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Esta é a primeira das três edições da 
RBS – Revista Batata Show progra-
madas para 2020 e, neste momento 
(início de abril), a maior  preocupa-

ção dos produtores de batata é definir o que 
fazer diante da situação inédita causada pela 
pandemia do Covid-19. 

Qual será o destino da produção das áre-
as que já estão “na terra”, ou seja, das colhei-
tas de abril, maio, junho e julho? Como será 
o “mercado” a partir de agosto? Será que os 
produtores devem aumentar, manter, diminuir 
ou não plantar batatas  nos próximos meses? 

Na “cabeça do produtor” muitos pensa-
mentos latejam – como serão as vendas nos 
próximos meses? Será que vai ter muito calo-
te e “barba”? O que fazer com a parte baixa 
(batatas menores)? Como vai ser na colheita 
em municípios em que o prefeito decretou a 
proibição da vinda dos “catadores de batata” 
de outros estados?  Será que planto? Se não 
plantar, o que fazer com as sementes que já 
estão “no ponto”? Será que compensa jogar 
fora (1 hectare = 100 caixas x R$ 70,00)? Como 
pagar as dívidas atuais? Se eu plantar, será 
que vai ter venda e os preços vão compensar? 
E se os preços forem ruins? Ahhh, mas e se 
der preço? Até quando vai esta situação?

A resposta correta é: “Só Deus sabe!”. Con-
siderando que “fazer previsões é fácil... o duro 
é acertar”, que tal analisar e refletir sobre di-
versos itens que definirão o consumo de bata-
tas no Brasil nos próximos meses?

Simulando a melhor das situações (em 
verde), será que os produtores devem plan-
tar mais, igual, menos ou não plantar? E se 
acontecer o pior (em vermelho)? Qual a sua 
opinião?

Algumas situações ocorridas servem de re-
ferência para tentar buscar a melhor opção. 
O confisco realizado pelo governo federal em 
1993 foi inédito, surpreendeu a todos e levou 
muitas empresas e produtores a falência. Os 
preços espetaculares da batata em 2016 foi 
um “gatilho” que levou muitos produtores a 
aumentarem a área de plantio em 2017 e 2018. 
Segundo vários produtores tradicionais foi a 
pior e mais longa crise da história da batata 
no Brasil. Muitos produtores “quebraram” após 
mais de meio século produzindo batatas. 

Considerando que se trata de uma pande-
mia que está afetando profundamente a huma-
nidade e a economia do planeta, que a ciência 
não tem no momento soluções eficientes para 
impedir o avanço do vírus, de criar vacinas ou 
medicamentos para curar as pessoas e infor-
mações técnicas confiáveis sobre a duração 
da pandemia; que a quase totalidade dos paí-
ses  são incapazes de enfrentar o problema e 
as consequências, a recomendação é atuar de 
forma defensiva, até surgir uma luz no “fundo 
do túnel” ou será que vale a pena arriscar?

Sem título-2   1 17/10/19   11:57
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LNo dia 11 de fevereiro de 2020 foi re-
alizada uma assembleia ordinária 
que elegeu a nova diretoria ABBA. 

A ABBA teve, desde sua funda-
ção em 1997 (22 anos), apenas três presiden-
tes. A primeira eleição foi decidida por votos 
de nove associações regionais e o resultado 
foi cinco a quatro. 

As eleições seguintes foram por aclamação 
dos associados, pois não havia concorrência 
e limite de reeleições. Com o passar dos anos 
foi alterado o estatuto e as gestões passaram 
a ser de três anos e permitido uma reeleição. 

Com este sistema vigorando foi eleita a 
nova diretoria da ABBA com a eleição de um 
presidente inédito e entrada de novos mem-
bros que não participaram das gestões ante-
riores. O objetivo desta renovação é preparar 
as lideranças das futuras diretorias. 

Durante a assembleia foram aprovadas mu-
danças estratégicas com destaque para mudan-
ças no estatuto que permitirão a inclusão dos 
colaboradores e representantes das empresas 
parceiras como membros oficiais da ABBA com 
direito a voto e participação na diretoria.  

Essa mudança transforma a ABBA em uma 
associação da Cadeia Brasileira da Batata e 
não apenas dos produtores de batata do Bra-
sil. A justificativa desta mudança consiste na 
necessidade de lutar por objetivos comuns de 
todos os segmentos.  

A partir de 2019 o Brasil começou a mudar 
pra melhor e a ABBA acredita que finalmente 
será possível “virar o jogo” para modernizar e 
fortalecer a Cadeia Brasileira da Batata. 

A próxima diretoria para o período de 2020 
a 2022 será:

A seguir informamos as atividades que serão desenvolvidas pela ABBA em busca de moder-
nizar e fortalecer a Cadeia Brasileira da Batata. 
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SENTINEL II 
QUALIDADE NA CLASSIFICAÇÃO DE ALIMENTOS

Sentinel II, a solução rentável para a classificação de tomate, batata, pêssego, pimenta ou maçã.
Na TOMRA 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 0366
www.tomra.com/food

Apandemia causada pelo Covid 19 
provocará mudanças profundas 
na economia e consequências 
que poderão mudar o rumo da 

humanidade. Convidamos todos a refleti-
rem sobre o assunto no momento em que 
estamos vivendo a pandemia. 

Cadeia de Hortaliças – nas últimas dé-
cadas, a maioria das cadeias que produzem 
para abastecer o mercado interno foram 
desprezadas e praticamente implodidas. 
Será que essa pandemia mudará a opinião 
das autoridades e parlamentares? Estas 
cadeias contribuem para solucionar os prin-
cipais problemas provocados pelo convid 19 
– o abastecimento e o emprego. 

Pesquisas – nas últimas décadas o seg-
mento pesquisa foi dizimado na maioria dos 
países, inclusive no Brasil. Quem desen-
volverá os medicamentos, as vacinas e as 
“terapias” para prevenir ou curar a doença? 
Será que as empresas privadas serão  ca-
pazes de resolver? Será que essa pande-
mia conseguirá sensibilizar as autoridades 
da importância da pesquisa em instituições 
públicas, realizadas por cientistas que so-
nham em defender a humanidade? 

Abastecimento – no Brasil é possível 
produzir diariamente centenas de produtos 
na maioria dos estados. Por que neste mo-
mento crítico não agir rapidamente e viabi-
lizar a compra por preços sensatos  da pro-
dução e doar nas periferias? Por que não 
apoiar a exportação a países desabasteci-
dos? Por que não reduzir ao máximo o cus-
to de produção para ajudar os produtores a 
se manterem “vivos”? 

Empregos – a distribuição do auxílio 
emergencial a milhões de brasileiros é im-
prescindível, mas até quando o governo 
conseguirá pagar este auxílio? Será que fi-
nalmente o governo se sensibilizará com a 
importância das cadeias produtivas agrope-
cuárias que alimentam o Brasil e empregam  
milhões de trabalhadores (a maioria pesso-

as desqualificadas e idosos que continuam 
trabalhando para complementar suas ne-
cessidades, pois a aposentadoria é insufi-
ciente para viver)?  

Brasil – nas últimas décadas a corrup-
ção crônica provocou uma das piores cri-
ses do nosso fantástico país. Imaginem se 
os recursos destinados à Copa do Mundo, 
às Olimpíadas, aos corruptos tivessem sido 
destinados à saúde, educação, habitação, 
saneamento e pesquisas. Será que não de-
veríamos aproveitar para “tomar tudo” dos 
corruptos e destinar ao combate à pande-
mia?  Será que o governo não deveria apro-
veitar a oportunidade e acabar com o tal de 
“direito adquirido” através de maracutaias e 
destinar os recursos para salvar vidas de 
pessoas que bancam estes parasitas? 

Globalização – este “fenômeno” que 
representa a evolução do capitalismo teve 
como resultado prático a concentração de 
renda em uma minoria e a exclusão social 
da maioria da humanidade. Será que a ren-
da não deveria ter sido melhor distribuída 
ao invés de ser concentrada em alguns em-
presários, atletas, artistas, cantores e polí-
ticos? Será que a pandemia do coronavirus 
será suficiente para convencer o mundo a 
mudar de rumo, ou seja, estabelecer um 
sistema equilibrado de distribuição de ren-
da? 

A duração desta pandemia provavelmen-
te se concentrará em 2020, porém as con-
sequências perdurarão por muitos anos, tal-
vez décadas. Será que o mundo aprenderá a 
selecionar as prioridades que realmente de-
vem vigorar? Será que segurança alimentar 
passará a ser valorizada? O que acontece-
rá com milhões de produtores, empresas e 
comerciantes que “quebrarem”? Como ge-
rar empregos a milhões de trabalhadores? 
Como reativar o consumo? Quanto tempo 
o mundo levará para voltar ao normal? E o 
Brasil? Será que vou escapar?
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Todo produtor se preocupa em mane-
jar os problemas que surgem ao lon-
go da safra o mais rápido possível. 
Porém, muitas vezes a pressa faz 

com que se desconheça quem realmente está 
causando o dano, seja uma doença ou um 
inseto. No entanto, a identificação do agente 
causal é muito importante, pois a estratégia de 
controle é, muitas vezes, modificada em caso 
de espécies diferentes. Um exemplo dessa si-
tuação é o caso da Bemisia tabaci, no qual é 
de extrema importância conhecer qual o bióti-
po presente no cultivo, pois ocorrem diferen-
ças importantes na transmissão de viroses e 
no seu controle. Já no caso de murcha bac-
teriana, a identificação da raça pode ajudar a 
rastrear a origem da bactéria.

A Tuta absoluta, a qual é uma praga co-
nhecida e extremamente danosa na cultura do 
tomate, pode estar infestando lavouras de ba-
tata, sendo confundida com outra traça muito 
semelhante, a traça da batata, Phthorimaea 
operculella.

A traça T. absoluta é praga introduzida no 
Brasil, originária do Peru, cujo primeiro regis-
tro em nosso país ocorreu em 1979 em toma-
te no Paraná. Além do tomateiro, T. absoluta 
ocasionalmente coloniza o cultivo da batata e 
outras solanáceas silvestres, como a maria-
-pretinha (Solanum americanum) e o joá-bravo 
(S. aculeatissimum), as quais têm potencial de 
manter e permitir a dispersão regional das po-
pulações da praga (Michereff Filho et al. 2015).

A comparação, realizada em laboratório, 
do desenvolvimento da traça do tomateiro em 
tomate e em batata determinou o tempo de es-
tágio larval de 12 dias em tomate e 14 dias em 
batata, a 25 °C. A fecundidade observada foi 
de aproximadamente 130 ovos/fêmea em to-
mate e 98 ovos/fêmea em batata. Embora o 

estudo demonstre que o tomate é um hospe-
deiro mais adequado que a batata, percebe-se 
que a população da traça do tomateiro pode 
crescer e se desenvolver neste segundo cul-
tivo, sugerindo que em condições favoráveis 
de campo, como em temperatura ideal, con-
centração de recursos, eliminação de inimigos 
naturais pelo uso incorreto de inseticidas, etc., 
a população pode se tornar um problema (Pe-
reyra e Sánchez, 2006), fato que tem sido ob-
servado em algumas situações de campo.

Os sintomas são muito parecidos na par-
te aérea, e a principal diferença na infestação 
das duas espécies é que não são observados 
danos causados pela traça do tomateiro aos 
tubérculos, já a traça da batata causa danos à 
parte aérea e também aos tubérculos (Figura 
1, A e B).

Apesar do controle dos dois insetos ser pa-
recido, através da aplicação de produtos com 
chlorfenapyr, avermectina ou piretróide na 
parte aérea, a traça do tomate pode ser mais 
difícil de ser controlada, pois apresenta popu-
lações resistentes em pouco tempo. Por esta 
razão, a correta identificação e implantação 
de outras táticas dentro do manejo integrado 
de pragas é o recomendado. Além do con-
trole químico, há também como alternativa o 
controle biológico, usando fungos (Beauveria 
bassiana), bactérias (Bacillus thuringiensis) 
e parasitoides (Trichogramma sp). 

Como alerta, é prudente que os produto-
res que estiverem com problemas de controle 
da traça em seus campos façam a coleta dos 
insetos para a identificação correta do agente 
causal dos danos, podendo assim tomar me-
didas mais específicas e apropriadas para o 
controle.

Figura 1. A - Danos causados pela traça do tomateiro (Tuta absoluta) em batata. B - Danos causados 
pela traça da batata (Phthorimaea operculella) em batata.

A

b

Pedro Hayashi
Taciana Melissa de Azevedo Kuhn
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DEPENDE DE 
VOCÊ. CONHEÇA A COLHEITADEIRA 

SE 150-60 MELHOR OPÇÃO 
PARA A SUA PRODUÇÃO.
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WWW.STAGRUPO.COM.BR

 

gruposta
stamaquinas
stamaquinas

FORÇA NO ARRANQUIO 
E DELICADEZA EM

SELEÇÃO E LIMPEZA

PERMITE COLHER 
ATÉ 120 TONELADAS

EM 8HORAS.

CAPACIDADE DE 
ARMAZENAMENTO 
EM CAÇAMBA 
DE 5,5 TONELADAS.

Crinivírus na Cultura da Batata:
Uma Ameaça Silenciosa.
Dra. Daiana Bampi (Pesquisadora Fapesp) 
Pedro Hayashi (Soleil Papa, Tecnologia)

O Tomato chlorosis virus (ToCV), é 
um vírus transmitido por mosca 
branca pertencente ao gênero Crinivi-
rus. Esse vírus foi constatado e iso-

lado pela primeira vez em 1998 em tomateiro 
(Solanum lycopersicum) nos Estados Unidos 
e atualmente encontra-se disseminado em vá-
rios países infectando uma grande diversidade 
de espécies de plantas. No Brasil o ToCV foi 
relatado pela primeira vez em 2008 infectando 
tomateiro no município de Sumaré, SP, poste-
riormente foi relatado em pimentão (Capsicum 
annuum), batata (S. tuberosum), berinjela (S. 
melongena) e  jiló (S. gilo). 

O ToCV foi reportado pela primeira vez na 
cultura da batata em 2012, e nos últimos anos 
(safra 2018/2019) foi constatado alta incidên-
cia do ToCV infectando plantas de batata em 
áreas produtoras do estado de São Paulo, fato 
este que tem causado preocupação entre os 
produtores desta solanácea, principalmente 
entre aqueles que produzem o insumo tubér-
culo-semente, uma vez que a perpetuação de 
vírus na semente pode causar degenerescên-
cia dos tubérculos-sementes e a alta dissemi-
nação deste patógeno. A ocorrência do vírus 
em outros estados produtores (Minas Gerais, 
Goiás e Paraná), também foi relatada. 

Estudos da incidência e danos ocasionados 
por este vírus na cultura da batata precisam 
ser melhor explorados. Alguns experimentos 
realizados em casa de vegetação reportaram 
reduções de rendimento de 14% para a culti-
var Atlantic (Pedro Hayashi, dados não publi-
cados), e 56% para a cultivar Asterix (Pinto, 
2017), no entanto, é necessário mais estudos 
com diferentes cultivares em campo para ava-
liação dos danos ocasionados por esse crini-
virus e sua interações com outros fatores, tais 
como outros patógenos e condições climáti-
cas. Além dos danos ocasionados na redução 
de produção também pode ser observado re-
dução do crescimento da parte aérea da plan-
ta (Figura 1).

A transmissão do ToCV ocorre de manei-
ra semi-persistente através de três espécies 
de aleyrodídeos: Bemisia tabaci New World 
1- NW1 (anteriormente biótipo A), Middle East–
Asia Minor 1 - MEAM1 (anteriormente biótipo 
B) e Mediterranean - MED (anteriormente bió-
tipo Q), Trialeurodes abutilonea e T. vaporario-
rum (WISLER et al., 1998, WINTERMANTEL 
et al., 2001, ORFANIDOU et al., 2016). No en-
tanto, no Brasil, não há relatos da presença 
de T. abitilonea. O período de retenção do ví-
rus no vetor B. tabaci MEAM1 que é a espécie 
predominante no Brasil é de três dias  (WIN-
TERMANTEL & WISLER, 2006). O ToCV não 
é transmitido mecanicamente ou por meio de 
sementes verdadeiras. 

Em plantas de batata o ToCV induz sinto-
ma foliar de clorose internerval (Figura 2A), 
e enrolamento das folhas, especialmente em 
folhas mais velhas (Figura 2B). Algumas cul-
tivares podem apresentar áreas lesionadas 
(Figura 2 B, C). Os sintomas são parecidos 
com aqueles ocasionados pelo vírus do enro-
lamento das folhas da batata (Potato leaf roll 
virus-PLRV). Também podem ser observados 
reduções da parte aérea. 

Figura 1. Crescimento da parte aérea de plantas de ba-
tata cultivar Atlantic, infectada com o ToCV a esquerda 
e livre de vírus a direita.
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TODA A FORÇA 
DA NATUREZA
TRABALHANDO 
A SEU FAVOR.
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LINHA BIO

A nova linha Bio, da Satis, coloca 
a força da natureza para trabalhar a 

favor do seu negócio. São fungos, 
bactérias, vírus e protozoários 

que ajudam a manejar doenças 
e aumentam a absorção de 

nutrientes na planta, fazendo uma 
grande diferença no resultado sem 

causar danos ao meio ambiente 
ou à lavoura. Experimente e 

colha ótimos resultados!
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A manifestação dos sintomas do ToCV não 
ocorre no início da infecção. Desta forma, na 
maioria das vezes o diagnóstico só ocorre tar-
diamente na lavoura, sendo frequentemente 
confundido com deficiência mineral (magné-
sio) ou senescência natural. Outra característi-
ca que difere da maioria das viroses é que em 
casos de rebrota, as plantas infectadas com o 
ToCV não apresentam sintomas nas folhas no-
vas. 

Em tomateiro foi constatado período médio 
de latência do vírus de 13 dias e período de 
incubação de 30 dias, ou seja, a partir de 13 
dias após a infecção o vírus pode ser adquiri-
do pelo vetor e transmitido para plantas sadias, 
enquanto os sintomas na planta só se manifes-
tam em média 30 dias após a infecção (FAVA-
RA et al., 2019). Desta forma, o vírus pode ser 
disseminado na lavoura muito antes de mani-
festar os sintomas. Em batata não há relatos 
do período de latência e incubação, no entanto, 
em lavouras comerciais do estado de SP foram 
observados sintomas a partir de 60 dias após 
o plantio. 

Na cultura da batata os surtos de ToCV po-
dem estar relacionados com o plantio de ba-
tata-semente infectada associado às altas 
populações de B. tabaci.  Quando o ToCV é 
identificado em uma nova área, há dificuldade 
em estabelecer um controle ou erradicação de-
vido a sua ampla gama de hospedeiros e alta 
eficiência de transmissão pelo vetor. Além dis-
so, o controle do vetor muitas vezes não é efi-
ciente e o vírus pode ser transmitido antes do 
efeito da aplicação dos inseticidas.

Desta forma, a utilização de batata semente 
de alta qualidade e livre de vírus é uma medida 
importante para manter a sanidade da lavou-
ra e evitar danos na produção. Uma alternativa 
eficiente para o controle dessa doença seria o 

uso de variedades resistentes, no entanto, não 
são conhecidas variedades de batata resisten-
tes ou tolerantes a esse crinivirus. 

No sistema de produção de batata semente 
normatizado pelo MAPA (Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento) não obriga a 
análise laboratorial para o diagnóstico de ToCV, 
a obrigatoriedade só se aplica aos vírus Potato 
leafroll virus (PLRV), Potato virus Y (PVY), Po-
tato virus S (PVS) e Potato virus X (PVX). Desta 
forma, em vista das dificuldades de diagnóstico 
visual do ToCV, há forte indícios de que este 
vírus está presente em unidades de produção 
de sementes e sendo perpetuado nas lavouras 
comerciais, causando grande prejuízo nas la-
vouras que foram utilizadas estas sementes.

Como medida para garantir a sanidade de 
material básico recomenda-se a análise para 
diagnóstico do ToCV tanto das mudas de la-
boratório, quanto para os materiais dentro dos 
telados. Em casos de infecção em clones pro-
venientes de melhoramento genético, uma me-
dida que pode ser adotada é a termoterapia 
associada a quimioterapia e extração e cultura 
de meristema. Essa técnica tem possibilitado a 
erradicação desse vírus de maneira eficiente.

Diante das dificuldades de controle deste 
crinivirus, é necessário uma preocupação inten-
siva por parte dos produtores, principalmente 
produtores de batata-semente para diagnosti-
car a presença do vírus e eliminar as plantas 
infectadas evitando a perpetuação do ToCV no 
campo e disseminação através do inseto vetor. 
Importante salientar que, por esse vírus não ser 
uma praga quarentenária, o diagnóstico não é 
feito em materiais importados. Desta forma, a 
compra de batata-semente de outros países 
não garante a sanidade do produto, mas sim 
aumenta os riscos da entrada de pragas impor-
tantes ainda não relatadas no Brasil.

Figura 2. Sintomas do Tomato chlorosis virus em cultivares de batateira. 
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Abelha-Cachorro em Cultivo de 
Batata Orgânica
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Carlos Lopes
Miguel Michereff Filho
Embrapa Hortaliças.

Aabelha-cachorro (Trigona spp.), tam-
bém conhecida como arapuá, irapuá 
ou irapuã, é um inseto polinizador e 
sem ferrão, em princípio inofensivo, 

mas que pode causar prejuízos em lavouras co-
merciais ao danificar flores e tecidos novos de 
muitas espécies de plantas cultivadas. 

Em lavouras convencionais de batata, su-
jeitas a diversas aplicações de inseticidas, esta 
abelha não é praga, visto que ela não visita as 
plantas pulverizadas. No entanto, em lavouras 
de cultivo orgânico, a abelha-cachorro pode 
causar danos ao raspar o caule para coleta de 
resina para a construção de seus ninhos. Isto 
ocorre principalmente em períodos de estiagem. 
Outro fator que colabora com a presença des-
sas abelhas é a proximidade de campos de ba-
tata orgânica a árvores e arbustos de vegetação 
nativa ou não, onde os ninhos são construídos 
(Figura 1). 

Os danos da abelha-cachorro variam de 
intensidade: raspagem superficial do caule 
(Figura 2), sem maiores consequências a não 
ser por proporcionar porta de entrada de pa-
tógenos e dano profundo no caule ou pecíolo 
(Figura 3) que pode causar sua quebra (Figu-
ra 4). Tecidos injuriados pela abelha-cachorro 
também podem ser visitados por insetos ne-
crotróficos, como o besouro idiamin (Labria 
villosa) (Figura 5) que, por si só, não provoca 
danos à planta íntegra.  

Não se recomenda a aplicação de produtos 
químicos ou biológicos para eliminar a abelha-
cachorro, mas sim a localização dos ninhos, 
que são arredondados, e sua remoção cuida-
dosa para áreas mais distantes da lavoura. O 
mel da abelha cachorro é de má qualidade e 
não deve ser consumido. Um técnico espe-
cializado deve ser consultado para mais infor-
mações a respeito do manejo desse inseto na 
área de produção e na região. 

Figura 1. Ninho de Abelha-Cacorro em Árvore Figura 2. Danos causados por Abelha-Cachorro

Figura 3. Danos causados por Abelha-Cachorro

Figura 5. Danos causados por Abelha-CachorroFigura 4. Danos causados por Abelha-Cachorro
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O projeto criado pela ABVGS pretende alcançar  
resultados ainda mais relevantes em 2020.

O COMA MAIS BATATA, que tem 
por objetivo incentivar o consumo 
de batata no Brasil, foi criado pela 
ABVGS em 2018, com ajuda da Pi-

pers Design. A proposta é ir além de conteúdos 
técnicos já conhecidos pelos produtores e en-
gajar o consumidor final através de conteúdos 
divertidos, interativos e informativos que abor-
dam receitas, benefícios e curiosidades sobre 
a batata.

A associação tem sido a única investidora 
no projeto até então e, mesmo assim, no ano 
de 2019 o mesmo já alcançou resultados de en-
cher os olhos, que surpreenderam os envolvi-
dos.

Só no Facebook, principal mídia utilizada, 
os conteúdos do COMA MAIS BATATA conse-
guiram atingir mais de 100 mil usuários, sendo 
que 60% deste alcance foi conquistado de forma 
orgânica, ou seja, sem investimento. Isso prova 
que os primeiros passos para o fortalecimento 
da cadeia produtiva da batata no Brasil foram 
dados de forma muito certeira pela ABVGS, com 
conteúdos bem estruturados que falam direta-
mente com os consumidores.

Outra grande conquista do ano de 2019, foi 
o lançamento do 1º Ponto de Venda de Batata 
do Brasil. O objetivo é levar mais informação 
ao consumidor, que já no supermercado pode-
rá identificar para qual tipo de preparo aquela 
batata é ideal. Além disso, a intenção é propa-
gar 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:

Para 2020, as expectativas são ainda maio-
res e, através de grandes parcerias e da união 
dos produtores, a ABVGS pretende subir de-
graus de muita importância para o COMA MAIS 
BATATA e para o agronegócio como um todo.

“O ponto de venda é um grande passo para toda a 
cadeia que luta diariamente para superar os desafios 
e agora tem mais esta grande ferramenta de apoio e 

propagação que é o Coma Mais Batata.”

Facebook /abvgsoficial
Instagram @abvgsoficial
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A Rastreabilidade, que se tornou obrigatória desde o mês de agosto de 
2019, alicerçado pela Instrução Normativa Conjunta nº 2 do MAPA e da 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde), 
já é uma realidade para os associados da ABVGS, pois, além de oferecer 
fácil acesso ao sistema, a associação também vem auxiliando cada 
produtor na implantação.

Grande passo para o agronegócio brasileiro e para o consumidor �nal. 

Cultivando a marca do nosso agronegócio, combinando 
tecnologia e sustentabilidade, nós vamos alimentar o mundo! 

O DESAFIO DE ALIMENTAR O MUNDO É NOSSO

SAUDÁVEIS, SEGUROS E RASTREÁVEIS

29 cm

22
 c

m

Cores

Substrato

ABVGS

Anúncio ABVGS - Fev/19

Cliente

Job

C M Y K

www.pipers.com.br
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FMC obtém extensão
de registro dos produtos
Avatar® e Benevia®

Com objetivo de atender as demandas do mercado 
e levar soluções inovadoras e sustentáveis para o 
campo, a FMC conquistou, recentemente, a exten-
são de registro de dois inseticidas da Companhia: o 

Avatar®, responsável por promover proteção e amplo período 
de controle para o manejo de lagartas, como a Spodoptera, e o 
Benevia®, que possui alta eficiência em Mosca Branca e amplo 
espectro de ação, controlando também lagartas.

“Essas conquistas reforçam o compromisso da FMC de es-
tar sempre em busca de inovações que contribuam para o in-
cremento da produtividade, rentabilidade e sustentabilidade no 
campo, trazendo ainda mais conveniência e eficiência ao pro-
dutor. A agricultura está em nosso DNA e ao compreender o ne-
gócio dos nossos clientes, propiciamos soluções para os mais 
diversos desafios”, conclui o Gerente de Marketing de Produto 
da FMC, Luis Grandeza. Luis Grandeza

Com a extensão, o Avatar®, que antes atendia as culturas do algodão, milho e soja, agora 
obteve o registro também para o feijão, amendoim, ervilha, grão-de-bico e lentilha, permitindo 
o agricultor contar com mais uma ferramenta para auxiliar no controle da lagarta-falsa-medi-
deira (Chrysodeixis includens). Já o Benevia®, além de ter registro nas culturas do algodão, 
café, feijão, soja, tomate, entre outros HFs, também passa atender os cultivos de cebola, alho 
e chalota. 

Sobre a FMC

A FMC Corporation, uma companhia de ciências para agricultura, fornece soluções inovado-
ras para produtores de todo o mundo com um portfólio de produtos robusto, impulsionado por 
uma descoberta orientada para o mercado e desenvolvimento em proteção de cultivos e ma-
nejo de pragas e doenças nas principais culturas. Essa poderosa combinação de tecnologias 
avançadas inclui a liderança no mercado de controle de insetos, além de contar com soluções 
como herbicidas, fungicidas e biológicos. A FMC Corporation emprega aproximadamente 6.500 
funcionários em todo o mundo. Para saber mais, visite www.fmc.com e www.fmc.com.br.
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Refrigeração Indireta para 
Armazenagem de Batatas da 
K2 Armazéns Gerais para a Fms Agro:
Modernidade e Apoio ao Meio Ambiente
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Antonio Marcos Gaspari
mgaspari@k2armazensgerais.com.br
www.k2armazensgerais.com.br
www.fmsagro.com.br

É fato que o sucesso da pro-
dução agrícola em qualquer 
país também está ligado à 
sua capacidade de armaze-

namento, tanto das sementes como 
dos produtos para o mercado final. A 
armazenagem, principalmente a refri-
gerada, com controle de temperaturas, 
umidades e níveis de CO² e outros 
gases, proporciona segurança num 
ambiente ideal para cada tipo de pro-
duto, além de conservar, maior shelf-
-life, preservar saudabilidade e vigor, 
entre outros, como também garantia 
de fornecimento adequado conforme 
demanda e sazonalidades importan-
tes, permitindo ao produtor uma maior 
autonomia para a comercialização de 
seus produtos.

Uma armazenagem adequada é 
também um item pós-colheita que con-
tribui largamente para evitar perdas de 
produção, melhorando a performance 
dos produtores, avaliando ainda que, 
em algumas regiões do país, armaze-
nar pode permitir uma terceira safra 
(milho, soja), fato este que aumenta 
o uso das áreas, ajudando na diluição 
do custo do trabalho das equipes e uti-
lização de maquinários.

Apesar de ainda ser, no geral, defi-
citária a disponibilidade de armazéns, 
bem como aqueles situados nas pro-
priedades para uso particular, os seus 
benefícios, as facilidades de manu-
seio, entre outros incentivos, tem leva-
do a um aumento expressivo do núme-
ro destas instalações, sendo a grande 

maioria delas projetadas para uso com fluidos refri-
gerantes halogenados, que por sua vez são os mais 
difundidos na refrigeração industrial e comercial, prin-
cipalmente no setor agrícola.

Apesar do vasto uso destes fluidos refrigerantes, é 
uma tendência mundial a desaceleração na utilização 
dos mesmos, principalmente dos antigos gases com 
CFC (clorofluorcarboneto), que contribuem em alto 
grau no aceleramento da destruição da camada de 
ozônio. Essa tendência de desuso, inclusive, deve-se 
ao importante Protocolo de Montreal, que desde 1987 
acordou o banimento em escala gradual, exigindo sua 
substituição por fluidos alternativos que não agredis-
sem a camada de ozônio.

Desta forma, as indústrias buscaram novas alterna-
tivas que promovessem uma adaptação, criando uma 
classe de fluidos que entregassem eficiência e exigis-
sem poucas adaptações para o retrofit dos sistemas 
existentes. Surgiram então os gases HCFC’s (hidro-
clorofluorocarbonetos), que por sua vez já eram me-
nos nocivos para a camada de ozônio, mas ainda com 
potencial de danos, forçando naturalmente as empre-
sas químicas a novamente buscarem outras soluções.

Novas pesquisas trouxeram ao mercado 
os gases HFC’s (hidrofluorcarbonetos), que 
eliminaram o cloro da composição de seu an-
tecessor, deixando assim de agredir direta-
mente a camada de ozônio, sendo atualmen-
te os gases mais utilizados nos projetos para 
armazenagem agrícola. Porém, os novos ga-
ses HFC’s mostraram limitações importantes 
no combate a manutenção do meio ambiente 
em geral, sendo comprovada uma interação 
química destes com outros componentes res-
ponsáveis pelo efeito estufa, desfavorecendo 
o equilíbrio do aquecimento global. Diante dis-
so, mais uma vez, em 2016, durante o Acordo 
de Kigali, foi definida a redução do uso destes 
gases, assinada por mais de 200 países, que 
deverá ser gradual nos próximos anos.

Mediante o conhecimento destas situações 
e com know-how de anos no mercado de ar-
mazéns multitemperaturas, a K2 Armazens 
Gerais, braço importante na armazenagem 
de produtos agrícolas do mesmo grupo que a 
controla, a FMS Agro, concebeu novas e mo-
dernas câmaras de armazenagens com uso 
de refrigeração indireta, utilizando como fluido 
refrigerante um gás centenário e de procedên-
cia natural, ou seja, a amônia (NH³).

A amônia, apesar de secular, é dotada de 
princípios modernos para o uso em refrigera-
ção, porém sofreu preconceito num mercado 
também antigo, que projetou os gases halo-

genados como mais modernos, diante de um 
contexto onde impactos ambientais não eram 
ainda considerados, ou até mesmo, desco-
nhecidos.

O benefício do uso de amônia nos sistemas 
de refrigeração da K2 Armazens Gerais para a 
FMS Agro são extensos. É um fluido que tem 
uma relação de alta eficiência entre amplitude 
de refrigeração e consumo de energia elétrica, 
trabalhando com pressões baixas e entregan-
do mais de 20% de eficiência quando compa-
rada com os fluidos químicos, graças a sua 
melhor e notável capacidade de transferência 
de calor. 

Por sua formulação ser nitrogênio e hidro-
gênio (NH³), é considerada um refrigerante 
natural, não há qualquer potencial de agres-
são à camada de ozônio e para o aquecimento 
global, sendo considerado o refrigerante mais 
ecológico para uso em refrigeração.

Além de tudo, a amônia é uma matéria pri-
ma importante utilizada em várias aplicações, 
tais como: diversos fertilizantes, indústrias de 
fibras, nylon e poliamidas, produtos de limpe-
za, higiene, beleza e outros. Seus riscos, como 
todos os fluidos refrigerantes podem oferecer, 
são evitados através de instalações seguras, 
que sigam as normas vigentes para sua apli-
cação, operação e manutenção.
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No caso das câmaras da K2 para a FMS 
AGRO, além de utilizar este gás eficiente e 
natural, ainda empregou tecnologia que limita 
um baixo volume da amônia apenas em um 
separador na sala de máquinas, desta forma, 
fazendo circular para a troca térmica um líqui-
do secundário anticongelante, aumentando 
ainda mais a segurança de uma instalação já 
considerada robusta e dos produtos nela ar-
mazenados. Para a manutenção do sistema, 
que também é relativamente simples, a K2 
possui equipe própria treinada e parceiros es-
tratégicos. Checagens diárias “in loco” eficien-
tes, auxílio de controles eletrônicos e disposi-
tivos redundantes de segurança fazem parte 
de um pacote de boas práticas que a empresa 
realiza.

A K2 Armazens Gerais, em sua unidade de 
Vargem Grande do Sul-SP, possui atualmente 
10 câmaras frigorificas especificamente con-

cebidas para uso na armazenagem de produ-
tos agrícolas da FMS Agro, com especializa-
ção em batatas sementes e de mercado, com 
capacidade de armazenamento que supera 
7.000 toneladas. Realizou anos atrás retrofit’s 
de seu sistema de HFC’s, sendo que seis de 
seus maiores setores foram projetados exclu-
sivamente para a tecnologia de uso de amônia 
em sistema indireto, com crescimento estima-
do em mais 8% apenas neste setor em 2020.

Enfim, a união das expertises que pos-
suem a K2 Armazens Gerais e a FMS Agro 
tem trazido importantes resultados produti-
vos, aplicando tecnologias que desenvolvam 
o conhecimento humano e a manutenção do 
meio ambiente, sendo estas algumas de suas 
premissas básicas para um crescimento sus-
tentável, respeitando e colaborando com os 
diversos cenários nos quais estas empresas 
estão inseridas.
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Batata da Embrapa e Parceiros 
em Canoinhas-SC
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Giovani Olegario da Silva, giovani.olegario@embrapa.br
Antonio César Bortoletto, antonio.bortoletto@embrapa.br
Rubens Sérgio Ponijaleki, rubens.ponijaleki@embrapa.br 
Nelson Pires Feldberg, nelson.feldberg@embrapa.br 
Caroline Marques Castro, caroline.castro@embrapa.br 
Arione da Silva Pereira, arione.pereira@embrapa.br

Aembrapa e a Associação Brasileira 
da Batata - ABBA promoveram no 
dia 12 de dezembro de 2019 uma 
mostra de clones de batata nas de-

pendências da Estação Experimental da Em-
brapa em Canoinhas-SC.

A mostra contou com a participação de cer-
ca de 20 produtores de batata semente, batata 
consumo e batata indústria, técnicos de indús-
trias de processamento, gerentes da ABBA, e 
técnicos da Embrapa Hortaliças e Embrapa Cli-
ma Temperado.

Neste evento foram apresentados 32 clo-
nes avançados da Embrapa e da parceria en-
tre com o Centre de Recherche Les Buissons 
- CRLB/Canadá, e comparados com as cultiva-
res padrão, Asterix, Atlantic, Markies e Ágata, 
cultivados em ensaios com quatro repetições. 
Também centenas de clones de batata em dife-
rentes gerações de seleção pelo projeto. 

Os tubérculos colhidos destes conjuntos de 
clones foram apresentados separadamente por 
repetição, com informações do rendimento de 
tubérculos comerciais, do teor de matéria seca 
e peso específico, e da nota de cor de fritura. 
Também foi apresentada uma amostra de fatias 
fritas de cada clone.

Além dos clones avançados e das gerações 
de melhoramento, foram mostrados tubérculos 
de dois clones elite da Embrapa (F63-10-07 e 
F21-07-09), do ensaio de valor de cultivo e uso 
(VCU), que estão em validação nas regiões 
produtoras, e poderão ser lançados como no-
vas cultivares. Também dos clones F50-08-01 
e F183-08-01 que estão em validação final e já 
passaram pela fase de VCU.

Os participantes preencheram fichas de 
avaliação, fazendo um ranqueamento dos me-
lhores clones visando os mercados in natura 
e processamento industrial, com base no con-
junto de informações disponíveis nas etiquetas 
das caixas, e também nas características dos 
tubérculos em exposição. Estas informações 
serão utilizadas, junto com aquelas acumula-
das de outras avaliações em anos anteriores, 
também de ensaios e caracterizações realiza-
dos na Embrapa Clima Temperado e Embrapa 
Hortaliças; e os melhores clones serão envia-
dos para validação nas principais regiões pro-
dutoras de batata do País. Aqueles clones que 
forem referendados pelos produtores nas vali-
dações poderão avançar para ensaios de VCU 
e de caracterização, para futuros lançamentos 
como novas cultivares.

Como conclusão sobre o evento, verificou-se que foi uma boa oportunidade para mostrar avanços 
nos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela Embrapa junto com seus parceiros, e para promo-
ver a troca de informações entre componentes da cadeia da batata, indústria-produtores-pesquisa.
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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 
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O Paradigma da Adubação de 
Plantio de Batata com NPK 4-14-8
Renato Yagi, Engº. Agrº. Pesquisador, Área de Solos/IAPAR
Caixa Postal 129, CEP 84001-970, Ponta Grossa (PR),
E:mail: ryagi@iapar.br

Rogério Peres Soratto
Engº. Agrº. Professor Associado, Departamento de Produção e Melhoramento Vegetal
Faculdade de Ciências Agronômicas/UNESP Av. Universitária 3780, CEP 18610-034, Botucatu (SP)
E-mail: rogerio.soratto@unesp.br

Nilceu Ricetti Xavier de Nazareno, Engº. Agrº. Pesquisador aposentado
Área de Proteção de Plantas/IAPAR, CEP 80035-270, Curitiba (PR)
E:mail: nilceu@iapar.br

Aadubação de plantio da cultura da 
batata é emblematicamente um pa-
radigma na agricultura brasileira. 
Doses altas da fórmula NPK 4-14-8 

têm sido aplicadas indistintamente em sulcos 
de plantio de variedades diversas, indepen-
dentemente também da fertilidade química do 
solo da área a ser cultivada. Todavia, o produ-
tor de batatas pode estar perdendo dinheiro 
com isto, seja nos custos de produção ou na 
lucratividade do empreendimento, ou pior, em 
ambos. De quebra, pode estar contaminando 
o solo e as águas superficiais e subsuperfi-
ciais das gerações futuras, dos nossos des-
cendentes. 

Pesquisas recentes realizadas pela equipe 
do Prof. Rogério P. Soratto, em região produ-
tora no Estado de São Paulo, demonstraram 
que cultivares de batata cultivadas atualmen-
te possuem exigências nutricionais diferentes, 
assim como são distintas as exigências em 
nutrientes em cada período de seus ciclos de 
crescimento e desenvolvimento. O manejo de 
nutrientes torna-se mais complexo, conside-
rando as reações dos fertilizantes nos diferen-
tes tipos de solo e as interações dos nutrien-
tes no sistema solo-planta. Assim, a aplicação 
de doses fixas de qualquer fórmula NPK fa-
talmente não irá ser compatível com as exi-
gências nutricionais das plantas de batata em 
todas as condições edafoclimáticas de cultivo. 

O uso da fórmula NPK 4-14-8 tem como 
uma das justificativas a possibilidade de apli-
cação de cálcio (Ca) e enxofre (S), partindo-se 
do princípio que a fonte de fósforo (P) é o su-
perfosfato simples e que este fertilizante con-

tém sulfato de cálcio (gesso agrícola) na sua 
composição. Ledo engano, existem hoje mais 
de 10 tipos de composição de NPK 4-14-8 com 
quantidades variáveis de macronutrientes se-
cundários. Mas o problema não é a presença 
ou ausência de macronutrientes secundários, 
que, de maneira geral, têm sido fornecidos 
pelo solo ou via calagem e junto com fontes 
de nitrogênio (N), P e potássio (K). O N e o 
K são demandados em pequenas quantidades 
nas fases iniciais, e seus excessos nos sulcos 
de plantio têm consequências fisiológicas para 
as plantas e econômicas para o produtor. 

Isto foi confirmado nas imediações de áre-
as de cultivo do Grupo Dzierwa no Estado do 
Paraná. Em safra com alto potencial produtivo 
(das águas), em solo franco arenoso fértil e 
corrigido em Palmeira-PR, foi plantada comer-
cialmente a cultivar Atlantic com 3 t/ha de NPK 
4-14-8 mais 300 kg/ha de sulfato de amônio 
em cobertura. Em área experimental adjacen-
te, foi aplicada a mesma dose de P2O5 (420 kg/
ha), mas com menos 30% de N e 65% menos 
K2O no plantio, usando 1,4 t/ha de NPK 6-30-
6. O restante do N e do K que seriam aplica-
dos com 3 t/ha de NPK 4-14-8 no plantio da 
área comercial, foram aplicados em cobertura 
na área experimental, como sulfato de amônio 
e cloreto de potássio juntos (totalizando 96 e 
156 kg/ha de N e K2O, respectivamente). As-
sim, com quantidades exatamente iguais de 
N, P e K aplicadas mas com N e K aportados 
próximos às fases das maiores demandas da 
batata ‘Atlantic’, houve redução de custos com 
acréscimo de produtividade de 2,7 t/ha de tu-
bérculos comerciais que culminaram em lucro 
adicional de R$ 4.077,21/ha (Figura 1). 

Figura 1. Produtividades de tubérculos comerciais (diâmetro > 45 mm) de batata ‘Atlantic’ em áreas com adubação 
tradicional (NPK 4-14-8 + sulfato de amônio) e com remanejamento de N e K conforme demandas nutricionais. 
Fonte: Submetido à publicação. 
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Em outro experimento no município da 
Lapa-PR, também foi demonstrado que os 
aportes excessivos de N e K no plantio com 
a fórmula NPK 4-14-8 podem ser prejudiciais 
às produtividades de tubérculos comerciais de 
batata ‘Atlantic’, assim como para o lucro do 
agronegócio (Figura 2). Doses de NPK 4-14-
8 e de 6-30-6 foram aplicadas com base em 
suas concentrações de P2O5 de 210, 420 e 630 
kg/ha, o que resultou em diferenças em quan-
tidades de N e K2O nas duas fórmulas NPK. 
Em cada dose de P2O5 foram aportados me-
nos 30% N e 65% menos K2O nos sulcos de 
plantio de batata cultivar Atlantic com o NPK 
6-30-6. 

Com o uso NPK 4-14-8, as produtividades 
de tubérculos responderam até a dose estima-
da de 294 kg/ha de P2O5, enquanto quando 
se aplicou NPK 6-30-6 as respostas foram até 
440 kg/ha de P2O5, com um acréscimo de 2,2 
t/ha de tubérculos (lucro de R$ 2.243,40/ha) 
na comparação dos tratamentos. Mas as di-
ferenças entre as fórmulas NPK tradicional e 
concentrada foram maiores considerando uma 
dose fixa de 420 kg/ha de P2O5 para ambas 
as fórmulas. Com NPK 6-30-6 produziu-se 4,8 
t/ha de tubérculos comerciais a mais do que 
com NPK 4-14-8, que ocasionou uma lucrativi-
dade R$ 3.794,35/ha maior (Figura 2). 

Figura 2. Produtividades de tubérculos comerciais (d > 45 mm) com doses de fórmulas NPK 4-14-8 e 6-30-6 no 
plantio de batata ‘Atlantic’.
Fonte: Yagi et al. (2019). 

Assim, o uso da fórmula NPK 4-14-8 deve 
ser repensado pelos bataticultores brasilei-
ros. Apesar dos trabalhos terem sido feitos 
com a cultivar ‘Atlantic’, os padrões de absor-
ção de N e K ao longo do ciclo de cultivo são 
representativos da cultura da batata. Solos 
férteis em K com aportes maciços de K no 
plantio, associados à ausência de chuvas e/
ou irrigação podem fazer da adubação com 
NPK 4-14-8 um perigo para o bolso do produ-
tor, em termos de custos e de receita e, con-
sequentemente, diminuir os lucros e a sus-
tentabilidade técnica, econômica e ambiental 
do agronegócio da cultura da batata. 

A agricultura não precisa ser de precisão 
para haver precisão no manejo de nutrien-
tes para a cultura da batata, sendo impres-
cindível o conhecimento adequado da ferti-
lidade do solo e das exigências nutricionais 
das plantas. Existem muitas outras fórmulas 
NPK concentradas no mercado, assim como 
a NPK 6-30-6 utilizada nestes trabalhos apre-
sentados, que da mesma forma podem aten-
der as demandas iniciais da cultivar de batata 
plantada, agregando também maior agilidade 
às operações de plantio. 
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Biofertilidade do Solo e os Benefícios 
de Fungos Micorrízicos para a
Cultura da Batata
Orivaldo José Saggin Júnior
Embrapa Agrobiologia

Afertilidade do solo é resultante 
da interação entre os compo-
nentes químicos, físico e bio-
lógico do solo, todos modula-

dos pelo local, clima, manejo e formação 
do solo. A biofertilidade do solo é uma 
expressão relativamente nova, a qual 
pode ser definida como a capacidade dos 
componentes vivos do solo promoverem 
crescimento e nutrição de plantas. Esse 
papel dos organismos vivos do solo se 
dá por suas habilidades e interações que 
englobam a solubilização, mineraliza-
ção, fixação, absorção, armazenamento, 
transporte e transferência de nutrientes 
para as plantas, além do alívio de es-
tresses físicos (compactação, seca, etc), 
químicos (acidez, metais tóxicos, etc) ou 
biológicos (pragas e doenças).

A biofertilidade do solo (Figura 1) pode 
ser manejada através do uso de inocu-
lantes de microrganismos benéficos. Es-
ses antes se restringiam à família das 
leguminosas, mas com a evolução da ci-
ência, várias famílias de plantas podem 
ser beneficiadas. Outra forma de manejo 
da biofertilidade é a conservação e cria-
ção de microhabitats. Esses são estrutu-

ras microscópicas no solo que garantem aeração, 
temperatura e umidade para manter a microbiota 
do solo viva e ativa. Para formar microhabitats é 
necessária a deposição de material orgânico, o 
qual estimula a formação da cadeia alimentar, hu-
mificação e agregação do solo. 

Figura 1. Colagem de imagens representando a bataticultura 
em um solo de alta biofertilidade. Componentes da macrofau-
na interagindo entre si e com a rede de micélio no solo (em 
amarelo) formando agregados e microhabitats. No primeiro 
“zoom” a rizosfera com o micélio de fungos micorrízicos. No 
segundo “zoom” os microrganismos favorecidos na micorri-
zosfera representados por bactérias e actinomicetos.

Todo ciclo de vida envolve crescimento, re-
produção e morte. Após a morte no solo, os or-
ganismos passam a ser considerados ‘matéria 
orgânica’ e continuam servindo de alimentos e 
substrato para os organismos ainda vivos, re-
sultando na mineralização de nutrientes conti-
dos na sua constituição. A baixa biofertilidade 
do solo pode resultar na decomposição incom-
pleta da matéria orgânica, causando acidez e 
hipóxia no solo, o que pode favorecer micror-
ganismos patogênicos e fermentadores, pio-
rando ainda mais a biofertilidade. Entretanto, 
as interações entre os organismos do solo e 
suas funções são tão excepcionalmente com-
plexas, que a capacidade científica humana 

células, entretanto sem romper suas membranas (Figura 2). A hifa extremamente ramificada 
que invade o espaço celular é chamada de arbúsculo (por parecer uma pequena árvore), sen-
do o arbúsculo o ponto de troca onde as mercadorias são nutrientes para a planta e açúcares 
fotossintetizados para o fungo. O arbúsculo vive poucos dias, se desintegrando e deixando a 
célula da planta completar seu ciclo normal de vida. Portanto, a colonização micorrízica das 
raízes é um processo dinâmico.

apenas engatinha no sentido do entendimento 
de como as comunidades de organismos in-
teratuam mantendo a biofertilidade. Uma das 
comunidades de grande importância para bio-
fertilidade do solo é a dos fungos micorrízicos 
arbusculares (FMAs). Esses fungos vivem 
simbioticamente com as raízes vivas das plan-
tas, formando uma associação benéfica para 
ambos, a qual é chamada de micorrizas.

Para o estabelecimento das micorrizas (que 
é a simbiose fungo-raiz), os esporos de FMAs 
germinam no solo emitindo hifas que coloni-
zam raízes jovens. Ao penetrar nas raízes, as 
hifas se ramificam até dentro do espaço das 

Figura 2. Representação 
de um arbúsculo dentro de 
uma célula do córtex da 
raiz. As enzimas fúngicas 
perfuram a parede de ce-
lulose, mas não rompem 
a membrana plasmática 
da célula vegetal. O fungo 
cresce e se ramifica den-
tro da célula invaginando 
e esticando a membrana 
plasmática, dando origem 
a membrana periarbuscu-
lar, a qual possui proteínas 
transportadoras de fosfato 
e açúcares exclusivas da 
simbiose. Em poucos dias 
a hifa de entrada na célula 
cria um septo e o arbúsculo 
se degrada, voltando a cé-
lula a sua vida normal.
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Simultaneamente à colonização das raí-
zes, o micélio fúngico se espalha no solo for-
mando uma extensão do sistema radicular. 
Comparado às raízes, o micélio cresce mais 
rápido, usa menos fotossintatos e alçanca nu-
trientes e água em locais distantes e peque-
nos não acessíveis ao tamanho das raízes. O 
micélio tem em suas paredes proteínas trans-
portadoras de nutrientes mais eficientes e em 
maior número que as paredes das raízes. Por-
tanto é capaz de maior absorção de nutrien-
tes, particularmente os de baixa mobilidade 
no solo, como o fósforo. Além disso, o micélio 
de FMAs auxilia grandemente na agregação 
do solo e criação de microhabitats. 

Considera-se que o principal benefício dos 
FMAs seja o nutricional, o qual é particular-
mente evidenciado em condições de baixa 
disponibilidade de nutrientes. Entretanto, a 
pouca disponibilidade de nutrientes nunca foi 
uma realidade na cultura da batata no Brasil, 
onde ela é considerada uma hortaliça e, como 
tal, cultivada com altos níveis de adubação. 
Essa característica da bataticultura brasileira 
certamente desestimulou estudos nacionais 
de inoculação com FMAs. Assim, na carência 
de informações nacionais, esse texto faz uma 
revisão de estudos desenvolvidos em outros 
países, onde a batata é a base alimentar da 
população.

Por ser uma cultura importante, os estudos 
das micorrizas na batata iniciaram precoce-
mente na década de 1970. Em 1977, a revis-
ta Nature publicou uma pesquisa que visava 
reduzir a necessidade de fertilizantes fosfa-
tados inoculando FMAs em batata no campo 
(Nature 267, 510–511, 1977). Nesta época já 
se sabia que a batata formava micorrizas ar-

busculares e por ser exigente em fósforo de-
veria responder bem a inoculação de FMAs. 
Este estudo confirmou que a inoculação de 
FMAs em batata no campo pode ser bem su-
cedida, e que a fertilização fosfatada diminui 
a colonização da batata por FMAs. 

Entretanto, um outro estudo (Biological 
Agriculture & Horticulture 25(1), 67-78, 2007) 
sugere que mesmo em um campo de batata 
com alto P disponível (375 mg/kg de solo) a 
inoculação de FMAs, tanto de um inoculan-
te comercial contendo Rhizoglomus* intra-
radices, como de um inoculante produzido 
“on Farm” com múltiplas espécies de FMAs, 
promoviam benefícios no rendimento de tu-
bérculos quando a adubação foi reduzida a 
1/3 dos fertilizantes convencionais ou ½ dos 
orgânicos.

O benefício nutricional das micorrizas na 
batata não se restringe ao fósforo. Um estudo 
(International Journal of Agriculture: Resear-
ch and Review 2(3), 125-134, 2012) com duas 
cultivares de batata, indicou que os FMAs 
Rhizoglomus intraradices e Claroideoglomus 
etunicatum (Figura 3), apesar de não aumen-
tarem o teor de K nas plantas, favoreceram o 
teor de amido do tubérculo, que é uma carac-
terística qualitativa importante afetada positi-
vamente pela absorção adequada de potás-
sio. Neste estudo, a adubação com sulfato de 
potássio foi aplicada nos níveis de 50%, 80% 
e 100% da dose recomendada, e verificou-se 
que o teor de amido e o peso dos tubérculos 
foram aumentados pela inoculação das espé-
cies de FMAs entre 10 e 38%, enquanto que o 
aumento pela aplicação de fertilizante potás-
sico foi de apenas 11 a 16%.

Figura 3. Esporos das 
espécies de fungos mi-
corrízicos arbusculares 
Claroideoglomus etuni-
catum e Rhizophagus 
intraradices, com barras 
representando seu diâ-
metro médio.
Fotos: Itamar Garcia Ig-
nácio.
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Já a inoculação de FMAs em batata em con-
dições de deficiência de fósforo alivia a defici-
ência deste nutriente e estimula a absorção de 
N, K, Mg, Fe e Zn (Plant Physiology 102(3), 771-
782, 1993). Este estudo indica também que Rhi-
zophagus* intraradices tem uma alta eficiência, 
Funneliformis mosseae tem uma eficiência inter-
mediária, enquanto que Funneliformis dimorphi-
cus é menos eficiente em promover o crescimen-
to da batata. Rhizophagus intraradices também 
se mostrou eficiente em promover o crescimento 
de plântulas micropropagadas da batata perua-
na Yungay (HortScience 40(2), 381–385, 2005). 
Além disso, Rhizophagus intraradices quando 
coloniza as raízes da batata comprovadamente 
induz a formação de proteínas transportadoras 
de fosfato exclusivas da simbiose (The Plant 
Journal 42, 236–250, 2005).

A diversidade de FMAs que podem colonizar 
a batata é muito grande, como indica um estu-
do de 2016 (Fungal Diversity 77, 317–333, 2016). 
Este estudo avalia comunidades de FMAs em 
áreas inseridas no centro de origem da cultura, 
nos Andes, e verifica um total de 41 espécies de 
FMAs colonizando a batata, sendo que, em al-
guns casos, foram observadas mais de 25 es-
pécies de FMAs colonizando um único sistema 
radicular individual. O estudo indicou que nestas 
áreas andinas, as espécies de Acaulospora fo-
ram as dominantes, co-ocorrendo com a espécie 
Cetraspora nodosa e algumas espécies de Cla-
roideoglomus e Rhizophagus. Um estudo simi-
lar no norte da Itália (Applied and Environmental 
Microbiology 74(1), 5776–5783, 2008) verificou 
nas raízes de batata, a espécie de FMA mais fre-
quente foi Rhizophagus intraradices, sugerindo 
que a batata seja colonizada preferencialmente 
por essa espécie.

Comparando-se a inoculação de Rhizopha-
gus intraradices e Claroideoglomus etunicatum 
na tolerância de Rhizoctonia solani em plântu-

las de batata micropropagadas (Mycorrhiza 12, 
235–242, 2002) foi verificado que a inoculação 
com C. etunicatum reduziu em 70% os sinto-
mas da doença e ambos os fungos diminuíram 
taxa de mortalidade das plantas. C. etunicatum 
nesta situação mostrou-se mais eficiente que 
R. intraradices na promoção do crescimento 
das plantas. A inoculação de FMAs também re-
duziu a podridão seca causada por Fusarium 
sambucinum em plantas micropropagadas de 
batata (American Potato Journal 73, 509–515, 
1996).

Conclusões:

• Há bons indicativos que Rhizophagus in-
traradices e Claroideoglomus etunicatum se-
jam eficientes em promover o crescimento da 
batata.

• Rhizophagus intraradices é frequente em 
inoculantes comerciais que começam a entrar 
no mercado brasileiro, mas nos solos do Brasil 
tem ocorrência natural esporádica, o que pode 
indicar baixa adaptação.

• Claroideoglomus etunicatum é comum em 
solos brasileiros, particularmente nos agríco-
las, e pode ser uma boa opção para micorriza-
ção de batata no Brasil.

• Há grande carência de estudos científicos 
para avaliar a inoculação de batata nas condi-
ções brasileiras, os quais devem ser incentiva-
dos para que haja uma segurança no benefício 
da inoculação desta cultura no Brasil.

• Rhizophagus é sinonimizado por Rhizoglo-
mus, sendo ainda muito comum a designação 
do gênero pelo nome antigo “Glomus” do qual 
foi separado.

Sacos de Nylon * Sacos GI PP * 
Chicotes * Barbantes * Fitilho Ouro * Linhas p/ Costura 
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Especialmente no Brasil, a aparência 
dos tubérculos é um importante dife-
rencial na comercialização de batata 
para mesa. Por isso, é muito grati-

ficante para o produtor observar um produto 
com pele lisa e brilhante, sem defeitos, saindo 
das lavadoras - em especial se os preços são 
favoráveis no momento! No entanto, nem sem-
pre isso é possível, se levarmos em conta que 
a batata é produzida sob diversas condições 
climáticas em um país tropical como o nosso, 
muitas vezes favoráveis ao aparecimento de 
doenças e distúrbios fisiológicos que interfe-
rem na aparência do produto. 

Longe de estar entre os mais preocupantes, 
um dos defeitos de pele apresentados pela ba-
tata é o rendilhamento ou “russeting” (Figura 1). 
De fato, este pode até não ser um defeito, mas 
uma marca controlada geneticamente associa-
da a uma boa qualidade culinária, caso típico 
da Russet Burbank, cultivar americana antiga 
que se notabilizou pela excelência na fritura. 
Por outro lado, o rendilhamento é indesejável 
nas cultivares de pele lisa, nas quais o defeito 
se manifesta superficialmente e em manchas 
de maior ou menor tamanho, diferentemente do 
rendilhamento genético, que é mais espesso e 
geralmente cobre toda a superfície do tubérculo.

Figura 1. À esquerda, tubérculo de ‘Asterix’ apresentando defeito de pele denominado rendilhamento.
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Em relação ao rendilhamento por causas 
genéticas (russet), ou seja, quando a cul-
tivar apresenta naturalmente tendência a 
apresentar esta característica, nota-se que 
o atraso na dessecação tende a aumentar 
a intensidade deste rendilhamento, visto 
que com o avanço no período de desenvol-
vimento dos tubérculos há aumento tam-
bém do processo de lignificação da pele. 
Há também evidências de maior ocorrên-
cia desta característica em solos mais ar-
gilosos. Sendo o controle genético do tipo 
dominância para a característica “russet”, 
no melhoramento, com o cruzamento entre 
genótipos “russet” e lisos, há tendência de 
haver maior proporção de clones “russet” 
na progênie.

Porém, quando pensamos no rendilha-
mento que ocorre em batatas de pele lisa, 
há a possibilidade de este estar ligado a 
causas fisiológicas ou patógenos. No caso 
de patógenos, a sarna comum causa sinto-
mas conhecidos como “ferrujinho”. De fato, 
sabe-se que outros patógenos de solo po-
dem causar sintomas similares, como Rhi-
zoctonia solani e algumas espécies ou es-
tirpes de Streptomyces. 

Estudos anatômicos mostraram que o 
rendilhamento natural, ou fisiológico, ou 
seja, quando não há associação deste sin-
toma com agentes fitopatogênicos, é cau-
sado pelo acúmulo de células mortas da 
pele dos tubérculos, que ficam aderidas 
às camadas inferiores recém formadas. 
Em condição normal de desenvolvimento, 
essas células mortas se desprendem, dei-
xando a superfície lisa. 

Embora o rendilhamento seja um pro-
cesso complexo, sua ocorrência já foi rela-
cionada com a alta concentração de Ca e 
baixa concentração de K na superfície dos 
tubérculos. 

Há evidências que maior concentração 
de Ca nos tubérculos de superfície rendi-
lhada aumenta a tenacidade da parede ce-
lular e a aderência entre células, fatores 
que interferem na escamação das células 
mortas que conferem a lisura da casca. 

No entanto, os mesmos autores con-
cluíram que a aplicação de CaCl2 antes 
do plantio reduziu a intensidade de ren-
dilhamento. Este resultado aparentemen-

te contraditório pode ser explicado pela 
complexidade da absorção e translocação 
de Ca nos tecidos da planta. Enquanto o 
Ca encontrado no interior dos tubérculos 
é absorvido pelas raízes, o Ca na superfí-
cie dos tubérculos é absorvido diretamente 
pelas camadas de células que formam a 
pele da batata. Portanto, a composição do 
solo adjacente, em contato com os tubér-
culos, é um forte determinante da aparên-
cia da pele. Inclusive, há autores que reco-
mendam a aplicação de cálcio na amontoa, 
mesmo quando a análise de solo indica 
que esse nutriente está disponível na re-
gião das raízes. 

Embora de difícil comprovação, obser-
vações dos autores mostram evidências 
desses fatos ao observarem distintos tipos 
de rendilhamento em:

1. Tubérculos produzidos em campo em 
que houve contato físico dos tubérculos 
com formulações de adubos químicos não 
adequadamente misturados ao solo, em 
especial na amontoa. 

2. Tubérculos produzidos em vasos 
(para produção de semente pré-básica ou 
em programas de melhoramento), em que 
ocorreu excesso de irrigação, comprome-
tendo o arejamento do solo e a absorção 
de nutrientes. 

3. Tubérculos produzidos em hidropo-
nia, provavelmente em virtude do balanço 
iônico inadequado da solução nutritiva. 

Diante desses fatos e comentários, de-
preende-se que o rendilhamento é, de fato, 
um fenômeno complexo e de difícil solu-
ção. De modo geral, pode-se afirmar que 
a manutenção da umidade do solo próximo 
à capacidade de campo durante o cresci-
mento dos tubérculos aumenta a incidên-
cia do rendilhamento. No entanto, alterar 
essa prática requer muita atenção, visto 
que ela é recomendada para garantir a 
produção (enchimento dos tubérculos) e, 
ao mesmo tempo, reduzir a incidência da 
sarna comum. Assim, reforça-se a ideia da 
importância da agricultura de precisão, em 
que, neste caso, o ajuste fino da irrigação 
é relevante, levando-se em conta outras 
variáveis tais como cultivar, temperatura, 
tipo/preparo do solo e nutrição da planta. 
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Cultivar BRS F63 Camila: Ações de
Validação e Promoção, 
e Resultados
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Antonio César Bortoletto – antonio.bortoletto@embrapa.br
Giovani Olegario da Silva – giovani.olegario@embrapa.br
Arione da Silva Pereira – arione.pereira@embrapa.br
Nelson Pires Feldberg – nelson.feldberg@embrapa.br
Fernanda Quintanilha Azevedo – fernanda.azevedo@embrapa.br
Caroline Marques Castro – caroline.castro@embrapa.br
Beatriz Marti Emygdio – beatriz.emygdio@embrapa.br

Abatata ‘Camila’ tem provado ser 
uma ótima opção para os produto-
res. A cultivar foi desenvolvida pelo 
Programa de Melhoramento Gené-

tico de Batata da Embrapa, e originou-se do 
cruzamento efetuado em 2004 entre os clones 
C1750-15-95 e C1883-22-97, ambos seleciona-
dos no Programa.

O lançamento ocorreu em 2015, em um Dia 
de Campo junto à lavoura comercial do Gru-
po Schebeski, no município de Palmas, região 
dos Campos do Centro Sul do Estado do Pa-
raná, na divisa com Santa Catarina, e desde 
a primeira apresentação, chamou bastante a 
atenção do público que esteve presente no 
evento.

Foto 1. Dia de campo de lançamento da batata BRS F63 Camila, no município de Palmas, PR. Março de 2015. 
Foto: Paulo Lanzetta
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Foto 2. Campo de produção da cultivar BRS F63 Camila, que serviu de demonstração no evento de lançamento 
em Palmas, PR. Março 2015.
Foto: Paulo Lanzetta
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A cultivar apresenta elevado 
potencial produtivo de tubérculos 
comerciais; teor médio de matéria 
seca, que possibilita maior versati-
lidade culinária, vida de prateleira 
mais longa no mercado e no arma-
zenamento de sementes; e alta re-
sistência ao vírus Y da batata - PVY, 
que permite maior número de mul-
tiplicações da semente, tornando-a 
mais barata e com melhor qualida-
de.

‘Camila’ produz tubérculos ova-
lados, com olhos rasos, polpa ama-
rela clara, película amarela e lisa, 
resistência moderada ao esverdea-
mento de pós-colheita, e período de 
dormência médio. As plantas apre-
sentam ciclo de desenvolvimento 
vegetativo médio e moderada sus-
cetibilidade à requeima e à pinta-
-preta.

Aliada à extrema resistência ao 
PVY, que é o principal agente cau-
sador da degenerescência da se-
mente, reduzindo a produtividade 
e a qualidade, a cultivar apresenta 

tubérculos de boa aparência, que pode ser comparada 
com as principais cultivares ofertadas no mercado bra-
sileiro.

A cultivar é indicada para plantio na região Sul do 
país, e nas épocas mais frias nas demais regiões pro-
dutoras.

Foto 3. Tubérculos da cultivar BRS F63 Camila.
Foto: Antonio Bortoletto

Fotos 4 e 5. Pratos elaborados com tubérculos da cultivar BRS F63 Camila. 
Fotos: Paulo Lanzetta
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A cultivar foi validada nestes últimos anos 
em lavouras comerciais nas principais regiões 
produtoras do país, e se destacou, na visão 
dos produtores e técnicos, pela aparência 
de tubérculos, elevado rendimento e porcen-
tagem de tubérculos comerciais, resposta a 
maiores doses de fertilizantes e porcentagem 
de matéria seca.

Dentre as últimas ações de promoção e vali-
dação, pode-se destacar:

1 - Dia de Campo em Vargem Grande do Sul, 
SP, e demonstração na Ceasa Campinas e 
Ceagesp, São Paulo

Em julho de 2018, foi realizado dia de cam-

po na propriedade do Sr. Ge-
raldo Canela, em Vargem 
Grande do Sul, SP. Foi feito 
em conjunto com a AGRO-
SEM (Sociedade Cooperati-
va União Agrícola Canoinhas, 
SC), uma das empresas li-
cenciadas pela Embrapa para 
comercialização de sementes 
da ‘Camila’. 

O evento contou com a 
presença de produtores e téc-
nicos de diversas empresas 
daquela e de outras regiões 
do país. Além de poder conhe-
cer as plantas e tubérculos da 
cultivar, os participantes rece-
beram informações técnicas 
repassadas pela Embrapa e 
também as impressões do 
produtor acerca do desempe-
nho da mesma a campo.

Foto 6. Dia de campo sobre a cultivar BRS F63 Camila em Vargem Grande 
do Sul, SP. Julho/2018.
Foto: Arione da Silva Pereira

Foto 7 Tubérculos da cultivar BRS F63 Camila, Vargem 
Grande do Sul, SP. Julho 2018.
Foto: Giovani Olegario da Silva

Na mesma semana do Dia de Campo em 
Vargem Grande do Sul, a Embrapa apresentou 
a cultivar para os atacadistas da Ceasa Cam-
pinas e Ceagesp, SP, com o objetivo de mos-
trar aos atacadistas a beleza dos tubérculos, e 
informar a respeito das demais características, 
tais como aptidão culinária e de pós-colheita, 
que fazem da ‘Camila’ uma cultivar com alto 
potencial para satisfazer os diferentes seg-
mentos da cadeia, do produtor ao consumidor. 
Além disso, foi feita a distribuição de amostras 
de tubérculos para os atacadistas prepararem 
e provarem em suas casas. 

Na Ceagesp, foi feito também uma oficina 
de degustação da ‘Camila’ junto com as duas 
principais cultivares concorrentes, utilizando 
tubérculos cedidos pelos próprios atacadistas, 
sem a identificação das amostras, para que os 
mesmos pudessem provar e opinar sobre as 
amostras preferidas. A amostra que teve a me-
lhor classificação foi da Camila, principalmen-
te pelo sabor típico de batata, que as concor-
rentes deixam a desejar por não apresentarem 
o mesmo sabor. 

A atividade junto às duas centrais de co-
mercialização também foi importante para ou-
vir os atacadistas sobre as características das 
batatas demandadas pelos revendedores e 
consumidores, os quais informaram que mui-
tos revendedores exigem, além da boa apa-
rência, também uma boa qualidade culinária.
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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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Foto 8. Produtor e atacadista do grupo Campo Vitória em entre-
vista da cultivar BRS F63 Camila, na Ceagesp, SP. Julho 2018.
Foto: Arione da Silva Pereira

2 - Dia de Campo Santa Rita de Cal-
das, MG

Em 11 de dezembro de 2018, a ‘Ca-
mila’ foi apresentada para produtores da 
região sul de Minas Gerais em um dia de 
campo. Organizado pela licenciada Mul-
tiplanta Tecnologia Vegetal, foi realizado 
na propriedade de João Batista Treganci-
ni em Santa Rita de Caldas, MG 

O evento contou com a presença de 
técnicos e produtores da região, que 
além de poder conhecer as plantas e tu-
bérculos da cultivar, receberam informa-
ções técnicas repassadas pela Embrapa 
e também com os depoimentos do pro-
prietário, Marcio de Assis e Edmil Clima-
co, da Multiplanta informando da dispo-
nibilidade de sementes, e do produtor 
Agnaldo Donizete Peçanha, cooperante 
da licenciada para produção de campo.

Foto 9. Depoimento de Edmil Climaco da Multiplanta. Dezembro 2018.
Foto: Marcos Bernardi

Foto 10. Grupo participante do dia de campo. Dezembro 2018.
Foto: Agnaldo Peçanha
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3 - Dia de Campo e Festival Gastronômico 
na Serra Gaúcha

Em 12 de abril de 2019, a ‘Camila’ foi apre-
sentada para produtores da região da Serra 
Gaúcha em um dia de campo no município 
de São Francisco de Paula, RS, e nos dias 
13 e 14 de abril foi demonstrada no II Festival 
Gastronômico da Batata daquela cidade.

O dia de campo foi promovido pela AGRO-
SEM, na propriedade da família Belebone, e 
teve a participação de técnicos da Embrapa 
e representantes da Associação Brasileira 
da Batata - ABBA, da Emater-RS, da Secre-
taria de Agricultura daquele município, e de 
diversas empresas, e cerca de 60 produto-
res da região. O campo estava com cerca 
de 60 dias do plantio, sendo possível obser-
var a boa sanidade, bom vigor das plantas e 
também tubérculos naquele estádio de de-
senvolvimento.

Além do repasse de informações técnicas 
sobre a Camila, foi feito relato sobre a im-
plantação e condução da lavoura pelos pro-
prietários; e comentários por representantes 
da AGROSEM, destacando a grande procura 

por sementes da cultivar pelos produtores, 
que estão notando o grande potencial da 
cultivar. Contribuições importantes sobre o 
manejo e produção de sementes e proprie-
dades culinárias da cultivar também foram 
feitas pelo produtor licenciado, Sérgio Za-
nette de Ibiraiaras, RS. 

Na véspera do dia de campo, tubérculos 
da ‘Camila’ foram apresentados a chefs de 
cozinha que participaram de oficinas culiná-
rias durante o II Festival Gastronômico da 
Batata de São Francisco de Paula. O chef 
Márcio Ávila, que utilizou a cultivar em um 
dos seus pratos, durante sua oficina culiná-
ria, destacou "Muito legal aqui no Festival da 
Batata de São Francisco foi ter conhecido a 
Batata 'Camila'. Uma batata versátil, cheia 
de sabor, própria para várias utilizações, 
que funciona super bem na cozinha", ates-
tando a qualidade culinária da mesma para 
o público do evento. Os sete restaurantes 
participantes do Festival que serviam pratos 
à base de batata no evento também recebe-
ram amostras de tubérculos para avaliação.

Ambos os eventos foram muito importan-
tes para a divulgação regional da ‘Camila’.

Foto 11. Participantes do dia de campo da batata BRS F63 Camila em São Francisco de Paula, Abril 2019. RS.
Foto: Giovani Olegario da Silva.

Foto 12. Chef Vinicius Costa provando amostra crua da cul-
tivar BRS F63 Camila durante o II Festival Gastronômico da 
Batata de São Francisco de Paula, RS. Abril 2019. 
Foto: Caroline Castro

4 - Dia de campo em Vargem Grande do 
Sul, SP, e evento na Ceasa Campinas, 
em 2019

Dia de campo realizado em 30 de ju-
lho de 2019, na propriedade do Sr. Daniel 
Rosseto em Vargem Grande do Sul, SP, foi 
realizado em conjunto com a AGROSEM, 
e contou com a presença de produtores e 
técnicos de diversas empresas daquela e 
de outras regiões do país e funcionários 
da Ceasa Campinas. Nessa oportunida-
de, foi apresentada novamente a Camila 
naquela região e repassadas informações 
técnicas e comentários do Sr. Daniel acer-
ca do desempenho da mesma no campo. 
Além disso, houve um depoimento muito 
oportuno do Sr. Cláudio Fujita, gerente da 
AGROSEM, SC, sobre detalhes de mane-
jo e da grande procura e disponibilidade 
de sementes para a próxima safra. Tam-
bém houve o depoimento do Sr. Sérgio 
Zanette, de Ibiraiaras, RS, que juntamente 
com seu responsável técnico, Engo Agro 

Livio Lorenzet falaram das características 
agronômicas e culinárias da ‘Camila’.

Foto 13. Produtor Daniel Rosseto e José 
Roberto Rosseto, exibindo a produção de 
uma planta da lavoura de BRS F63 Camila, 
em Vargem Grande do Sul, SP. Julho 2019. 
Foto: Antonio Bortoletto

Foto 14. Participantes em dia de campo da batata BRS F63 Camila, 
em Vargem Grande do Sul, SP. Julho 2019.
Foto: Nelson Feldberg
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No dia seguinte, já na CEASA 
de Campinas, SP, foi desenvolvida 
uma oficina de degustação das ba-
tatas cozidas, primeiramente sem 
nenhum tipo de tempero, e posterior-
mente apenas com sal e ainda com 
sal e azeite. Também foi realizada 
a distribuição de amostras e folders 
da Camila aos Permissionários que 
trabalham com batatas para que pro-
vassem a batata em casa com suas 
famílias. 

Imagem 1. Noticia sobre a degustação e distribuição de amostras 
no site da Ceasa Campinas, SP. Julho 2019.

5 - Evento para Integração Pesqui-
sa - Extensão - Mercado atacadis-
ta - consumidor para promoção da 
cultivar de batata BRS F63 Camila, 
para técnicos, produtores e ataca-
distas da Ceasa Curitiba, PR

Evento realizado no dia 4 de dezem-
bro de 2019, na Ceasa/PR, Curitiba, 
em parceria com a Ceasa/PR, Emater/
PR e Secretaria de Agricultura do Esta-
do do Paraná, além da participação da 
AGROSEM. 

Houve o depoimento do Sr. Cláudio 
Fujita, gerente da AGROSEM, sobre 
as principais características e desem-
penho da Camila nas regiões onde já 
estão produzindo e comercializando a 
cultivar. Informou também da disponi-
bilidade de sementes, cerca de 20.000 
caixas, para a próxima safra a partir de 
fevereiro/2020. Na oportunidade, falou 
também do Engo Agro Satoru Ogawa, 
representando a Associação Brasileira 
da Batata - ABBA. 

Na sequência, houve a degusta-
ção dos tubérculos cozidos de ‘Cami-
la’ sem nenhum tempero, seguida dos 
depoimentos dos dois chefs de cozinha 
participantes, Fernando Matsushita e 
Vavo Krieck, que elaboraram muitos 
pratos preparados com os tubérculos 
da cultivar.

Foto 15. Engo Agro Satoru Ogawa, Conselheiro da ABBA, e Cláu-
dio Fujita gerente da AGROSEM, durante evento da batata BRS 
F63 Camila, na Ceasa/PR. Dezembro 2019.
Foto: Antonio Bortoletto

Foto 16. Chef Fernando Matsushita, de ori-
gem peruana, apresentando diferentes pra-
tos e dando depoimento sobre as caracterís-
ticas e qualidades culinárias superiores da 
batata BRS F63 Camila, na Ceasa/PR. De-
zembro 2019.
Foto: Antonio Bortoletto
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Próximas ações e perspectivas

Estão previstas para 2020 novas ações em 
continuidade à promoção ’Camila’. Inicialmen-
te será realizada na região do Triângulo Minei-
ro, com objetivo de, além de promover o uso 
da cultivar, apoiar os produtores com informa-
ções sobre as características agronômicas e 
de manejo, considerando que todo novo ma-
terial tem peculiaridades de manejo, e neste 
caso uma cultivar que está ganhando merca-
do, com crescente demanda pelo setor produ-
tivo de várias regiões produtoras do país.

Para os produtores interessados em se-
mentes, os atuais produtores licenciados pela 
Embrapa são:

AGROSEM - Sociedade Cooperativa União 
Agrícola Canoinhas 
Rodovia SC 477, km 3,5, s/n 
Canoinhas, SC, CEP 89460-000 
agrosem.cni@brturbo.com.br 
(47) 3624-2566 

Marcelo Kossovski 
Rodovia BR 116, km 9,5, s/n 
Mafra, SC 
marcelokossovski@hotmail.com 
(47) 9906-9467 

Multiplanta Tecnologia Vegetal Ltda. 
Av. Ricarti Teixeira, 1364 
Andradas, MG, CEP 37795-000 
vendas@multiplanta.com.br 
(35) 3731-1649 

Sérgio Zanette
Capela São Pio X, s/n 
Ibiraiaras, RS, CEP 95305-000 
claudineiazanette@gmail.com 
(54) 3355-1350 e (54) 9998-2695 

Tecnoplanta Ltda. 
Rua Arthur Portela de Oliveira, 216 
Piraquara, PR, CEP 83307-330 
tecnoplanta@ig.com.br 
(41) 3673-1507
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As fotos a seguir retratam o público 
que participou das últimas edições 
das reuniões do projeto de melho-
ramento genético de batata da Em-

brapa, que é realizado anualmente, em con-
junto com a ABBA, nas regiões produtoras de 
batata do país. Esta reunião visa o repasse de 
informações aos produtores e técnicos sobre 
os últimos resultados de pesquisas, também 
captar as necessidades e realidades da ca-
deia produtiva, e é um momento de troca de 
informações e de planejamento de atividades 
entre os membros do projeto.

Giovani Olegário da Silva 
Embrapa Hortaliças

Araxá-MG 2014
Brasília-DF e Cristalina-GO 2019

Campinas-SP 2016

Canoinhas-SC 2013

Guarapuava-PR 2015

Holambra-SP 2017

Mucugê-BA 2011

Pelotas-RS 2018

Pouso Alegre-MG 2009

Vacaria-RS 2010

Vargem Grande do Sul-SP 2012
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Araxá 2007 - O que que é isso?

Campinas 2007 - O que que é isso?

Carlos Lopes e Caram Dr. Eduardo Mizubuti - UFV - MG

Dr. Hilário Miranda - IAC - Campinas

Dr. Jaime Maia - Unesp - Jaboticabal

É jeito...

Edu, Sandro e Marcela

Foto Perdida

Habilidade - UFU - MG

Israel, Cecilia e Marcela

O dono do papel toalha
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Paulo, Luis Schebeski e Artur Prova Prática - UFU - MG

Pedrinho, Carlos, Hilário e Edson

Arquivo ABBA

AABBA disponibilizou algumas fo-
tos de seu arquivo, contendo vá-
rias participaçoes em diversos 
eventos.

Natalino Shimoyama
Diretor Executivo - ABBA
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Quem come mais batata - UFU - MG
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Professor Paulo Fontes - UFV - MG Quem come mais batata - UFU - MG

Revista Batata Show      Ano XX      nº 56      Abril/2020          59

Batata no Varejão - Classificação TOP

Batata no Varejo Brotando

Batatas Coloridas - Ilha de Chiloe - Chile

Clone Newseed - Chile

Clone Newseed - Chile

Clone Newseed - Chile

Clone Newseed - Chile
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Clone Newseed - Chile

Clone Newseed - Chile

Clone Newseed - Chile

Projeto Syngenta - Polinizadores

Jonnhy - “Modelo Chileno”

Julio Kalazick, Gustavo, Rodrigo e Natalino

Larva Alfinete
Mucugê - BA - 2019 Mucugê - BA - 2020
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Será que é batata?
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Semillas Lhanquiue - Chile Semillas Lhanquiue - Chile Semillas Lhanquiue - Chile

Semillas Lhanquiue - Chile Semillas Lhanquiue - Chile Semillas SZ

Semillas SZ Semillas SZ
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Semillas SZ
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Semillas SZ
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Botritys spp - Batata

Grupo - Visita ao Chile 2020

Grupo - Visita ao Chile 2020
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Para auxiliar produtores na implemen-
tação do manejo integrado de pragas 
(MIP) em suas propriedades rurais, com 
foco no controle biológico, pesquisado-

res da Embrapa reuniram em uma publicação, no 
formato de guia de campo, uma lista com fotos e 
informações descritivas dos principais inimigos na-
turais, como espécies de besouros, moscas e áca-
ros predadores, percevejos e vespas parasitoides, 
de pragas encontradas em lavouras de hortaliças.

A identificação correta dos inimigos naturais é o 
ponto de partida para um controle biológico eficaz, 
um dos pilares de sustentação do MIP. “A propos-
ta do guia é auxiliar agricultores, profissionais da 
assistência técnica e da extensão rural, consulto-
res e estudantes da área de Ciências Agrárias, no 
reconhecimento dos inimigos naturais comumen-
te encontrados em cultivos de hortaliças”, explica 
o pesquisador Miguel Michereff Filho, da área de 
Entomologia da Embrapa Hortaliças (Brasília, DF).

Intitulado “Guia para Identificação de Inimigos 
Naturais em Cultivos de Hortaliças” o documen-
to traz informações básicas sobre ciclo de vida, 
características corporais e sinais de atuação das 
pragas que atacam lavouras de hortaliças, além 
de imagens ilustrativas de seus inimigos naturais. 
Os inimigos naturais são agentes de controle bio-
lógico e contribuem para a mortalidade natural das 
pragas no campo, isto é, são aliados dos agricul-
tores no combate às pragas agrícolas e têm ação 
positiva para o equilíbrio do agroecossistema.

Os cultivos de hortaliças são muito suscetíveis 
a infestações por inseto-praga ou ácaro-praga e 
estimativas apontam que as perdas na produção 
podem alcançar 80%, dependendo de fatores 
como condições climáticas, tratos culturais e cul-
tivar utilizada. Por isso, saber identificar com pre-
cisão quais insetos são benéficos é fundamental 
para que eles não sejam confundidos com as pra-
gas em si e acabem sendo eliminados por engano 
com o uso de pesticidas.

As diferenças entre predadores e parasitas

No guia, os inimigos naturais estão divididos em 
dois grupos: predadores e parasitoides. Os preda-

dores são inimigos naturais que se alimentam de 
insetos e ácaros que são nocivos aos cultivos de 
hortaliças. Esse grupo inclui besouros, moscas, 
percevejos, tesourinhas, vespas, formigas, louva-
-a-deus, ácaros e aranhas.

“Muitos dos inimigos naturais categorizados 
como predadores são maiores do que suas presas, 
com exceção das formigas e ácaros predadores. 
Eles têm o hábito de caminhar sobre as plantas ou 
o solo para encontrar suas presas e costumam ser 
generalistas, ou seja, consomem aquilo que con-
seguem capturar”, explica Michereff, ao acrescen-
tar que, além dos adultos, ninfas e larvas também 
conseguem matar e consumir as pragas.

Os inimigos naturais considerados parasitoides 
são vespas, microvespas e moscas que, ao para-
sitar outros insetos, causam a morte do seu hos-
pedeiro.  Eles são menores que suas presas e atu-
am como especialistas, isto é, optam por um tipo 
de hospedeiro e em uma fase de desenvolvimento 
específica. “Muitos desses inimigos naturais vivem 
boa parte da sua vida dentro do hospedeiro ou 
aderidos a ele externamente. Na maioria das ve-
zes, eles passam despercebidos pelos produtores, 
que acabam desconsiderando a sua importância 
como agentes de controle biológico de pragas nos 
cultivos agrícolas”, analisa o pesquisador.

Controle: químico ou biológico?

Os diferentes tipos de controle de pragas não 
devem se rivalizar porque o MIP pressupõe a asso-
ciação de dois ou mais métodos de controle, visto 
que quando se adota diferentes práticas, compatí-
veis entre si, criam-se várias frentes de controle e, 
ao longo do tempo, a eficiência aumenta à medida 
que o problema fitossanitário se reduz.

A adoção simultânea do controle biológico e 
do controle químico potencializa as chances de 
supressão da praga-alvo mais rapidamente e con-
tribui para a sustentabilidade da produção. Por 
exemplo, a liberação dos inimigos naturais na la-
voura, se realizada no momento exato e na quan-
tidade correta, garante altos índices de controle e 
contribui para a redução do número de pulveriza-
ções de produtos químicos.

Embora o custo do controle biológico e do 
controle químico seja praticamente equivalente, 
há uma economia indireta e outras vantagens as-
sociadas à adoção do MIP como, por exemplo, a 
redução entre 30% e 40% da frequência de pulve-
rizações em diferentes cultivos de hortaliças. “Há 
também uma exigência do mercado consumidor 
por alimentos mais saudáveis, o que pode fazer o 
produtor pensar em outras vias de controle”, pon-
dera o pesquisador.

Incentivo à adoção do MIP

A publicação do “Guia para Identificação de 
Inimigos Naturais em Cultivos de Hortaliças” faz 
parte das ações previstas no projeto “Promoção 
do Manejo Integrado de Pragas na Produção de 
Hortaliças do Distrito Federal”, que visa resgatar a 
adoção das boas práticas agrícolas direcionadas 
ao manejo de pragas em quatro culturas agrícolas: 
morango, alface, tomate e pimentão.

Além da disponibilização de documentos orien-
tadores, a equipe do projeto dedica-se à realiza-
ção de cursos de capacitação para técnicos e pro-
dutores rurais. O objetivo dos treinamentos tem 
sido diagnosticar e nivelar os conhecimentos para 
que, a partir de parcerias e articulação institucio-
nal, seja possível efetuar a instalação de Unidades 

de Referência Tecnológica (URT) para implemen-
tação do MIP nessas quatro importantes culturas 
do Distrito Federal.

“Pretendemos contribuir com o processo de 
conscientização da cadeia produtiva para que in-
corporem o MIP e compreendam a relevância do 
controle biológico na sua rotina de trabalho”, pla-
neja Michereff, ao contar que o objetivo maior será 
contribuir para a racionalização do uso de agro-
tóxicos e para a produção de alimentos de alta 
qualidade nutricional e totalmente seguros para a 
saúde humana.

O projeto é realizado em cooperação técnica 
com a Emater/DF e com financiamento da Fun-
dação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal 
(FAPDF).

Link de acesso: 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/
bitstream/doc/1121616/1/DOC16908042020.pdf

Paula Rodrigues (MTB 61.403/SP)
Embrapa Hortaliças
Contatos para a imprensa
hortalicas.imprensa@embrapa.br
Telefone: (61) 3385.9109

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1121616/1/DOC16908042020.pdf
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1121616/1/DOC16908042020.pdf
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1. Identificação
Nome: Tiyoko Nair Hojo Rebouças 
Formação: Enga. Agrônoma, MS, DSc
Instituição: Universidade Estadual do Sudoes-
te da Bahia
Área de atuação: professora, pesquisadora 
em olericultura

2. Atividades desenvolvidas: 
Ensino e pesquisa em olericultura, especial-
mente em cultivo de tomate e batata e plantas 
corantes. 

3. Atividades em desenvolvimento: 
Pesquisa em nutrição e controle fitossanitário 
de doenças de batata, especialmente controle 
biológico de sarna de batata. 

4. Benefícios das atividades realizadas e em 
desenvolvimento: 
Dentre as atividades desenvolvidas poderia 
destacar algumas na área de ensino e pes-
quisa e extensão rural. a) Ensino: formação 
de diversos engenheiros agrônomos em nível 
de graduação com conteúdo significativo da 
olericultura ; formação de diversos mestres e 
doutores nas carreiras de agronomia, enge-
nharia de alimentos e biologia relacionados à 
olericultura com ênfase para cultivos de batata, 
tomate e urucum. b) pesquisa: diversos proje-
tos foram aprovados e executados com apoio 
de entidades públicas (Finep, CNPq, Fapesb, 
etc) e privadas (empresas e associações da 
área agrícola). Pode-se destacar pesquisas no 
controle químico e biológico de sarna da ba-
tata (em laboratório, telado e campo) na Cha-
pada Diamantina, além de outras pesquisas 
relacionadas a nutrição e adubação da batata. 
Destaco ainda o projeto de obtenção de plan-
tas superiores de urucueiros no extrema sul da 
Bahia, tendo gerado teses de doutoramento e 
obtenção de plantas matrizes com alto teores 
de bixina e produtividade. 

5. Sugestões para melhoria da área de atuação
Na área de produção de batata, é imprescindível tra-
balhos conjuntos entre os produtores rurais, associa-
ção da classe, empresas fornecedores de insumos, 
universidades e instituições de pesquisa como o Ins-
tituto Biológico de São Paulo, Embrapa, etc. Há uma 
necessidade explícita para financiamento dos proje-
tos de pesquisa nessa área e uma definição conjunta 
de todos os interessados e envolvidos na atividade 
visando obter o máximo de eficácia na condução dos 

trabalhos e no alcance dos resultados. 

6. Sugestões para a sustentabilidade e moderni-
zação da Cadeia Brasileira da Batata: 
É urgente a busca por manejo sustentável da bata-
ta, especialmente no tocante ao controle de insetos, 
ácaros e patógenos. É preciso que se entenda rapi-
damente que o controle químico está com os dias 
contados, em breve, não haverá mais espaço para 
batata com resíduos químicos mesmo dentro dos 
níveis aceitáveis. Nesse sentido, torna-se imperativo 
que se desenvolva pesquisas para reduzir e até mes-
mo eliminar esse grupo de defensivos. Importante 
verificar que até as maiores empresas de defensivos 
agrícolas do mundo já perceberam essa necessida-
de, e já lançam no mercado diversos produtos bioló-
gicos a base de bactérias e fungos antagonistas para 
ocuparem pouco a pouco o lugar dos químicos. Isso 
ocorre com uma pressão mundial dos consumidores 
e reflete nas normativas lançadas a intervalos cada 
vez menores por parte dos países importadores, es-
pecialmente o mercado comum europeu. 

7. Sugestões e considerações livres
Sugiro fortalecermos as associações, como a ABBA, 
buscar apoio junto ao Ministério da Agricultura, as 
instituições de ensino e pesquisa no contexto da sus-
tentabilidade. 
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Estado Civil: casada
Número de Filhos: 03 
Cidade em que reside: Bragança Paulista-SP

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

1. A sua família consome batata regular-
mente?
Sim, ao menos duas vezes na semana.

2. Qual o consumo médio, ou seja, quantos 
quilos/mês você compra de batatas frescas?
Dois a três quilos.

3. Onde você compra frequentemente bata-
tas frescas?
Supermercado.

4. Quais os critérios você utiliza na hora de 
comprar batatas/frescas?
Escolho sempre as mais bonitas e as mais lim-
pas.

5. Quais são as principais dificuldades en-
contradas na hora de comprar batatas fres-
cas?
As vezes é difícil achar batatas frescas no su-
permercado. Acontece de estarem murchas, e 
com aparência ruim.

6. Você já ficou decepcionado com as ba-
tatas frescas que você comprou? Por quê?
Sim, às vezes estão cheias de buracos.

7. O que deveria ser feito para ajudá-lo a 
escolher a batata fresca certa para a finali-
dade que você deseja?
Os supermercados poderiam expor informa-
ções do produto, assim facilitaria a escolha do 
consumidor.

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?
Sim, essa obrigatoriedade seria bastante be-
néfica ao consumidor.

9. Você prefere comprar batata lavada ou 
escovada? Por quê?
Prefiro a escovada, tenho a impressão que a 
durabilidade é maior.

10. Qual o tamanho de batata fresca que 
você tem preferência? Por quê?
Prefiro as de tamanho médio. As grandes ge-
ralmente são ocas por dentro.

11. Você prefere comprar batata de pele 
amarela ou vermelha? Por quê?
Prefiro as amarelas, é um costume de família.

12. Atualmente você consome mais ou me-
nos batata? Por quê?
Consumo mais batata. É um produto que se 
encaixa em várias receitas.

13. O que você acha da batata como alimento?
É ótima, muito nutritiva. É usada como base 
de muitos pratos. A batata por si só constitui 
uma boa opção de prato principal e ”mistura”.

14. Quais as formas de preparo que você 
mais consome batata?
Faço purê, batata frita, cozida com carne e um 
salgado chamado coxinha.
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Pão de Queijo Vegano
Beth Mendes
Gerente Geral do Naoum Hotel
Brasília/DF

Modo de preparo

Cozer a batata e amassar.

Acrescente o polvilho azedo e doce e misture. Coloque o óleo, a água e misture. Coloque por 
último o fermento. Faça as bolinhas e coloque para assar.

Ingredientes

• 2 xícaras de batata amassada (umas 4 batatas médias);

• 2 xícaras de polvilho doce;

• ½ xícara de polvilho azedo;

• 1 colher de sopa de fermento em pó;

• ¼ xícara de óleo;

• ½ xícara de água;

• sal a gosto.

Modo de preparo

Cozinhe as batatas e amasse bem.

Coloque no fogo e acrescente o azeite, o polvilho doce e azedo, o sal e a levedura. Deixe cozer 
bem, misturando até cozinhar o polvilho. Unte uma forma ou ramequim  e aperte a massa cozida 
para tomar forma de queijo. Leve à geladeira por cerca de 8 horas e depois desenforme e sirva.

Queijo Vegano
Ingredientes:

• 1 batata média (170g);

• 1 mandioquinha média (150g);

• 1 colher de sopa de azeite de oliva;

• 1 xícara de polvilho doce;

• 1 xícara de polvilho azedo;

• ½ colher de chá de sal;

• 1 colher de chá de levedura nutricional (opcional).




