual livre, 
ph, sólidos dissolvidos, alumínio, amônia, clo-
reto, ferro, manganês, nitrato, nitrito e zinco) 
todas relacionadas à qualidade exigida para 
aplicação no beneficiamento de produtos ali-
mentícios como a batata. Como parte integran-
te dos resultados, a limpeza e inspeção dos en-
tornos do reservatório e sistemas de captação 
são diariamente realizadas.
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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

A linha de lavagem da FMS AGRO possui 
três etapas, subdivididas em duas linhas. Como 
parte do projeto de redução da Pegada Hídrica, 
uma das etapas, conhecida como lavagem com-
plementar, apenas é acionada nos casos onde 
o produto apresente sujidades acima do normal. 
Para diminuir a utilização desta etapa e seu con-
sequente consumo hídrico, a empresa buscou 
melhorar seus processos nas colheitas através 
de um sistema de pré-limpeza, treinamentos, 
metodologias e tecnologias implementadas no 
campo, aliando também ao conhecimento empí-
rico de longa data do grupo para aumentar os in-
dicadores positivos em todas as fases produtivas.

Como complementos importantes para a re-
dução também da pegada ecológica, que por sua 
vez engloba os recursos naturais de forma mais 
generalizada, a FMS AGRO realiza um plano de 
gerenciamento de resíduos, onde entre outros, 
implementou a doação de batatas descartadas 
em seu processo de seleção para produtores da 
região, cujas são utilizadas para alimentação ani-
mal, enquanto os sedimentos retirados dos tan-
ques de decantação conforme limpezas periódi-
cas são destinados para aterros locais.

Ainda relacionadas com a busca pela redução 
do impacto ambiental em geral, e dentro de suas 
metas produtivas, a empresa também realizou um 
projeto que conta com a geração de energia so-
lar, instalando 180 placas que respondem quase 
pela totalidade da geração de energia utilizada no 
beneficiamento, bem como na redução do con-
sumo de gás (GLP), sendo esta possível através 
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da otimização das etapas no tempo de beneficia-
mento de seus produtos. Os índices alcançados 
nestas ações, quando avaliados os três primeiros 
trimestres deste ano, correspondem ao plantio de 
mais de 40 árvores, bem como a economia ener-
gética suficientes para mais de 50 mil banhos. 

Importante relacionar ao assunto, que a FMS 
AGRO também realiza programas de treinamen-
to nas áreas de boas práticas (principalmente 
relacionadas ao processo de limpeza e seleção 
de batatas), saúde e segurança do trabalho, bem 
como realiza a implantação do Programa de Pre-
venção de Riscos Ambientais, entendendo que a 
tecnologia, por si só, não pode alcançar resulta-
dos sem a importante participação do fator huma-
no. Como uma de suas parcelas na responsabili-
dade social, orienta suas equipes para que todos 
os trabalhos realizados em sua cadeia estejam 
voltados para o respeito e manutenção com o 
meio ambiente, produzindo consciências neces-
sárias que possam ser disseminadas à socieda-
de através de seus colaboradores.

Finalmente, com capacidade média para la-
vagem de 250.000 kg de batatas por dia e so-
mando todas as ações e pontos de consumo, a 
FMS AGRO reduziu seu volume de água utiliza-
da para 0.780ml por quilograma de batata be-
neficiada, recebendo avaliação que a coloca na 
Categoria A+ deste importante programa, além 
de um atestado válido por três anos. A avaliação 
também pontuou, em relação ao ano de 2018, 
uma melhora de mais de 5% nos requisitos ge-
rais.

Mais não para por aí! A FMS AGRO continu-
ará buscando alternativas que possam contribuir 
e melhorar significativamente seus próprios índi-
ces, dando continuidade à promoção de ações 
que desenvolvam, além de melhores performan-
ces em máquinas e equipamentos, a consci-

ência de sua rede de colaboradores, num ciclo 
contínuo que promove o bem-estar e o respeito 
entre a tecnologia, o ser humano e a natureza, 
participando, desta forma, da manutenção e do 
equilíbrio do meio ambiente para o futuro.
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Seção Fotos

Reunião Regional em Perdizes - Novembro 2019
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Escurecimento pós colheita

Preço da Batata
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Canela Preta

Larva Alfinete

Markies
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Nematoide de Pinta

Podridão Mole
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Quantidade de frutos em uma única planta

66 cachos x 8 frutos em média - 528 frutos em uma 
planta.

Batata com aspecto diferente.

Batata Russet Batata Grande
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www.stamaquinas.com.br

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

São disponíveis diversos opcionais tais como: controle automático de profundidade, 
nivelamento também automático, diversas versões de esteiras para tama-
nhos diferentes de batata, controle de velocidade da esteira de ramas automático na 
medida que aumenta a chance de embuchamento, kit de câmeras posicionadas em diver-
sos pontos da máquina permitindo que o operador monitore o trabalho da máquina e etc. 
Permite colher até 240 toneladas/8horas.

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

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

SE-150-60

Rod. BR-153, Km 493,5 Chácara Retiro - Lotes 18 e 19 
CEP - 74.620-425 - Goiânia - GO

comercial@stamaquinas.com.br

Revenda oficial:

Estamos nas Redes Sociais
@stagrupo

Soluções Tecnológicas Agrícolas

MECANIZAÇÃO
DO PLANTIO À 
COLHEITA

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

Opcionais como caída de adubo, kit de tanque, bomba de spray para aplicação de 
agroquímicos líquidos, caçamba basculante de sementes que permitem o enchimento 
direto ao caminhão, eixo de direção (true tracker), vários formatos de leiras, sistemas 
elétricos e hidráulicos de vibração da correia de copos para retirar o excesso de sementes 
e sensores de falha de batata que permitem o operador ajustar a vibração ideal dos copos 
e muitos outros opicionais, estão disponíveis para personalizar a sua máquina.GL-430
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Clones de Batata 2019 - Embrapa Canoinhas - SC

Participantes - Embrapa Canoinhas - SC
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1. Identificação

Nome: Caroline Marques Castro

Formação: Engenheira Agrônoma (1996) pela 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel); Mestre 
em Agronomia, na área de concentração de fito-
melhoramento (1999), pela UFPel; Doutorado em 
Genética (2003), pela UNESP/Botucatu. Pós-dou-
torado na Universidade de Wageningen, na Holan-
da, na área de genética-estatística.

Instituição: Embrapa Clima Temperado.

Área de atuação: Recursos genéticos e melhora-
mento de plantas.

2. Atividades desenvolvidas e em desenvolvi-
mento

Em maio de 2002 ingressei na Embrapa, no Cen-
tro de Pesquisa Agropecuária de Clima Tempe-
rado, em Pelotas/RS, para trabalhar como pes-
quisadora na área de recursos genéticos, mais 
especificamente com caracterização e valoração 
da biodiversidade, participando de vários projetos, 
com ênfase na caracterização morfo-agronômica e 
molecular do germoplasma de frutas e hortaliças. 
Em 2004 iniciei a minha colaboração no programa 
de melhoramento genético de batata para ecos-
sistemas tropicais e subtropicais, participando da 
avaliação do germoplasma para resistência a larva 
alfinete e da caracterização morfológica e molecu-
lar dos clones elite. Na segunda fase do projeto 
de melhoramento, 2008-2011, ampliei minha parti-
cipação iniciando estudos de tolerância a seca em 
batata. Na terceira fase, 2012-2016, intensifiquei 
minha participação na área de biologia molecular, 
com atividades de genotipagem do germoplasma. 
Atualmente, na quarta fase do projeto, passei a atu-
ar também nas atividades voltadas para o desen-
volvimento de germoplasma de batata com maior 
adaptação às condições de temperatura elevada. 
Ainda, na área de recursos genéticos, desde 2005 
eu sou curadora do banco ativo de germoplasma 
de batata e parentes silvestres da Embrapa, com 
ações voltadas ao enriquecimento, conservação, 
caracterização, documentação e uso dos recursos 
genéticos de batata.

3. Benefícios das atividades realizadas e em 
desenvolvimento

Como benefícios das ações de pesquisa as quais 

eu atuo ressalto a minha participação na oferta ao 
programa de melhoramento de batata de germo-
plasma caracterizado quanto ao seu comporta-
mento perante a ocorrência de estresses bióticos 
e abióticos, contribuindo para o desenvolvimento 
de novas cultivares para atender as demandas da 
sociedade. 

4. Sugestões para melhoria da área de atuação

Acredito que o estabelecimento e fortalecimen-
to de uma rede de locais estratégicos visando a 
caracterização do germoplasma em diversos am-
bientes, agregaria informações fundamentais para 
avançar em estudos genéticos / moleculares e as-
sim contribuir, de forma ainda mais precisa, com o 
desenvolvimento de novas cultivares.

5. Sugestões para a sustentabilidade e moder-
nização da Cadeia Brasileira da Batata

Um dos componentes da sustentabilidade e mo-
dernização da Cadeia Brasileira da Batata é o uso 
de cultivares com maior adaptação ao ambiente 
de cultivo, otimizando o uso dos recursos.

Contato: 
caroline.castro@embrapa.br
Embrapa Clima Temperado
Rodovia BR-392, Km 78, 9º Distrito, Monte Bonito
Caixa Postal 403, CEP: 96010-971 - Pelotas, RS
Fone: +55(53) 3275-8145
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Idade: 67 anos
Estado Civil: solteira
Número de Filhos: 2  
Cidade em que reside: Botucatu/SP

1. A sua família consome batata regular-
mente?
Sim, meus filhos principalmente.

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

3. Onde você compra frequentemente bata-
tas frescas?
Em supermercados e feiras.

4. Quais os critérios que você utiliza na 
hora de comprar batatas frescas?
Costumo verificar a cor, a casca e brotação.

5. Quais são as principais dificuldades que 
você encontra na hora de comprar batatas 
frescas?
Não tenho dificuldades.

6. Você já ficou alguma vez decepcionado 
com as batatas frescas que você comprou? 
Por quê?
Não.

7. O que deveria ser feito para ajudá-la a 
escolher a batata fresca certa para a finali-
dade que você deseja?
Esclarecer mais aos consumidores as diferen-
ças das batatas, nos pontos de vendas (super-
mercados, feiras). Demonstração in loco.

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. O mais urgente possível. Nos 
outros países fazem há muito tempo.

Dessa vez entrevistamos a Rumy Goto 
que esteve presente na 26ª Hortitec em Ho-
lambra/SP. 

9. Você prefere comprar batata lavada ou 
escovada? Por quê?
Escovada, acho mais higiênica e dura mais.

10. Qual o tamanho de batata fresca que 
você tem preferência? Por quê?
Tamanho médio.

11. Você prefere comprar batata de pele 
amarela ou vermelha? Por quê?
Vermelha, mas depende da utilização que vai 
fazer.

12. Atualmente você consome mais ou me-
nos batata? Por quê?
O consumo é mínimo.

13. O que você acha da batata como alimen-
to?
Bom, mas todo dia enjoa. Tive uma experiên-
cia recente na Irlanda. Todos os dias e em to-
das as refeições. Foi muito!

14. Quais as formas de preparo que você 
mais consome batata?
Purê e batata cozida.
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ABVGS Fecha Parceria com a
Maior Comunidade de
Culinária do País

A TudoGostoso pertence ao grupo global de mídia e tecnologia Webedia.

A  ABVGS, Associação dos Bataticultores de Vargem Grande do Sul, fechou uma gran-
de parceria para o projeto Coma Mais Batata com a comunidade Tudo Gostoso. O 
objetivo é enriquecer os conteúdos do projeto com a propagação de vídeos de re-
ceitas utilizando a batata.

A TudoGostoso é a plataforma brasileira que mais entrega receitas aos internautas através 
de ferramentas de busca, seu banco de dados hoje contempla mais de 190 mil receitas e mais 
de oito milhões de usuários cadastrados.

A comunidade pertence ao grupo Webedia, uma empresa global com foco em mídia e tecno-
logia, todas as suas plataformas juntas alcançam mais de quatro bilhões de usuários por mês.

Este foi mais um grande e importante passo para ABVGS, o Coma Mais Batata e a batata 
nacional, a expectativa é de que fortaleça ainda mais o projeto e traga novas grandes parcerias 
como esta.
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Quibe de Batata
Sidney Christ
Chef Consultor
Facebook: Sidney Christ Gastronomia
Consultoria Engenharia

Ingredientes:

• 1 kg de batatas cozidas bem amassadas;

• 450 g de trigo para quibe;

• 1/2 xícara de farinha de rosca;

• 4 cebolas médias raladas e misturadas com 1/2 xícara de hortelã fresca picada;

• 1/2 colher de sopa rasa de pimenta síria;

• 1 e 1/2 colher de sopa de sal;

• 3 colheres de sopa de cheiro-verde;

Modo de preparo:

O primeiro passo é lavar o trigo para quibe.

Depois, deixe descansar.

Pegue as batatas, descasque-as, cozinhe-as por 20 min e passe-as no espremedor. Vai ficar 
como um purê.

Misture-o ao trigo, a cebola e a hortelã, o cheiro-verde, o sal, a pimenta, a farinha de rosca para 
dar liga e amasse bem com a mão.

Quando a massa estiver consistente e não grudar mais na mão, estará no ponto certo.

Despeje a massa em um refratário untado com manteiga.

Estenda-a bem na forma.

Corte a massa em tiras antes de levá-la ao forno.

Regue a massa com azeite e leve ao forno por cerca de 30 min.

Obs: O quibe também pode ser recheado e frito.
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