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A  capa desta edição tem como “cha-
mada desesperada” implorar ao 
governo para salvar a Cadeia Bra-
sileira da Batata e todas as demais 

cadeias que produzem para abastecer o mer-
cado interno. 

Nos países mais “evoluídos” existem leis 
que determinam a arrecadação compulsória 
de valores “irrisórios” em algum “gargalo” da 
cadeia, ou seja, nos segmentos com menor 
número de empresas (embalagens, indústrias, 
sementes). Nestes países existem dezenas de 
associações regionais e geralmente uma as-
sociação nacional.

Em outros países, apesar de não existir 
associações, o governo apoia fortemente as 
cadeias produtivas por considerá-las funda-
mentais para o equilíbrio social. A geração de 
empregos, a sustentabilidade da agricultura e 
do comércio familiar, a redução do êxodo rural 
e o combate a fome são as prioridades. 

No Brasil algumas cadeias agropecuárias 
conseguiram estabelecer fundos que geraram 
arrecadações suficientes para criar e manter 
associações com equipe de profissionais com-
petentes, que desenvolvem atividades institu-
cionais, técnicas, estratégicas e políticas, que 
resultam em competitividade mundial, tecnolo-
gias “tropicais” e desenvolvimentos econômi-
cos e sociais para centenas de cidades. 

Lamentavelmente na maioria dos países 
da América do Sul e Central muitas cadeias 
agropecuárias, principalmente aquelas que 
produzem para o mercado interno, estão no 
“fundo do poço”. Apesar de serem o melhor 
mecanismo para promover o equilíbrio social, 
os governantes insensíveis não apoiam a cria-
ção de leis que viabilizem a arrecadação com-
pulsória para modernizar as cadeias. 

Imagine, por exemplo, legalizar a arrecada-
ção de R$ 1,00 por tonelada de batata fres-
ca. Considerando que a produção nacional é 

de 3.500.000 de toneladas e as importações 
equivalem mais de 600.000 toneladas, a ar-
recadação anual alcançaria mais de R$ 4 mi-
lhões por ano, recurso suficiente para gerar 
estágios, financiar pesquisas, modernizar le-
gislações, proporcionar assistência técnica, 
modernizar a comercialização, realizar cursos 
de capacitação, contratar assessoria de im-
prensa, incentivar a indústria nacional de pro-
cessamento, proporcionar satisfação e segu-
rança alimentar à população etc.

O que significa R$ 1,00 por tonelada? Será 
que o consumidor concorda em gastar R$ 
0,001 por quilo ou R$ 0,01 por 10 kg ou ain-
da R$ 0,10 por 100 kg? Considerando que o 
consumo médio no Brasil é de quase 20 kg/
pessoa/ano, será que R$ 0,02 (dois centavos) 
vai fazer falta em um ano? 

Não é difícil concluir que a salvação da 
Cadeia Brasileira da Batata e de dezenas de 
outras cadeias depende só de uma "coisinha" 
– do governo aprovar uma lei que permita a 
arrecadação compulsória.



6          Revista Batata Show      Ano XXI      nº 60      Julho/2021

C
LI

M
A

Análise de Riscos de Ocorrência de
Geadas em Cultivos de Batata na
Região de Guarapuava-PR 
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Introdução

A condução de cultivos em condições de 
baixa previsibilidade da variabilidade climática 
pode ser considerado como um elemento de 
redução expressiva dos resultados de produ-
ção. A batata (Solanum tuberosum L.)  é defini-
da como uma cultura sensível ao frio intenso, 
e no Sul do Brasil o ciclo de cultivo pode ocor-
rer em período de risco de eventos de geada. 

Historicamente técnicos e produtores bus-
cam ampliar o período de produção dos culti-
vos. Tendo em vista que os plantios de batata 
são escalonados visando colheitas em diferen-
tes períodos, no Paraná a ampliação do perío-
do de produção é almejada a partir da possibi-
lidade de plantios antecipados no inverno, ou 
tardios no final do verão, sendo que a principal 
dificuldade encontrada são os riscos de ocor-
rência de geadas durante o ciclo da cultura. 

Guarapuava está entre os 10 principais mu-
nicípios produtores de batata do Brasil, com 
uma área plantada de 2.450 ha, e na micror-
região de entorno esta área é superior a 5.000 
ha), a cultivar mais plantada é a Ágata (90% 
da área), o plantio ocorre entre os meses de 
setembro até início de fevereiro (IBGE, 2019).

O objetivo da pesquisa foi avaliar os riscos 
de ocorrência de geadas de diferentes intensi-
dades durante o ciclo de desenvolvimento da 
cultura da batata em diferentes períodos de 
plantio em Guarapuava-PR para as fases do 
ENOS (El Niño, La Niña) e Neutralidade cli-
mática.

1. Metodologia

A pesquisa teve abrangência do município 
de Guarapuava e seus entornos, localizado na 
região Centro-Sul do estado do Paraná, ten-
do como coordenadas centrais 25º 23' 43''S e 
51º 27' 29''W. A altitude média em relevo é de 
aproximadamente 1.150 metros com predomi-
nância de solo do tipo Latossolo Bruno.

O clima na região é do tipo Cfb (Subtropical 
Úmido Mesotérmico), a partir da classificação 
de Köppen, sem estação seca definida. A tem-
peratura média anual é de 18ºC, enquanto que 
a precipitação média anual é superior a 1.700 
mm, em geral bem distribuída durante o ano.

A identificação da ocorrência e classifica-
ção dos eventos de geadas pela intensidade 
foi realizada conforme escala apresentada na 
Tabela 1.

Tabela 1. Classificação da intensidade da geada.

A série histórica de dados avaliados com-
preende 43 anos, do período entre 01 de janei-
ro de 1976 a 31 de dezembro de 2018. Foram 
utilizados dados diários de temperatura míni-
ma de relva, obtidos do banco de dados da es-
tação meteorológica da UNICENTRO-IAPAR e 
do Sistema Meteorológico do Paraná (SIME-
PAR). Os dados referentes ao El Niño Oscila-
ção Sul (ENOS) para o mesmo período foram 
obtidos através do Nacional Oceanic and At-
mospheric Administration (NOAA, 2019).  

No estudo foi considerada uma cultivar de 
batata de referência, que apresenta o ciclo 
de cultivo de aproximadamente 100 dias en-
tre o plantio e a colheita, como a Ágata, por 
exemplo. As avaliações levaram em conta um 
período de 80 dias do ciclo vegetativo como 
passível de dano por geadas. Excluindo-se o 
primeiro e o último decêndios, em que ocor-
rem os processos de brotação dentro do solo, 
e a dessecação química da parte aérea como 
preparo para a colheita, respectivamente.

O período convencional de plantio de bata-
ta na região de Guarapuava está entre 20 de 
setembro, conforme definido pelo zoneamento 
agroclimático (IAPAR, 2003) e o final do mês 
de janeiro. Assim, neste estudo, plantios ante-

riores a 20 de setembro foram considerados 
como antecipados e plantios posteriores a 31 
de janeiro como tardios. Os meses de junho e 
julho são absolutamente descartados do ca-
lendário de cultivo de batata na região, por 
isso não foram contabilizados.

Para determinação dos riscos de geada, 
foram considerados as frequências, intensi-
dades e o número de eventos ocorridos nos 
diferentes decêndios de cada mês, analisados 
em cultivos de inverno-primavera (a partir de 
01 de agosto) e verão-outono (anteriores a 31 
de maio).

Para interpretação de resultados, a frequência 
média de geadas foi subdividida classificando 
em níveis de risco entre zero e 100% com in-
tervalos a cada 10%. Zero representando ne-
nhum risco, e 100%, o máximo risco de ocor-
rência de geada no decêndio. 

O índice proporcional de risco de geadas 
foi determinado a partir do somatório total 
dos riscos no período (inverno-primavera ou 
verão-outono), considerando a data de plan-
tio e tomando como referência a fase ENOS 
que apresentou prevalência. Sendo assim, os 
resultados apresentam o valor percentual de-
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finido pelo quociente entre o somatório parcial 
do risco ainda remanescente de geadas até o 
final do ciclo de cultivo, a partir de um determi-
nado decêndio.

As análises a partir de estatística descriti-
va foram realizadas utilizando-se índices de 
porcentagem e normalização de conjunto de 
dados. 

2. Resultados e discussão

A análise das diferentes fases do ENOS ao 
longos da série histórica analisada, evidenciou 
a prevalência de neutralidade climática em re-
lação as fases ENOS de El Niño e La Niña e 
maior frequência de eventos de geadas em anos 
com neutralidade atmosférica, seguida respecti-
vamente de La Niña e El Niño (Figura 1).

Figura 1. Frequência das fases do Enos e ocorrência de geadas em Guarapuava-PR.

Análises do período inverno-primavera

Os resultados da análise das característi-
cas das geadas, em função da data de plantio, 
no final do inverno e início da primavera são 
apresentados na Tabela 2. Comparativamente 
entre as fases do ENOS, no mês de agosto, 
em fase de neutralidade climática ocorre risco 
5 (40-50%) para geadas nos três decêndios 

do mês. Diferindo de El Niño, no qual o histó-
rico de geadas apresenta risco 7 (60-70%) no 
primeiro, 5 (40 a 50%) no segundo, e redução 
para risco 2 (10-20%) no terceiro decêndio. Já 
em La Niña a frequência de geadas é inferior 
aos demais, sendo de risco 3 (20-30%) no pri-
meiro e de 10-20% no segundo e terceiro de-
cêndios, respectivamente.

No mês de agosto o número médio de even-
tos é superior em neutralidade, decrescendo 
ligeiramente para El Niño e La Niña. Desta-
ca-se a média de 2,5 eventos com 70% de 
frequência no terceiro decêndio em La Niña e 
de somente um evento em El Niño neste pe-
ríodo a intensidade mais provável é de gea-
da do tipo 1, destacando-se eventos do tipo 2 
no segundo e terceiros decêndios em El Niño. 
Evento de maior intensidade apresentam fre-
quência relativamente baixa (<19%), (Tabela 
2).  

No mês de setembro as maiores frequên-
cias de geada ocorrem também em Neutrali-
dade, com risco 6 (50 a 60%) no segundo de-
cêndio do mês, associado com média de 33% 
de frequência de 1,5 eventos. Já em condições 
de El Niño e La Niña observou-se prevalên-
cia de risco 4 (30 a 40%) e redução de risco 
de geada ao longo do mês. Neste caso, o pri-
meiro decêndio apresenta comparativamente 
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Figura 2. Risco proporcional de ocorrência de geadas durante o ciclo vegetativo 
para o plantio de batata nos meses de agosto a outubro em Guarapuava-PR nas 
diferentes fases do ENOS.

o maior risco, com 50% de frequência de 1,8 
eventos em La Niña e de 2,5 eventos em El 
Niño. Destacando-se também histórico de ge-
adas mais severas, dos tipos 3 e 4, com frequ-
ências superiores a 30% em diferentes fases 
do ENOS. 

Para o plantio no primeiro decêndio de 
agosto, o risco de ocorrência de geadas duran-
te o ciclo da cultura é 50% menor em La Niña e 
60% menor em El Niño, em relação a Neutra-
lidade. Em plantios nos demais decêndios de 
agosto ocorre sequencial redução do risco po-
tencial acumulado, entretanto em período de 
Neutralidade os índices são aproximadamente 
60% mais elevados. Estes resultados ocorrem 
de forma similar para o primeiro decêndio de 
setembro, contudo, neste caso, cultivos em 
períodos de Neutralidade detém proporcional-
mente ainda 45% dos riscos acumulados de 
geada, contra apenas 15% em relação à El 
Niño e La Niña, aproximadamente (Figura 2).

Ainda na Figura 2 pode ser observado que 
para o plantio no segundo decêndio de setem-
bro os riscos ainda remanescentes de geada 
são reduzidos, porém em Neutralidade são ain-
da amplamente superiores a El Niño e La Niña, 

A partir destes resultados, fica evidente que 
o plantio antecipado de batata, para datas an-
teriores a 20 de setembro, apresenta riscos 

expressivamente mais elevados de ocorrência 
de geadas em períodos de Neutralidade cli-
mática, em relação ao cultivo em anos com El 
Niño e La Niña. Contudo, em ambas as fases 
do ENOS, quanto maior for a antecipação do 
plantio, maiores serão os riscos de ocorrência 
de geadas, o que representa uma limitação a 
ser considerada para a decisão de plantio an-
tecipado.
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Análises do período verão-outono

Os resultados demonstram que em perío-
dos de El Niño, existe histórico de ocorrência 
de geadas consideradas precoces, ainda na 
estação do verão, no segundo decêndio do 

mês de março, com risco de 11 a 20% para em 
média um evento de intensidade 1. Em perío-
dos de La Niña, existe histórico de frequência 
de geadas, já no primeiro decêndio de março, 
embora com risco inferior a 10% para geadas 
de intensidade 1, (Tabela 3).

Tabela 3. Frequência de geadas, número e intensidade provável no período de março a maio em Guarapuava-PR, 
nas diferentes fases do ENOS. 

No mês de abril, não foram registradas ge-
adas no primeiro decêndio nas diferentes fa-
ses do ENOS. Em Neutralidade verificou-se 
risco 2 (10 a 20%) para ocorrência de geada 
do tipo 1 no segundo e terceiro decêndios, com 
35% de frequência de em média 1,3 eventos 
no segundo decêndio. Em El Niño ocorreram 
geadas somente no terceiro decêndio e em La 
Niña somente no segundo, ambos com risco 
10-20% de ocorrência de em média 1 evento 
de intensidade 1. 

No mês de maio em Neutralidade podem 
ocorrer geadas nos três decêndios, com nível 
de risco 2 (10-20%) para o primeiro e segun-
do decêndios e 5 (40-50%) para o terceiro. Já 
em El Niño não foi constatada frequência de 
geadas no segundo decêndio, sendo risco 2 
(10-20%) no primeiro e 4 (30-40%) no terceiro. 
Em La Niña, assim como em Neutralidade ve-
rificou-se frequência de geadas em todos os 
decêndios, porém com nível de risco 1 (≤ 10%).

Em maio prevalecem geadas de intensi-
dade 1 para ambos os fenômenos. O número 
médio de geadas em Neutralidade varia entre 
2 a 3 eventos por decêndio. Em El Niño este 
número é de um evento no primeiro e tercei-

ro decêndios, já no segundo decêndio existe 
70% de frequência de em médias 2 geadas. 
Em La Niña o número médio decendial é de 
aproximadamente 1,5 eventos, contudo a fre-
quência de mais de um evento se reduz de 
70% para 40% e 30% no primeiro, segundo e 
terceiro decêndios, respectivamente. 

Quanto à severidade das geadas, observa-
-se ainda na Tabela 3, que no período de mar-
ço a maio existe 89% de frequência de geadas 
de intensidade 1, seguida por 11% dos eventos 
com intensidade 2. 

O agrupamento dos resultados consolida 
que durante os meses de março e abril os 
riscos de geada são baixos, e em para perí-
odos de Neutralidade climática são verifica-
dos somente a partir do segundo decêndio do 
mês de abril. No mês de maio, em períodos 
de Neutralidade os índices apresentam maior 
elevação em relação a El Niño e La Niña. Os 
índices mais elevados de eventos de geada no 
último decêndio, contribuem substancialmente 
para que o risco proporcional acumulado seja 
mais elevado em El Niño em relação a La Niña 
(Figura 3).

Figura 3. Risco proporcional de ocorrência de geadas durante o ciclo vegetativo para o plantio de 
batata no meses de março a maio em Guarapuava-PR nas diferentes fases do ENOS.
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A partir dos resultados entende-se que 
plantios realizados no período convencional, 
até 31/01, fechando ciclo aproximadamente no 
final do mês de abril, os índices de risco para a 
cultura em Neutralidade são praticamente nu-
los e para cultivos com ciclos em La Niña e El 
Niño, os riscos pontuais de eventos em março 
e abril são muito baixos, porém é preciso con-
siderar que apresentam histórico de geadas 
distribuídas em 3 a 4 decêndios destes dois 
meses, o que denota que, embora reduzidos, 
existem riscos superiores ao cultivo em Neu-
tralidade. 

Cultivos com plantio mais tardio, já fora do 
mês de janeiro, cujo ciclo vegetativo adentre 

ao mês de maio, apresentam maior risco de 
ocorrência de geadas, sendo mais expressi-
vos para Neutralidade e no ultimo decêndio de 
maio também para El Niño. No mês de maio o 
risco acresce considerando também as maio-
res possibilidades de ocorrência de mais de 
um evento por decêndio e com alguma frequ-
ência de intensidades superiores a 2, o que 
agrava os riscos de maiores danos sobre a 
cultura. 

A análise tendo as fases do ENOS agrupa-
das, demonstra que os riscos médios de ocor-
rência de geadas são superiores no período 
inverno-primavera, em comparação a verão-
-outono (Figura 4).

Figura 4. Risco médio decendial de ocorrência de geadas nos períodos de 
Inverno-primavera e verão–outono em Guarapuava-PR nas diferentes fases 
do ENOS. 

Para os resultados gerais observados, 
nota-se que na região os eventos de geada 
ocorrem durante as diferentes fases do ENOS, 
incluindo El Niño, em que são esperadas tem-
peraturas mais elevadas. Neste sentido em 
estudo no Cone Sul da América do Sul, Grimm 
e Togatlian (2002), que verificaram que duran-
te El Niño, o aumento da frequência de even-
tos severos quentes é superior à diminuição 
de eventos severos frios; resultados que cor-
roboram para o entendimento da geadas em 
El Niño na área de estudo, pois embora o fe-
nômeno tende causar eventos de calor, a re-
dução de eventos de frio não ocorre na mes-
ma proporção.

3. Conclusões

As avaliações de ocorrência de geadas na 
região de Guarapuava/PR, demonstram que:

O período de plantio com minimização dos 
riscos de ocorrência de geadas na cultura da 
batata, é compreendido entre 21 de setembro 
e 31 de janeiro em ambas as fases do ENOS, 
El Niño, La Niña e Neutralidade climática.

Quando busca-se ampliar o período de pro-
dução de batata, plantios durante o mês de 
fevereiro, representam claramente a opção 
de menor risco em comparação aos represen-
tados pelo cultivo antecipado no inverno, em 
qualquer uma das fases do ENOS estabele-
cidas no período. Entretanto, em ambos os 
casos de cultivo antecipado ou tardio, a fase 
de Neutralidade climática representa maior 
risco de perdas de produção por frequência de 
eventos de geada. 

As geadas do tipo 1 (temperatura de 0 a 
-2°C) ocorrem com frequência de aproximada-
mente 82% e 89% dos eventos nos períodos 
de março a maio e agosto a outubro, respec-
tivamente.

Neste contexto, os resultados deste traba-
lho indicam que quando se visa ampliar o perí-
odo de produção de batata na região de Gua-
rapuava, cultivos tardios, com plantios durante 
o mês de fevereiro, representam claramente 
a opção de menor risco em comparação aos 
índices representados pelo cultivo antecipa-
do no inverno, em qualquer uma das fases do 
ENOS estabelecida no período. Entretanto, 
em ambos os casos, o cultivo em anos com 
períodos de Neutralidade climática representa 
maior risco de ocorrência de eventos de gea-
das durante o ciclo de cultivo. 
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Margossian Sementes Apresenta
Novas Variedades de Batata
para o Mercado Brasileiro
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SEmpresa cinquentenária acaba de aumentar o seu portfólio para atender as novas de-
mandas de produção e comercialização do tubérculo no país

Há mais de 50 anos, a empresa Mar-
gossian Sementes se dedica à im-
portação e comercialização de se-
mentes de batata para o mercado 

brasileiro, com foco no segmento de consumo 
fresco. A empresa é a grande responsável por 
trazer de forma pioneira para o Brasil, algumas 
das melhores cultivares da hortaliça disponíveis 
para plantio, com diversos diferenciais em ter-
mos de segurança no cultivo, alta produtivida-
de, grande qualidade de produto e pós-colheita.

A variedade mais famosa do portfólio da em-
presa é a batata Agata, produzida há 26 anos 
no país e que continua sendo a líder absoluta de 
mercado até os dias atuais, com 60% de market 
share em seu segmento. A cultivar foi desco-
berta pelo fundador da companhia, Abraham 
Margossian, durante uma de suas visitas à fei-
ra anual de cultivares promovida pela empresa 
Agrico, na Holanda. Na ocasião, a variedade 
chamou a atenção do empreendedor por suas 
características diferenciadas de cultivo e de 
aparência, prometendo ser um grande sucesso 
no Brasil. Os primeiros campos de batata Aga-
ta foram plantados na região de Itapetininga 
(SP), em meados de 1994, mas sua ascensão 
no mercado aconteceu no ano de 1999, quando 
passou a dominar as plantações.

De acordo com Priscila Margossian, enge-
nheira agrônoma da Margossian Sementes, 
foram realmente as características especiais 
desta cultivar, tanto no aspecto produtivo quan-
to comercial, a grande razão do seu sucesso no 
país se perpetuar até hoje, mesmo após quase 
três décadas da comercialização de suas se-
mentes. “A variedade Agata é uma cultivar des-
tinada ao mercado fresco, precoce, com forma-
to ovalado, de pele amarela e polpa amarela 
clara. Ela é bastante produtiva, possui boa apa-
rência nos tubérculos, além de resistência a ví-
rus e danos mecânicos”, ressalta a agrônoma.

Contudo, a batata Agata apresenta uma dor-
mência curta, o que inviabiliza o armazenamen-

to do produto por longos períodos. “Esta carac-
terística passou a ser considerada um entrave 
por muitos produtores, que buscam cada dia 
mais melhorar seus índices não só de produti-
vidade como de vendas também, visando uma 
maior rentabilidade no negócio. Por isso, atual-
mente, eles estão em busca de outras opções 
de cultivares, que possam proporcionar tais be-
nefícios e atender as novas demandas de dis-
tribuição e compra”, explica Priscila.

Lançamentos

Pensando na necessidade da atualização e 
melhoria deste mercado, a Margossian Semen-
tes acaba de lançar quatro novas variedades de 
batatas, pertencentes ao mesmo segmento da 
Agata, porém, com mais diferenciais. São elas: 
Adato, Ranomi, Spectra e Constance. “Estas 
novas cultivares possibilitam o armazenamento 
da produção por mais tempo, já que possuem 
um pouco mais de dormência. Isso proporciona 
ao produtor a vantagem de realizar um melhor 
planejamento do seu plantio, fazendo-o em um 
período que seja mais adequado, seja por fa-
tores econômicos ou climáticos”, esclarece a 
especialista.

Antes de chegarem ao mercado brasileiro, 
as novas cultivares importadas pela Margos-
sian Sementes passaram por muitos testes de 
produção e qualidade, que começaram a ser re-
alizados em 2018. Após uma pré-seleção feita 
pela empresa, permaneceram no escopo para 
lançamento apenas as variedades que despon-
taram pelo alto rendimento e pela excelente 
aparência de seus tubérculos, além do ótimo 
pós-colheita. “Acreditamos que estes novos 
produtos conquistarão o mercado nacional de 
batatas, no segmento de consumo fresco, já 
que oferecem uma vantagem competitiva muito 
importante para os negócios. Inclusive, as va-
riedades já foram consideradas um grande su-
cesso pelos produtores que experimentaram e 
comprovaram os resultados a campo”, afirma a 
agrônoma.

Foto 1. Cultivar Adato, com 78 dias em Casa Branca-SP 
(julho 2020)

Foto 2. Cultivar Adato em Itapetininga-SP (agosto 2020)
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Cabe ressaltar que, como a temporada de 
importação de sementes de batata da Holanda 
começa em novembro e se estende até abril, 
os produtores interessados devem se progra-
mar para realizar os seus pedidos de compra 
antecipadamente, a fim de terem o insumo 
desejado para a próxima safra. “Os clientes 
que tiverem interesse podem entrar em con-
tato com a Margossian Sementes para fazer 
um planejamento para a aquisição das semen-
tes e, assim, receber a variedade desejada na 
data mais adequada para o seu plantio”, reco-
menda Priscila. 

CONHEÇA MAIS SOBRE AS NOVAS  
VARIEDADES DE BATATA DA  

MARGOSSIAN SEMENTES 

Adato

Cultivar de batata do tipo semi-precoce à 
semi-tardia, que possui um ciclo de 90 a 110 
dias. Seus tubérculos são graúdos, de formato 
oval alongado, pele amarela brilhante, lisa e 
de olhos rasos, concedendo ao tubérculo uma 
ótima aparência, além de polpa amarela clara. 
Possui matéria seca em torno de 20% (Esalq). 
Apresenta boa resistência ao fusário e ao PCN 
(Ro1&4). 
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Ranomi

Cultivar de batata do tipo precoce, que pos-
sui um ciclo em torno de 90 dias. Seus tubér-
culos possuem boa aparência, com formato 
oval alongado, pele amarela e polpa amarela 
clara. Apresenta boa resistência à sarna co-
mum e excelente rendimento.

Spectra

Cultivar de batata do tipo semi-precoce. 
Seus tubérculos possuem formato oval redon-
do, são grandes e de excelente aparência. 
Sua pele é amarela e a polpa amarela clara. 
Possui alta produtividade, com produção e ta-
manho bem homogêneos e alto rendimento.

Constance

Cultivar de batata do tipo semi-precoce, 
com formato oval redondo, pele amarela bri-
lhante e polpa amarela clara. Possui boa tole-
rância ao calor e resistência a vírus. 

Confira, no quadro a seguir, a produtivida-
de obtida em alguns campos onde foram plan-
tadas e testadas as novas cultivares da Mar-
gossian Sementes.
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Fonte: Margossian Sementes, 2020

PRODUTIVIDADE (tonelada/hectare)

Foto 3. Cultivar Ranomi em Itapetininga-SP (agosto 2020) Foto 4. Cultivar Ranomi em Itapetininga-SP (julho 2018)

Foto 5. Cultivar Spectra com 76 dias em Vargem Gran-
de do Sul-SP (2020)

Foto 6. Cultivar Spectra em Itapetininga-SP (agosto 
2020)

Foto 7. Cultivar Constance em Itapetininga-SP (2019)
Foto 8. Cultivar Constance com 78 dias em Casa Branca-SP 
(julho 2020)
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Batata - Pandemia, Legislações 
e Arrendamento
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Natalino Shimoyama
Diretor Executivo - ABBA

É comum ouvir de produtores que 
produzir é um grande desafio, pois 
cada ano é diferente e a situação 
nunca se repete. Regra geral eles 

se referem ao clima, mas outros fatores tam-
bém justificam as diferenças anuais. Nos úl-
timos três anos os fatores que mais interfe-
riram na Cadeia Brasileira da Batata foram 
- pandemia, legislações e arrendamento.

A pandemia favoreceu os preços da batata 
fresca em 2020, porém em 2021 os preços 
despencaram.  

Em 2020 os preços foram recordes, devi-
do à baixa oferta e inusitadamente ao aumen-
to do consumo. Em 2021 a oferta aumentou 
levemente, mas o consumo despencou. 

A pequena oferta resultou das condições 
climáticas adversas em 2020 (excesso de 
calor e seca prolongada em algumas regiões 
(sul), excesso de chuvas em outras regiões 
(MG e BA) e redução da área plantada, de-
vido aos preços baixíssimos em 2017, 2018 
e 2019). Até maio de 2021 a oferta de batata 
fresca cresceu por conta das condições favo-
ráveis. O fenômeno “La Niña” provocou queda 
de temperatura e diminuiu as chuvas “torren-
ciais”. A área plantada teve um leve aumento 
devido aos bons preços do ano anterior. 

Após mais de três décadas, em 2020 o 
consumo de batata fresca aumentou. A pan-
demia obrigou a população a “comer em casa” 
e por isso a batata fresca foi favorecida (por 
ser versátil, universal, não perecível e aces-
sível). O auxílio emergencial de R$ 600,00/
mês (U$ 110,00) do governo federal para mais 
de 1/3 da população durante seis meses foi 
também muito importante. 

 Em 2021 o consumo despencou. As popu-
lações aos poucos estão voltando a “comer 
fora de casa”, o auxílio emergencial deixou 
de ser pago e após quatro meses o governo 
federal voltou a pagar, mas reduziu o número 
de beneficiados para menos de 20% da po-

quatro anos (problemas fitossanitários remanes-
centes no solo ou na “tiguera”).

Antigamente muitos fazendeiros preferiam ar-
rendar suas terras aos produtores de batata que 
realizam a calagem do solo, adubação que favore-
cia a reforma dos pastos, melhorias da topografia 
do solo e das estradas, e às vezes até reformavam 
ou construíam represas. 

A globalização abriu as portas e as atividades 
agropecuárias no Brasil cresceram exponencial-
mente. Os fazendeiros passaram a produzir soja, 
milho, criar gado ou arrendar por valores nunca 
antes cobrados. Com isso, a disponibilidade de 
áreas para plantar batatas diminuiu e os valores 
do arrendamento “explodiram” em praticamente 
todas as regiões produtoras. 

pulação e diminuiu o valor (R$ 250,00 – U$ 
45,00). Para piorar a situação surgiu um fator 
muito mais grave – o desemprego.   

Além da pandemia, algumas legislações 
obrigarão os produtores a tomarem providên-
cias, porém algumas exigências são impossí-
veis de serem cumpridas. 

A instrução normativa que determina a 
rastreabilidade em produtos vegetais frescos 
destinados diretamente ao consumo humano 
tem como objetivo analisar a presença de re-
síduos de pesticidas em produtos nacionais 
e importados. Considerando o “caderno de 
campo” (registro dos pesticidas utilizados) e 
que a rastreabilidade é imprescindível à se-
gurança alimentar dos consumidores, pode-
mos concluir que a emissão dos laudos e dos 
rótulos deve ser exclusividade dos produto-
res. 

Outra instrução normativa determina a 
obrigatoriedade de classificar produtos ve-
getais destinados diretamente ao consumo 
humano. A importância de modernizar a clas-
sificação é indiscutível, mas a legislação não 
tem sido cumprida devido a um único obs-
táculo – a impossibilidade de os produtores 
realizarem a classificação de seus produtos. 
Uma legislação antiga criou uma reserva de 
mercado para empresas privadas de classifi-
cação, porém é impossível que elas realizem 
de fato a classificação. No sistema de fluxo 
contínuo é necessário que a classificação 
seja realizada no local em tempo real. Como 
atender simultaneamente mais de 200 lava-
doras localizadas em 11 regiões produtoras 
de sete Estados (BA, GO, MG, SP, PR, SC e 
RS)?

Além da pandemia e das legislações, o 
custo do arrendamento se transformou em 
mais um grande desafio, pois a produção de 
batata não é possível em qualquer lugar, de-
pende de temperaturas amenas, luminosida-
de, água (irrigação ou chuvas) e só é possível 
retornar na mesma área em média depois de 

Diante desta situação a pergunta que surge é: 

O que acontecerá com a produção de batata no 
Brasil daqui pra frente? Será que a área plantada 
diminuirá? Será que o intervalo entre plantios irá 
diminuir?  Será que é melhor parar de plantar? 
Será que o consumo de batata diminuirá?
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Como Lidar com a Canela Preta e
Podridão Mole da Batata: Algo de 
Novo Além do “Manejo”?

Em evento realizado por videoconfe-
rência pela ABBA no final de 2020, 
foi levantada, junto a representantes 
das principais regiões produtoras, 

a situação da produção de batata no Brasil. 
No tocante às doenças que causam maiores 
problemas à produção, foram listadas três: a 
canela preta, a requeima e a pinta preta. 

A constatação da importância da canela 
preta confirma que um dos maiores desafios 
para o cultivo da batata nos trópicos é a ocor-
rência das podridões provocadas por bacté-
rias pectolíticas que, se não adequadamente 
controladas, podem provocar perda total tanto 
em campo como em pós-colheita.  Os sinto-
mas provocados por essas bactérias se mani-
festam em batata sob duas formas: 

Canela preta, quando há falha de emer-
gência devido ao ataque da bactéria causan-
do o apodrecimento do tubérculo-mãe ou dos 
brotos antes da emergência, causando falhas 
de estande no campo (Figuras 1 e 2), ou quan-
do a base da rama apodrece e fica escureci-
da (Figura 3), resultando no amarelecimento, 
murcha e morte da planta;

Podridão mole, que aparece na parte aé-
rea da planta, resultado da invasão do pató-
geno por ferimentos causados por insetos e 
danos mecânicos provocados por máquinas, 
vento e granizo (Figura 4). Nos tubérculos, an-
tes ou após a colheita, causa seu rápido apo-
drecimento a partir de infecção por aberturas 
naturais e ferimentos, sob condições favorá-
veis persistentes, ou lesões secas, quando, 
após seu início, ocorre interrupção da condi-
ção favorável à doença e a defesa da planta 
suplanta a capacidade de invasão da bactéria 
(Figuras 5 e 6). 

Tanto a canela preta como a podridão mole 
são causadas por várias espécies de bacté-
rias dos gêneros Pectobacterium e Dickeya, 
da família Enterobacteriaceae, e que antes 

Carlos A. Lopes
Embrapa Hortaliças 

Todas as espécies causadoras de podri-
dões moles (inclusive a canela preta) caracte-
rizam-se por produzir pectinases, enzimas que 
comprometem a integridade dos tecidos, tor-
nando-os amolecidos que, por sua vez, ficam 
também sujeitos a ataque de microrganismos 
secundários, que normalmente estão associa-
dos ao mau cheiro advindo dessas podridões. 

A identificação das espécies Dickeya e Pec-
tobacterium patogênicas à batata não é possí-
vel ser feita visualmente, requerendo análises 
moleculares em laboratórios especializados. 
Os sintomas causados por essas espécies são 
semelhantes, além de variarem de acordo com 
as condições ambientais, e é comum encon-
trar mais de uma espécie na mesma lavoura e 
até na mesma planta. Apesar da dificuldade de 
se obter a identidade correta do agente envol-
vido, como já mencionado, na prática isso dei-
xa de ser tão relevante para o produtor, pois 
as medidas de controle são semelhantes para 
os dois gêneros e para as várias espécies de 
Dickeya e Pectobacterium até então conheci-
das. No entanto, embora atualmente já se te-
nha muita informação a nível molecular sobre 
a taxonomia, biologia e interação da bactéria 
com a planta, as medidas de controle disponí-
veis para essas doenças são mesmas e velhas 

eram classificadas no gênero Erwinia. Além da 
batata, essas bactérias atacam muitas hospe-
deiras, em especial entre algumas hortaliças, 
como cenoura, brássicas, mandioquinha salsa 
e tomate. 

As principais espécies associadas com as 
podridões em batata são várias, e essa lista 
está em constante modificação. Atualmen-
te, há o registro de Dickeya dianthicola e D. 
solani, e Pectobacterium aroidearum, P. atro-
septicum, P. brasiliense, P. carotovorum, P. 
odoriferum, P. parmentieri, P. peruviense, P. 
polaris e P. punjabense (Charkowski et al., 
2020). Além dessas, ocorrem outras de impor-
tância secundária, como algumas espécies de 
Bacillus, Clostridium e Pseudomonas, que se 
manifestam somente em condições altamente 
favoráveis a elas, como baixa aeração do solo 
(encharcamentos) e tecidos já em início de de-
composição.

Não existe no Brasil um levantamento 
abrangente sobre as espécies que aqui ocor-
rem, mas há informações de que represen-
tantes de ambos os gêneros estão presentes. 
Ressalta-se que essa é uma situação comple-
xa, visto que a presença ou predominância de 
algumas espécies é muito dinâmica, sendo 
função da fonte de inóculo, de populações au-
tóctones no solo- que variam de local para lo-
cal, ou da introdução de determinada variante 
na lavoura por meio da movimentação de má-
quinas, água de escorrimento, água contami-
nada e, principalmente, originária de infecção 
latente na batata-semente. Outra dificuldade 
de se ter tal levantamento, de interesse aca-
dêmico e auxiliar e ações legislativas (esta-
belecimento de tolerância em batata-semente 
e quarentena, por exemplo) pelo diagnóstico 
completo da doença, é a constante realocação 
taxonômica dessas espécies à medida que o 
avanço biotecnológico permite distinguir com 
mais detalhes as características de cada uma 
em nível molecular. 

conhecidas dos produtores, que consistem na 
adoção de táticas preventivas que evitam que 
o patógeno atinja a lavoura e posteriormente 
os tubérculos colhidos, e nas práticas culturais 
que desfavoreçam a evolução da doença no 
campo, conforme detalhamento abaixo.

Produtos químicos, muito usados para o 
controle de insetos, fungos e oomicetos que 
atacam a batata, a não ser em ocasiões es-
peciais para proteger ferimentos nas ramas 
contra a infecção, não se mostram eficazes 
no controle das doenças bacterianas como as 
aqui mencionadas. Isso ocorre em função da 
velocidade de multiplicação das bactérias, da 
variabilidade dos agentes causadores dessas 
duas doenças e do desenvolvimento de ce-
pas resistentes, além da crescente consciên-
cia ambiental contrária ao uso dos defensivos 
químicos.

Não existem cultivares de batata com resis-
tência constitutiva às podridões causadas por 
pectobactérias. O fato de uma cultivar apre-
sentar menor intensidade de doença que outra 
se deve, na maioria das vezes, à carga bacte-
riana nos tubérculos-sementes ou à condição 
ambiental desfavorável à doença na lavoura 
dessa cultivar. No entanto, pode ocorrer a “re-
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sistência do tipo escape”, que é aquela asso-
ciada à arquitetura da planta que, por sua vez, 
depende das condições ambientais e da adu-
bação. Cultivares apresentando hastes eretas 
(como ‘Markies’) podem ser menos afetadas por 
permitirem melhor arejamento entre as plantas, 
desfavorecendo o ataque da bactéria. Por outro 
lado, plantas eretas ficam mais sujeitas à quebra 
de ramas e folhas pelo vento. Plantas prostra-
das (como ‘Agata’), por sua vez, são menos su-
jeitas à ação do vento, porém contribuem para a 
manutenção de ambiente mais úmido no dossel, 
além de terem as ramas mais próximas ao solo, 
que é a fonte de inóculo dessas bactérias. 

MEDIDAS DE CONTROLE:

ANTES DO PLANTIO

 Época de plantio. 

۷ Evitar plantios em períodos quentes e sujei-
tos a chuvas, condição que favorece a evolução 
das podridões causadas por bactérias pectolíti-
cas. Temperaturas altas (acima de 27°C), além 
de aumentarem o risco da ocorrência das podri-
dões bacterianas, causam estresse para a cultu-
ra, favorecendo a ocorrência de várias doenças 
e distúrbios fisiológicos.

Escolha e preparo da área 

۷ Evitar solos pesados, muito argilosos e su-
jeitos à compactação.

۷ Evitar áreas cultivadas intensamente, em 
especial as que foram plantadas recentemente 
com espécies hospedeiras das bactérias, tais 
como cenoura, mandioquinha salsa, brássicas, 
tomate e batata. 

۷ Preparar e adubar o solo corretamente, evi-
tando principalmente o excesso de nitrogênio, 
que favorece o aumento exagerado do dossel 
da planta e facilita ferimentos das ramas pela 
ação do vento. 

۷ Preferir áreas que tenham sidos submeti-
das à rotação de culturas, especialmente com 
gramíneas, sem a presença de plantas voluntá-
rias (soqueira) de batata ou outra espécie sus-
cetível. 

Batata-semente. 

۷ Usar batata-semente de boa qualidade, ou 
seja, de origem certificada e que tenha sido ade-
quadamente armazenada.

produtos específicos, colheita parcelada e “ro-
guing” - em especial para batata-semente). 

NA COLHEITA

۷ Colher tubérculos fisiologicamente “ma-
duros” e com tempo adequado para fixação da 
pele após a morte das ramas.

۷ Não colher quando o solo estiver muito 
úmido pois, neste caso, os tubérculos apre-
sentarão alta população das bactérias pectolí-
ticas na pele.

۷ Caso haja focos ou áreas da lavoura mais 
afetadas, essas devem ser colhidas por último 
para não contaminar os equipamentos de co-
lheita. 

۷ Regular a colheitadeira de modo que os 
tubérculos não sofram impacto que causa feri-
mento e favorece a infecção por microrganis-
mos apodrecedores.

۷ Recolher a batata do campo logo após 
a colheita, evitando que os tubérculos fiquem 
expostos ao sol ou à umidade.   

NA CLASSIFICADORA, LAVADORA E 
TRANSPORTE

۷ Certificar-se que os equipamentos este-
jam limpos e desinfestados antes de receber 
os tubérculos.

۷ Regular a temperatura da água da lava-
dora para evitar queimadura na pele da batata;

۷ Regular a lavadora e a classificadora para 
evitar danos físicos aos tubérculos durante o 
processo de lavagem e seleção.

۷ Não ensacar ou armazenar tubérculos 
molhados, pois a umidade favorece a manu-
tenção e até a multiplicação de bactérias apo-
drecedoras na superfície, reduzindo a vida útil 
do produto. 

۷ Transportar a batata em embalagens e 
veículos bem ventilados, em cargas que não 
promovam amassamento de tubérculos.    

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA A 
PRODUÇÃO DE BATATA-SEMENTE

• As bactérias causadoras de podridão mole 
e canela preta não são problema no processo 
de produção de mini tubérculos que darão ori-

۷ Evitar usar batata-semente cortada. Em 
caso de necessidade, esterilizar o instrumento 
de corte com frequência e permitir a suberiza-
ção do ferimento antes do plantio.

۷ Usar batata-semente em estado adequa-
do de brotação.

۷ Eliminar tubérculos com ferimentos ou 
podridões (catação.)   

NO PLANTIO

۷ Plantar em solos úmidos, mas nunca en-
charcados, de modo a permitir a aeração do 
solo, que propicia a emergência mais rápida e 
reduz a possibilidade de podridão dos tubér-
culos-sementes antes da emergência.

۷ Evitar plantios muito densos, principal-
mente sob temperaturas altas. 

۷ Não plantar os tubérculos-sementes mo-
lhados, como os que tenham sido retirados re-
centemente da câmara fria.

۷ Regular bem a plantadeira para evitar fe-
rimentos nos tubérculos-sementes.    

NA LAVOURA

۷ Não irrigar com muita frequência desde 
os primeiros dias após o plantio.

۷ Manejar a água de irrigação de acordo 
com a demanda das fases da cultura, sempre 
evitando excesso de água no solo.

۷ Regular as máquinas e implementos de 
modo que não provoquem ferimentos durante 
as operações de irrigação, amontoa e controle 
fitossanitário.

۷ Em caso de ferimentos imprevistos nas 
ramas, como na ocorrência de granizo ou ven-
tos fortes, aplicar fungicida à base de cobre 
ou outro produto bactericida registrado com a 
finalidade de proteger os ferimentos conta a 
infecção.

۷ Controlar insetos, nematoides, fungos e 
oomicetos que criam aberturas para a entrada 
da bactéria.   

۷ Monitorar a área para possibilitar a iden-
tificação de focos da doença, que devem ter 
os tratos culturais executados de maneira di-
ferenciada (isolamento, pulverizações com 

gem às sementes básica e certificada.  Isso 
porque elas também crescem nos meios de 
cultura usados na micropropagação de plan-
tas, assim os tubos eventualmente contamina-
dos serão logo descartados. A partir do mo-
mento em que as plântulas produzidas in vitro 
são transplantadas sob condições controladas 
de estufas e telados, em substrato ou cultiva-
das em sistemas de hidroponia ou aeroponia, 
elas podem se contaminar, sendo necessário 
rigorosa assepsia para evitar que isso aconte-
ça.  No entanto, são as condições de campo 
que oferecem as melhores condições para a 
doenças se instalar.

• Fazer o “roguing”, ou retirada de plantas 
doentes dos campos de sementes, sempre 
que possível. 

• A colheita, o manuseio e a seleção da 
batata-semente produzida em campo devem 
ser mais cuidadosas em comparação com o 
descrito para batata-consumo. Isso para evitar 
ferimentos que irão abrigar patógenos e favo-
recer o apodrecimento e a infecção latente.

• Armazenar as batatas-sementes devida-
mente curadas (pele suberizada) e secas em 
local desinfestado, bem ventilado e em con-
dições de umidade e temperatura adequadas. 

• Monitorar a câmara fria para identificar 
eventuais focos de apodrecimento, eliminando 
imediatamente qualquer material deteriorado.    

Palavras finais: Quem lida com a bataticul-
tura já percebeu claramente que o controle de 
doenças não é feito conforme receita de bolo. 
Cada lavoura tem uma realidade diferente, 
sua impressão digital, com dezenas de vari-
áveis que afetam as doenças e que exigem 
decisões rápidas e adequadas para conter a 
entrada de patógenos e a evolução da doen-
ça. Em especial no tema em questão, doenças 
como a canela preta e a podridão mole são 
muito dependentes das condições ambientais, 
algumas sob o controle do produtor e outras 
não. Merece aqui relato de um grande bata-
teiro brasileiro, Hercílio de Assis Pereira, após 
grande experiência em região pioneira de pro-
dução de batata na Bahia: “Na bataticultura, 
o sucesso da lavoura depende 70% de Deus 
(referindo-se ao macroclima) e 30% de nós”. 
Como lidar com os componentes desses nú-
meros varia com a atitude de cada um, daí a 
necessidade de tomadas de decisão corretas 
e na hora certa, no conceito de agricultura per-
sonalizada ou customizada. E, enquanto es-
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   Fertiactyl Kalibor é um fertilizante líquido com ação na qualidade e 
produtividade final. A tecnologia GZA® atua no crescimento, balanço hídrico 
e nutrição das plantas.

Age no efeito anti-stress 
minimizando o efeito do stress 
biótico e/ou abiótico sobre a 
formação, enchimento e 
qualidade dos tubérculos 
trazendo uniformidade e calibre.

ses produtores atualmente só possam contar 
com as velhas e conhecidas armas (basica-
mente preventivas) de controle integrado (ba-
seadas quase que exclusivamente na palavra 
mágica “manejo” no caso da canela preta e da 
podridão mole) espera-se que o avanço da ci-
ência possa disponibilizar em breve novas tec-
nologias que venham a facilitar a vida do pro-
dutor no combate a elas (e a outras doenças). 
Pesquisas em andamento sobre métodos ba-
seados em genômica de plantas (como edição 

gênica) e microrganismos (bacteriófagos e 
bactérias), associados à fitopatologia e ao me-
lhoramento genético, são promissores e de-
vem ser incentivados. Outra linha de pesquisa 
em rápida evolução explora o conhecimento 
dos microbiomas, por meio da metagenômi-
ca, que possibilitará o uso de microrganismos 
benéficos associados ao solo ou à planta em 
prol da sanidade da batata, vislumbrando uma 
agricultura menos dependente de produtos 
químicos e cada vez mais sustentável. 

Figura 1. Planta de batata recém emergida com podridão 
iniciada na batata-semente e excesso de água no solo.

Figura 2. Campo de batata com falhas de estande causadas 
por batata semente infectada e excesso de água no solo.

Figura 3. Sintoma típico de canela preta em batata por 
inóculo no solo e/ou na batata semente.

Figura 4. Podridão aérea em rama de batata a partir de 
ferimento (dispersão da bactéria por aerossol).

Figura 5. Tubérculos de batata infectados por pecto-
bactérias nas lenticelas. Tubérculo da direita mantido 
em ambiente seco.  

Figura 6. Tubérculo de batata infectado por pectobac-
térias pelo estolão. 
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Streptomyces brasiliscabiei, 
Uma Nova Espécie Causando 
Sarna da Batata no Brasil
Suzete Ap. Lanza Destéfano
Lucas Vitor
Daniele B. A. Corrêa
Laboratório de Bacteriologia Vegetal, CAPSA/Instituto Biológico.
Alameda dos Vidoeiros, no. 1097, Bairro Gramado, CEP 13101-680, Campinas, SP.

A   sarna da batata, causada por bactérias fitopatogênicas do gênero Streptomyces, é 
uma doença complexa de ocorrência generalizada nas principais regiões produtoras 
do Brasil e do mundo, sendo considerada uma das mais importantes que afetam 
a cultura. A doença afeta as partes subterrâneas da planta, principalmente os tu-

bérculos e apresenta uma diversidade de sintomas que incluem sarna superficial, reticulada, 
erumpente ou profunda (Figura 1). Um fator importante a ser considerado no patossistema é 
que a incidência e a severidade da doença variam de acordo com a espécie causadora, o grau 
de virulência associado à essa espécie, o ambiente em que ela está estabelecida e a susceti-
bilidade da cultivar plantada.

Figura 1. Diferentes tipos de lesões de sarna nos tubérculos de batata causadas por Streptomyces sp. (A) super-
ficial, (B) reticulada, (C) erumpente e (D) profunda.

O grupo de pesquisa do Laboratório de Bacteriologia Vegetal (LBV) do Centro Avançado de 
Pesquisa em Proteção de Plantas e Saúde Animal (CAPSA) do Instituto Biológico, em parceria 
com a Associação Brasileira da Batata (ABBA), realizou um estudo de levantamento de espé-
cies do gênero Streptomyces que causam a sarna da batata nos campos de produção do Brasil. 
Os trabalhos realizados no decorrer dos anos resultaram em seis Dissertações de Mestrado e 
uma Tese de Doutorado, sendo essa última responsável por experimentos que comprovaram a 
existência de dezenas de possíveis novas espécies de Streptomyces.

A primeira espécie a ser descrita no Brasil foi denominada de Streptomyces brasiliscabiei, 
com características morfológicas, fisiológicas e bioquímicas muito semelhantes à espécie mais 
amplamente distribuída no globo, S. scabiei, porém com características genéticas bem distintas 
(Corrêa et al., 2021). O trabalho envolveu um estudo de taxonomia polifásica de seis linhagens 
de Streptomyces isoladas de tubérculos de batata provenientes de regiões produtoras do Es-
tado de Santa Catarina (3 linhagens da cidade de Irineópolis e 3 de Canoinhas) consideradas 
como uma nova espécie de Streptomyces associada à doença no país. 

Os resultados da caracterização morfológica mostraram coloração dos esporos marrom-a-
cinzentada (Figura 2A), micélio aéreo com hifas em forma espiral (Figura 2B), cadeia de espo-
ros com superfície lisa (Figura 2C) e produção de pigmento escuro difusível em meio de cultivo.

Figura 2. Características morfológicas de Streptomyces brasiliscabiei. (A) Coloração dos esporos, Morfologia da 
cadeia de esporos (B) Microscópio Óptico; (C) Microscopia Eletrônica de Varredura.

Na caracterização bioquímica as linhagens analisadas utilizaram todos os açúcares do ISP (Inter-
national Project of Streptomyces), foram capazes de crescer nas seguintes condições: temperaturas 
entre 20 e 32 °C, sendo a temperatura ótima de 28 °C; pH 4 a 12, sendo o pH 7 o ideal; concentrações 
de NaCl até 6%. Ainda, apresentaram resposta positiva para hidrólise de amido, 

A confirmação da patogenicidade dessa nova espécie foi fundamentada em três metodologias 
diferentes:

1) amplificação positiva dos genes da ilha de patogenicidade PAI – Pathogenicity Island) operon 
txtAB (taxtomina), tomA (tomatinase) e nec1 (proteína necrogênica);

2) testes in vitro, utilizando sementes de rabanete e corte de discos de batata (Figura 3), conside-
rados testes com alta sensibilidade e especificidade respectivamente;

3) testes in vivo, em casa de vegetação, onde o tubérculo de batata semente foi plantado em subs-
trato inoculado com o patógeno para reprodução dos sintomas inicialmente observados (Figura 4).

Figura 3. Teste de patogenicidade em fatias de minitubér-
culos (in vitro). (A) Controle negativo; (B) Linhagem pato-
gênica IBSBF 2867T.

Figura 4. Teste de patogenicidade in vivo 
(casa de vegetação).

Os testes moleculares envolveram a análise do gene 16S RNA ribossomal, a análise de 
multilocus empregando os genes atpD, gyrB, recA, rpoB e trpB de várias espécies de Strep-
tomyces causadoras da sarna da batata e os resultados das análises confirmaram a existência 
de nova espécie de Streptomyces ocorrendo no Brasil (Figura 5).

A linhagem Tipo de S. brasiliscabiei foi depositada nas seguintes Coleções de Culturas: IBS-
BF – Coleção de Culturas de Fitobactérias do Instituto Biológico, Campinas, SP, Brasil (IBSBF 
2867T), Coleção Brasileira de Micro-organismos de Ambiente e Indústria, Campinas, SP, Brasil 
(CBMAI 2394T) e International Collection of Microorganisms from Plants, Auckland, Nova Zelân-
dia (ICMP 23759T). O trabalho em sua íntegra pode ser acessado em https://link.springer.com/
article/10.1007/s10482-021-01566-y

https://link.springer.com/article/10.1007/s10482-021-01566-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s10482-021-01566-y
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Produtor, você 
deseja atingir altas 
produtividades 
com plantas 
vigorosas e com 
padronização de 
tubérculos?

O aScendHF, é o conjunto de Soluções
Integradas Stoller desenvolvidas para atender
as suas necessidades no campo.

Além disso, estas soluções auxiliam na diminuição dos efeitos 
causados por estresses, garantindo adequado equilíbrio
hormonal, formação de plantas efi cientes e aptas a explorar
o seu potencial genético.

STIMULATE - ATENÇÃO

EMERGÊNCIA: Stoller do Brasil Ltda.(19) 3872-8288 - info@stoller.com.br - www.stoller.com.br

Produto de uso exclusivamente agrícola. Classificação toxicológica – CATEGORIA 5 – PRODUTO IMPROVÁVEL DE CAUSAR DANO AGUDO, produto POUCO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE 
(CLASSE IV). Consulte sempre um profissional habilitado e siga corretamente as instruções recebidas. Venda sob receituário agronômico. Antes de usar o produto, leia o rótulo, a bula e a receita e 
faça-o a quem não souber ler. Utilize sempre o EPI (equipamento de proteção individual), aprovado pelo ministério do trabalho e especificado no rótulo e bula do produto.

Consulte sempre o 
rótulo e/ou bula dos 
produtos para maiores 
informações de uso.

EMERGÊNCIA: 

RIZOTEC - ATENÇÃO
Consulte sempre o 
rótulo e/ou bula dos 
produtos para maiores 
informações de uso.

deseja atingir altas deseja atingir altas deseja atingir altas 

O aScendHF, é o conjunto de Soluções
Integradas Stoller desenvolvidas para atender

Visite nosso site!

201125_Anuncio_ascend_ABBA_220x145.indd   1201125_Anuncio_ascend_ABBA_220x145.indd   1 11/03/2021   16:18:5811/03/2021   16:18:58

Considerando que a sarna da batata é causada por diferentes espécies de Streptomyces, 
a identificação do agente causal torna-se de extrema importância para o desenvolvimento de 
novas estratégias de manejo da doença.
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Figura 5. Árvore Filogenética construída a 
partir de sequências concatenadas dos ge-
nes atpD, gyrB, recA, rpoB e trpB das linha-
gens de Streptomyces spp., causadoras da 
sarna da batata, utilizando-se o método Nei-
ghbor-joining. A sequência de Streptomyces 
flavidofuscus foi utilizada como grupo exter-
no. Os números em cada um dos ramos são 
as porcentagens de ocorrência dos agrupa-
mentos com base nas análises de bootstrap 
de 1000 repetições. A barra indica 2% de di-
ferença nas sequências.
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e à Associação Brasileira da Batata (ABBA) pelo suporte financeiro e fornecimento de tubérculos 
de batata infectados provenientes de diferentes regiões produtoras do país.
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Prejuízo Oculto – Como Manejar o
Pythium na Cultura da Batata
F.M.I. Consultoria Agronômica, Técnica & Vendas
Rua Ernani Dias,303
Bairro Atenas do Sul
Itapetininga-SP Cep 18.208-520
19 99181 5370
flavio.irokawa1@outlook.com

A  podridão rosa, causada por Phytophthora erythroseptica, e vazamento ou podridão 
de conchas, causada por Pythium spp. (principalmente P. ultimum), são dois patóge-
nos importantes que afetam diretamente a integridade do tubérculo no campo e no 
armazenamento para consumo como para semente. O Pythium evolui na  planta de 

batata através das raízes, e infecta principalmente os tubérculos na extremidade da haste atra-
vés de estolons, embora a infecção também possa ocorrer através da colheita  com  feridas, 
lenticela abertas e brotos. E a podridão pós-colheita muitas vezes se desenvolve em trânsito ou 
em armazenamento. A umidade excessiva (má drenagem, precipitação excessiva ou irrigação) 
desempenha um papel fundamental na infecção por tubérculos para ambas as doenças.

Como avaliar a  suscetibilidade do tubérculo à podridão de Pythium e Phytophthora:

Testes de suscetibilidade à podridão/vazamento rosa podem ser realizados por inoculação 
de parcelas de campo com inóculo cultivado em vermiculite ou areia, e, em seguida, distribuí-lo 
para o sulco ou transmiti-lo, ou por inoculação direta de tubérculos colhidos ou armazenados. 
O método anterior tem sido utilizado para avaliar o controle fungicida de ambas as doenças no 
campo, enquanto este último método tem sido utilizado para avaliar a suscetibilidade varietal 
à podridão rosa (sem um tratamento de fungicida específico no campo), e testar a eficácia de 
fungicidas aplicados em campo (seja em aplicação de sulco ou foliar) antes da inoculação ex-
perimental de armazenamento. As inoculações experimentais são realizadas ferindo tubérculos 
inteiros com um “bolinhador” na extremidade do caule (fixação de stolon) ou realizando lesões 
na superfície do tubérculo, pouco antes da introdução de uma gota de inóculo. Alternativamen-
te, um “plugue” de tecido de batata pode ser removido da extremidade oposta do estolon, um 
“plugue micelial” de P. erythroseptica inserido no orifício, e o plugue de tecido substituído no 
tubérculo. Após um período de incubação em câmara umida, os tubérculos são cortados ao 
meio, expostos ao ar a temperaturas ambientes, e avaliados para sintomas de P. erythroseptica 
ou Pythium.
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Avaliações de Fungicidas:

A maioria dos estudos envolveu o uso de Metalaxyl e Benalaxyl (200gr de i.a/ha), foram aplicados 
no sulco de plantio, na amontoa e antes do fechamento da linha respectivamente. 

O tratamento de sulco é modalidade em 100% de cultivo de batata. Metalaxyl e Benalaxyl podem 
ser usados no plantio, 2ª na amontoa e 3ª em pré fechamento de linhas, repetir nos intervalos  entre 
10 a 14 dias. O tratamento reforço será necessário nos cultivares sensíveis “Cupido e Orchestra” e 
nos  campos com histórico de podridões, alto teor de MO, em condições favoraveis de Requeima. A 
segurança no manejo até a pré dessecação com fungicidas é obtida com TA ( ecnologia de Aplicação) 
e volume de calda que possa alcançar e proporcionar cobertura do solo e as hastes das plantas. 

Adoção de fungicidas sistêmicos e protetores são desejaveis para alcançar o melhor manejo de 
Pythium. 

Nos campos desenvolvidos a potencialização realizado com Metalaxyl/Benalaxyl combinado com 
Fosfito “Verdadeiro -  ácido fosforoso” alcançou melhor controle do que aplicações isoladas.

Tambem tivemos avaliações de seguintes fungicidas que apresentaram eficácia quando aplicados 
nas fases distintas do desenvolvimento da batatas como Fluazinam, Dimetomorfo, Propamocarb e 
Bentiavalicarbe. 

A atividade de fungicidas sistêmicos depende de sua disponibilidade em solos e isso pode ser 
diminuído em solos com matéria orgânica mais elevada, e do uso frequente de irrigação, uma vez 
que os fungicidas sistêmicos são muito solúveis. A degradação microbiana também reduz a atividade 
fungicida e pH baixo, o que pode ocorrer quando  reagem com os fertilizantes disponiveis no solo.

A exemplo, a meia-vida do Metalaxyl e Benalaxyl no solo é geralmente considerada de 36 dias, 
portanto a reposição dos tratamentos se faz necessaria para preservação até pré colheita. Seja para 
destino de batata consumo e semente, atenção especial para manejo de semente, requer manejo, 
maturação fisiológica, nutricional e fúngico para eliminar foco de Pythium, nas proximas gerações.

Histórico: Sintomas Ocultos.

Comparativo de lesões externas com os danos críticos na polpa das batatas.

Testes de validações: Inoculações das parcelas com lesões em batatas.
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Histórico: Sintomas Ocultos.
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Bioteste On farm: Validação da infecção de 
 Pythium nos tubérculos de Orchestra e Ágata em  

câmara umida, por 24 horas.

Fases desejáveis para direcionar ativos especificos a fim de preservar o desenvolvimento de 
Pythium. Sulco de Plantio, amontoa, pré fechamento e manutenção total do ciclo.

Sucesso do Manejo Integrado - adoção dos tratamentos nas fases mais 
críticas vs máximo de proteção.
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Sujestão de Manejo:

1- Preparo de solo com máximo de aeração, aração profunda, redução de compactação e 
eliminar acúmulo de água;

2- Adoção de Manejo Integrado em fisiologia vegetal, em agentes biológicos com cepas  
específicas de Bacillus e Trichoderma, agentes que promovam proteção e redução de fitonema-
toides e doenças do sistema radicular, manejo cultural com rotação de cultivos ricos em silicas 
(brachiarias);

3- Tratamento das cultivares suscetíveis desde o plantio com os ativos específicos Metala-
xyl, Benalaxyl (200-240gr i.a/ha), reforçar aplicação em pré amontoa e mais 3-4 vezes rotacio-
nando ativos sistêmicos e protetores para preservar o manejo de resistência;

4- Tratamento preventivo para requeima são  desejáveis para redução da pressão até a pré 
colheita, associações com Fosfito “verdadeiro” Ca, K,Mg, Mancozeb e sanitizantes;

5- Mesmo sem condições climáticas para requeima direcionar específicos e protetores até 
pré dessecação, especialmente em áreas com alto teor de MO, acúmulo de água;

6- Direcionar aplicações nutricionais  complementares em cobertura e via foliar. Fontes a 
base de K, Ca, Mg, S, Mn, Zn são desejáveis para melhorar o acúmulo de Sólidos Solúveis e 
proporcionar Shelf life dos tubérculos para consumo e também para semente;

7- Proporcionar maturação fisiológica das cultivares sensíveis é um manejo que proporcio-
nará menor exposição ao Pythium;

8- Para beneficiamento de sementes, poderá adotar fungicidas ou compostos que possam 
reduzir exposição a umidade, tratamento com talco, Cal hidratado/virgem;

9- Todas as medidas que mitiguem a exposição ao Pythium são investimentos que cover-
tem em sanidade e redução de perdas quali e quantitativas;

10- Manejo cultural, eexemplo milho sensível a “Molicute” poderá favorecer multiplicação de 
Fusarium e Pythium, mesmo sendo gramíneas, são potenciais multiplicadores destas doenças 
no sistema do solo.

Para refletir: Intensidade de cultivos sucessivos requer planejamento a longo prazo, nos 
cuidados e investimentos que possam mitigar explosão de competidores indesejaveis na pro-
dução de batatas. 
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Batatas Nativas: do Cultivo Esquecido ao 
Boom Culinário e Inovação de Mercado
Publicado na Revista Choices
André Devaux
Guy Hareau
Miguel Ordinola
Jorge Andrade-Piedra
Graham Thiele.

Seleção de batatas silvestres andinas. (Cortesia: International Potato Center: CIP, Peru)

Antes negligenciadas pelos consu-
midores urbanos, as batatas nati-
vas andinas são agora ingredientes 
essenciais para uma das gastrono-

mias mais sofisticadas do mundo. De chips 
coloridos a vegetais deliciosos e até licores, 
novos produtos estão entrando em nichos de 
mercado de alta renda.

Ao mesmo tempo, a batata nativa continua 
cumprindo seu papel básico de fornecer se-
gurança alimentar para muitas famílias rurais 
nos Andes, que foram responsáveis por do-
mesticá-la. Hoje, essas famílias continuam a 

Este artigo examina como a batata - espe-
cialmente a batata nativa - pode melhorar a 
subsistência de agricultores pobres no Peru, 
destacando o papel da biodiversidade como 
um recurso para conectar os pequenos pro-
dutores aos mercados. Ele oferece exemplos 
com uma abordagem para promover a inova-
ção em favor dos pobres em cadeias de valor, 
a Abordagem de Cadeia de Mercado Participa-
tiva (PMCA), que foi originalmente desenvolvi-
da para aumentar a competitividade dos pro-
dutores de batata em pequena escala, tirando 
vantagem da diversidade de batatas nativas.

Essas variedades nativas de batata foram 
comercializadas com sucesso para consumi-
dores que as associam ao patrimônio cultural 
do Peru e que desejam apoiar a agricultura 
tradicional em pequena escala com relativa-
mente poucos insumos externos.

As Batatas do Peru

No Peru, a produção e o consumo de bata-
tas têm crescido significativamente, chegando 
a 83 kg per capita consumidos anualmente em 
2017 em comparação com o consumo médio 
per capita na América Latina de 25 kg (FAO, 
2020). O renascimento da produção de bata-
ta e da área plantada no Peru nos últimos 20 
anos tem sido um notável desenvolvimento na 
região, devido a políticas públicas e privadas, 
investimentos em infraestrutura rural, expan-
são do comércio de supermercados e forte re-
lacionamento com o setor gastronômico para 
promover alimentos e produtos andinos.

Os avanços na redução da pobreza na 
América Latina nas últimas décadas contor-
naram amplamente as áreas remotas e mon-
tanhosas dos Andes, onde as famílias vivem 
com recursos limitados em termos de terra, 
capital e acesso ao mercado. Mais de 4.000 
variedades de batatas ainda são cultivadas 
nesta parte do mundo, onde foram plantadas 
por 7.000 a 10.000 anos.

Agricultores andinos na Bolívia, Equador 
e Peru cultivam batatas nativas adaptadas a 
grandes altitudes, consumindo-as e vendendo-
-as para atender às necessidades domésticas. 
A biodiversidade da batata e o capital social 
criado entre os seus produtores representam 
recursos únicos que compensam parcialmente 
os bens limitados dos pequenos agricultores. 
A promoção da ação coletiva entre os agricul-
tores e o fortalecimento da interação com os 
agentes do mercado e prestadores de servi-

plantar batatas nativas em diversas misturas 
de variedades que podem contribuir para uma 
adaptação de longo prazo às mudanças climá-
ticas.

O Centro Internacional da Batata (CIP) en-
controu uma oportunidade para reposicionar a 
batata como uma cultura de valor agregado. A 
CIP conseguiu isso expandindo seu uso para 
processamento e encorajando as vendas de 
batatas nativas e melhoradas para satisfazer 
as preferências dos consumidores em merca-
dos emergentes em cidades pequenas e gran-
des e mercados de exportação.

ços agrícolas pode transformar a batata nativa 
em uma fonte de vantagem competitiva (Mein-
zen-Dick, Devaux e Antezana, 2009).

Os termos “batata nativa” e “variedades na-
tivas” são usados para denotar variedades lo-
cais ou variedades locais de batata que foram 
desenvolvidas pela domesticação e seleção 
de genótipos locais muito diversos que são 
altamente valorizados pelos agricultores an-
dinos. As variedades nativas diferem das “va-
riedades melhoradas”, sendo as últimas pro-
dutos de programas formais de melhoramento 
de batata, que buscam deliberadamente pa-
drões e características particulares, como am-
pla adaptação, alto rendimento e resistência a 
pragas ou doenças.

A conservação de batatas nativas in situ 
(nos campos dos fazendeiros) e ex situ (em 
bancos de germoplasma) é apoiada por insti-
tuições de pesquisa e desenvolvimento como 
o CIP. Como as batatas nativas crescem me-
lhor em altitudes mais elevadas (acima de 
3.300 metros acima do nível do mar), onde 
predominam os pequenos agricultores, o CIP 
decidiu se concentrar nelas em uma iniciativa 
regional, Papa Andina, para apoiar o desen-
volvimento com base em inovações de mer-
cado.

Focar na batata nativa foi um “filtro de po-
breza” para dar uma vantagem competitiva 
aos agricultores andinos pobres que as culti-
vam (Thiele e Devaux, 2011). Essa abordagem 
reuniu organizações de pesquisa e parceiros 
da cadeia de valor com o objetivo de aprimorar 
uma gama de inovações tecnológicas e insti-
tucionais complementares.

Desenvolvimento de mercado para batatas 
nativas nas terras altas do Peru

Até o início dos anos 2000, a maioria dos 
grandes agricultores no Peru cultivava um pu-
nhado de variedades melhoradas de batata 
para venda nos mercados urbanos, enquanto 
os pequenos produtores cultivavam principal-
mente variedades nativas para consumo do-
méstico, vendendo pouco nos mercados lo-
cais próximos. Os altos custos de transação 
dos pequenos agricultores, má conexão com 
os mercados, acesso limitado à informação e 
baixa capacidade de negociação limitam seu 
acesso a mercados maiores e mais dinâmicos 
nas principais cidades que poderiam ser mais 
lucrativas (Escobal e Cavero, 2012).
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Segmentação do mercado de batata em Lima, Peru (Fonte: Baseado em Ordinola et al. (2011)).

Do ponto de vista do mercado, o mercado 
peruano de batata é segmentado em três seto-
res principais: batata branca melhorada ou ba-
tata comercial, batata nativa amarela e batata 
nativa colorida. As batatas brancas são culti-
vadas principalmente por dinheiro por fazen-
deiros em grande escala, que têm uma vanta-
gem comparativa devido à escala, ao mercado 
e ao acesso à informação.

Ligada às preferências dos consumidores 
urbanos, a batata nativa amarela está bem 
posicionada no mercado nacional e pode ser 
descrita como semicomercial. Eles também 
têm potencial de exportação para peruanos 
que vivem no exterior, principalmente nos Es-
tados Unidos.

Por último, as batatas nativas coloridas re-
presentam o nível mais alto de biodiversida-
de, mas eram, até recentemente, um recurso 
inexplorado com potencial para ser promovido 
nos supermercados locais como um produto 
gourmet vinculado a características visuais, 
nutricionais e culturais específicas. As cres-
centes preocupações com a qualidade e se-
gurança dos alimentos também estimularam a 
demanda por alimentos cultivados localmente, 
incluindo batatas nativas dos altos Andes (Or-
dinola et al., 2011; Shimizu e Scott, 2014).

Abordar as restrições de comercialização 
dos pequenos agricultores foi um importante 

ponto de entrada para a iniciativa Papa Andina 
do CIP. As políticas nacionais macroeconômi-
cas e do setor agrícola iniciadas na década de 
1990 no Peru criaram um contexto favorável 
para esse tipo de abordagem. Os desenvol-
vimentos da política foram complementados 
pelo crescente reconhecimento internacional 
da culinária peruana e uma nova imagem da 
batata como fonte de orgulho nacional - ambos 
os quais estimularam a demanda doméstica. 
Atender a essa demanda por batatas nativas 
significa melhorar a apresentação e a qualida-
de do produto, além de garantir um abasteci-
mento regular aos consumidores durante todo 
o ano.

Desenvolvimento de produto: a abordagem 
da cadeia de mercado participativa (PMCA)

PMCA é uma abordagem de inovação flexí-
vel que reúne pequenos agricultores, agentes 
de mercado, pesquisadores e outros prestado-
res de serviços em um processo estruturado 
para identificar e explorar oportunidades de 
negócios potenciais que beneficiam os agri-
cultores, bem como outros que participam da 
cadeia de valor (Bernet, Thiele, e Zschocke, 
2006). Envolve uma sequência de atividades 
geralmente implementadas ao longo de 12 a 
18 meses.

Inicialmente, os profissionais de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) desempenham papéis 
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importantes na facilitação do processo. Poste-
riormente, à medida que os atores da cadeia 
de valor constroem confiança entre si, concor-
dam com objetivos comuns e se tornam mais 
ativamente engajados, os profissionais de 
P&D deixam de exercer a função de liderança 
e apóiam o processo e os métodos.

PMCA tem três fases distintas. Durante a 
fase 1, os profissionais de P&D conceituam e 
identificam a cadeia de valor por meio de um 
diagnóstico da cadeia de valor e mapeiam os 
atores, seus interesses e desafios. A fase 2 
visa gerar e avaliar alternativas para melhorar 
a comercialização em produtos selecionados 
específicos (neste caso, batatas nativas).

Esta fase envolve trabalho em grupo por 
atores da cadeia de valor e prestadores de 
serviços com o apoio de profissionais de P&D. 
Na fase 3, o trabalho de desenvolvimento co-
meça em inovações comerciais promissoras.

Os primeiros sucessos podem encorajar 
indivíduos e grupos a continuar interagindo e 
inovando no futuro. Como resultado, essa in-
teração pode gerar outros tipos de inovações, 
como ajustes tecnológicos para os agriculto-
res, desenvolvimento de novos produtos e no-
vas mudanças para criar um ambiente institu-
cional favorável.

De 2001 a 2010, a iniciativa regional Papa 
Andina teve como objetivo melhorar a compe-
titividade do setor de batata do Peru, traba-
lhando com mais de 20 organizações públicas, 
privadas e não governamentais para estimular 
a produção e comercialização de batata (De-
vaux, Ordinola e Horton, 2011; Ordinola et al., 
2011). A implementação do PMCA, liderado 
pelo CIP, identificou inovações comerciais tra-
balhando com supermercados, empresas de 
processamento, escolas de culinária e a mí-
dia para aumentar o perfil e os usos de novos 
produtos de batata nativa para mercados de 
alto valor no mercado interno e para nichos de 
mercado em potencial no exterior.

Este trabalho desencadeou processos 
de inovação que beneficiaram as famílias de 
agricultores participantes e o setor de batata 
do Peru como um todo, melhorando o aces-
so ao mercado para os pequenos agricultores 
e gerando o reconhecimento de seu papel na 
conservação da diversidade nativa da batata. 
Este PMCA também forneceu a um grupo di-
versificado de interessados na cadeia de valor 
da batata nativa sua primeira oportunidade de 

explorar opções e desenvolver inovações que 
poderiam beneficiar mutuamente agricultores, 
processadores, chefs e vendedores em dife-
rentes estágios do mercado.

Durante a implementação do PMCA, a CIP 
trabalhou com vários fornecedores locais de 
serviços agrícolas para atender às necessida-
des técnicas dos agricultores e processadores 
para capitalizar em novas oportunidades de 
mercado. O interesse de grandes participantes 
do mercado levou à criação de uma gama de 
novos produtos à base de batata e diferentes 
marcas de chips de batata nativa de qualidade 
superior, que vão desde produtos de multina-
cionais como a Frito Lay e o Grupo Gloria, com 
sede no Peru, até os produzidos por pequenas 
empresas locais em resposta às diversas de-
mandas dos mercados.

O CIP continuou a apoiar o desenvolvimen-
to do setor de batata do Peru e os processos 
de inovação, trabalhando com formuladores de 
políticas, envolvendo-se na conscientização 
pública e incidência de políticas, e capacitando 
organizações locais. O sucesso inicial atraiu o 
interesse de outras organizações em promover 
o uso de batatas nativas como produto gourmet 
para mercados de exportação.

AGROPIA, uma organização de agriculto-
res na região de Huancavelica, com o apoio 
de Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 
(AVSF) e da organização não governamental 
Centro de Desarrollo Integral de Comunidades 
(CEDINCO), apoiou a produção e venda de ba-
tatas fritas coloridas de azul e vermelho que 
foram introduzidos nos mercados europeus 
orgânicos e de comércio justo sob a marca 
Ethiquable. Depois de obter a certificação de 
Comércio Justo em 2012, a AGROPIA também 
ganhou uma certificação de agricultura orgâni-
ca para penetrar nos mercados internacional e 
nacional em setores de alta qualidade.

Com o apoio da autarquia local de Huan-
cavelica, esta iniciativa permitiu revitalizar a 
produção de batata autóctone neste território 
montanhoso como estratégia de combate à po-
breza. Hoje, os 150 membros da família AGRO-
PIA estão ganhando uma renda maior graças 
aos altos preços oferecidos pelos mercados 
de exportação de comércio justo e mercados 
de nicho nacionais de alto valor. Como mais 
uma inovação no setor privado, a empresa Inka 
Crops exporta produtos processados de bata-
ta nativa e se articula com cerca de 25 asso-
ciações de agricultores nas regiões de Junín e 
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Huancavelica, nas terras altas do Peru. Seus 
mercados de destino são os Estados Unidos e 
a Europa com a marca Peruvian Potato Chips, 
e a Inka Crops é atualmente o principal expor-
tador de batatas nativas (Agraria.pe, 2020).

Nestes contextos, o PMCA “desencadeou” 
um processo de inovação através do qual a 
segunda e terceira geração de inovações, que 
surgiram após o exercício PMCA, continuaram 
a evoluir e eram frequentemente mais impor-
tantes do que as desenvolvidas durante a apli-
cação inicial da abordagem PMCA.

Resultados da PMCA

O conjunto de intervenções complemen-
tares e novas aumentou significativamente 
a oferta e a demanda de batatas nativas no 
Peru, abriu mercados de exportação para no-
vos produtos e gerou benefícios para peque-
nos produtores, processadores e outros ato-
res ao longo da cadeia de valor. Em 2010, os 
agricultores que cultivavam variedades nati-
vas estavam vendendo 28% de sua colheita, 
em comparação com 60% para aqueles que 
cultivavam variedades melhoradas.

No entanto, isso representou um aumento 
de 40% nas vendas de batatas nativas des-
de 2000, em comparação com um aumento de 
5% para variedades melhoradas no mesmo 
período. Como os preços de produtor também 
aumentaram, especialmente para as batatas 
nativas, o valor total da produção de batatas 
aumentou durante o período.

Entre 2000 e 2011, o valor das vendas de 
variedades melhoradas e nativas de batata 
aumentou 67% e 159%, respectivamente. Esti-
ma-se que 70.000 agricultores estão vendendo 
batatas nativas (Horton e Samanamud, 2013).

Mais recentemente, o Banco Mundial esti-
mou que o valor das exportações totais de ba-
tata nativa no Peru (snacks, congeladas, desi-
dratadas e frescas) aumentou de US $ 821.000 
em 2010 para US $ 2,5 milhões em 2015, após 
o aumento do comércio entre a região andina 
e a exportação mercados. Quase 70% desse 
valor veio da categoria de salgadinhos, que in-
cluiria batata e batata frita nativa, entre outros 
produtos (Banco Mundial, 2017; Málaga, Avila- 
Santamaria e Carpio, 2019).

Influência do PMCA na inovação em novos produtos de batata no Peru (Fonte: Elaboração própria do autor).

A Revalorização da Batata Nativa no Equador

A experiência do Peru foi refletida pelos se-
tores público e privado do Equador. O CIP, a 
empresa privada INALPROCES, o instituto na-
cional de pesquisa agrícola (INIAP) e a organi-
zação de agricultores CONPAPA colaboraram 
para desenvolver oportunidades de mercado 
com base na riqueza de variedades nativas de 
batata do país (Devaux et al., 2020).

Juntos, eles começaram a identificar ba-
tatas nativas adequadas para processamen-
to que poderiam ser produzidas e fornecidas 
pelo CONPAPA. Duas variedades coloridas 
obtidas pelo INIAP foram escolhidas para a 
produção de batata frita de qualidade: INIA-
P-Puca Shungo (Red Heart) e INIAP-Yana 
Shungo (Black Heart).

A principal característica desses chips era 
uma intensa coloração avermelhada ou roxa 
em sua polpa, indicando a riqueza de antioxi-
dantes que os diferencia das variedades me-
lhoradas mais conhecidas. Batatas fritas na-
tivas coloridas tornaram-se disponíveis para 
venda em 2011 em mais de 30 países na Eu-
ropa, América do Norte e Oriente Médio sob a 
marca Kiwa (Acosta, 2018).

Essa inovação comercial também catalisou 
uma série de inovações tecnológicas, incluin-
do a produção de sementes de alta qualidade 
e serviços de treinamento para agricultores. 
Por seu esforço de batata frita nativa, o mo-
delo de negócios promovido pela INALPRO-
CES ganhou vários prêmios, incluindo a Feira 
Alimentar Anuga “Prémio Taste 11” pela maior 
inovação em 2011.

Do básico à especialidade: o crescimento 
da batata nativa pode sobreviver?

Uma grande lição a ser aprendida com a 
iniciativa Papa Andina do CIP é aumentar a 
competitividade das cadeias de valor para que 
os agricultores andinos possam construir no-
vas estratégias de subsistência usando a di-
versidade genética da batata. A promoção da 
biodiversidade como um filtro da pobreza para 
construir vantagem competitiva para produto-
res de pequena escala e ajudá-los a se co-
nectar aos mercados atingiu os objetivos de 
revalorização e mudança cultural sobre a bio-
diversidade da batata.
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PROTEGE MAIS OU MENOS.
E ACABA PERDENDO MAIS  
E GANHANDO MENOS.

Previnil é o fungicida preferido do mercado. Sua fórmula exclusiva fixa muito mais e garante 
o manejo da lavoura, criando uma barreira que dificulta a infecção e o desenvolvimento dos fungos.  
 
Ele fica na folha por mais tempo e você fica com os melhores resultados.

Protege mais, porque fica mais.

helmdobrasil.com.br

facebook.com/helmdobrasil   

Saiba mais em  
www.useprevinil.com.brAtENção: este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola. Venda sob 

receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o Manejo Integrado de Pragas. 

Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no 

rótulo, na bula e na receita. Utilize os equipamentos de proteção individual. Registro MaPa: Previnil® nº 05615.

ALtA coNcENtRAção, mAIoR RENdImENto - Maior rendimento nas pulverizações aéreas e 
tratorizadas graças à necessidade de menor volume de produto e menor tempo para reabastecimento.

FóRmuLA LíquIdA, mAIs FácIL mANusEIo - Preparo da calda de melhor qualidade e com maior 
comodidade. Segurança na dosagem do produto. Facilidade no manuseio. Distribuição rápida e uniforme. 

AdERE mAIs RAPIdAmENtE à FoLhA - Weather sticker. Rápida absorção e resistência à chuva. 
Espalha e adere rapidamente na folha protegendo de forma uniforme.

muLtIcuLtuRAs - Proporciona eficiência no manejo de doenças nas culturas  
do algodão, amendoim, batata, feijão, maçã, milho, soja, tomate, trigo e uva.

A reconhecida experiência com a batata 
nativa dos Andes foi compartilhada pela CIP 
e desencadeou processos semelhantes em 
outras regiões e com outras culturas, em pa-
ralelo ao aumento da conscientização e da 
demanda por alimentos funcionais em todo o 
mundo. Batatas coloridas e chips de batata, 
por exemplo, agora são vistas em mercados 
tão distantes como os Estados Unidos, Cana-
dá e Europa.

O PMCA contribuiu para a revalorização e 
uso da batata nativa. Consequentemente, os 
consumidores urbanos agora identificam a ba-
tata nativa como parte da identidade cultural 
peruana e uma fonte de orgulho nacional para 
o Peru e outros países andinos. A disposição 
de pagar por produtos que ajudam a conservar 
a biodiversidade aumentou significativamente 
e representa um incentivo para os agricultores 
continuarem a cultivar batatas nativas.

Por outro lado, as oportunidades da cadeia 
de valor para variedades nativas de batata de-
vem continuar a ser identificadas, mas por si 
só não são suficientes para conservar a agro-
biodiversidade. Portanto, além do desenvolvi-
mento da cadeia de valor, um conjunto com-
pleto de intervenções de conservação deve 

ser implementado simultaneamente.

Alguns exemplos incluem feiras de semen-
tes, bancos locais de sementes e pagamentos 
para esquemas de conservação da agrobio-
diversidade (Tobin et al., 2018). Certamente 
tem havido um desenvolvimento de mercado 
impressionante para variedades nativas de 
batata e produtos processados, e a inovação 
continua a se desenvolver nesta área.

A crise atual devido à pandemia do coro-
navírus criou desafios adicionais. No entanto, 
os efeitos do COVID-19 não levam as batatas 
nativas de volta à estaca zero, uma vez que 
muitas das inovações institucionais que as 
acompanham e as preferências dos consumi-
dores por esses produtos permanecerão.

A contribuição real das cadeias de valor da 
batata nativa para a redução da pobreza em 
grande escala nos Andes ainda não é conheci-
da com certeza. No entanto, o acesso melho-
rado ao mercado e os preços mais altos das 
batatas nativas permitiram que muitos agricul-
tores melhorassem seus meios de subsistên-
cia, um legado duradouro dessas incríveis ba-
tatas, que fazem parte do patrimônio andino.
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Redescobrindo a Batata
Pedro Hayashi
Engenheiro Agrônomo

A 

batata e o açúcar foram dois alimen-
tos que revolucionaram a alimentação 
humana. A base alimentar dos euro-
peus era o trigo, em verão chuvoso o 

grão produzido não era suficiente para alimentar 
toda a população, isto significava fome. Além da 
busca por metais e pedras preciosas, os explora-
dores da época buscavam também condimentos 
(especiarias) e outros vegetais que pudessem 
servir de alimento. Dentre tantas espécies botâ-
nicas trazidas para a Europa, nenhuma delas se 
compara à batata. No início da sua introdução 
houve grande resistência por parte da população 
em adotá-la como alimento, primeiro por não ser 
citada na bíblia, a igreja católica era a religião de 
quase a totalidade do europeu naquela época. 
Também havia alguma semelhança com uma 
planta da mesma família da batata (Solanaceae) 
que era planta tóxica para as pessoas e animais, 
a beladona (Atropa belladonna). Por outro lado, 
era possível ver a saúde das pessoas  nos locais 
onde a batata foi incluída na alimentação, princi-
palmente nas crianças. Então os governantes que 
conseguiam observar os benefícios da batata na 
alimentação começaram a obrigar as pessoas a 
plantar batatas. Várias estratégias foram usadas 
para difundir tanto o plantio como o consumo do 
tubérculo. Por volta de 1814, o então rei da Fran-
ça, Luiz XII, juntamente com o farmacêutico An-
tonie Augustin Parmatier, organizaram uma simu-
lação prática para disseminar a popularidade da 
batata, pois, segundo Parmatier teria sobrevivido 
como prisioneiro capturado pelos prussianos du-
rante a guerra dos sete anos por ter se alimenta-
do somente de batatas. A estratégia seria cultivar 
batatas em praças públicas e com a vigilância do 
exército durante o dia. A noite a guarda deixava o 
local e as pessoas imaginavam se houvesse algo 
para ser guardado valeria a pena ser roubado. 
Certamente esta e outras estratégias contribuí-
ram para popularizar a batata como alimento em 
toda Europa. A adoção da batata como principal 
alimento ficou mais evidente quando uma doen-
ça (requeima, Phytophtora infestans) destruiu 
as lavouras de batata na Irlanda entre 1845 até 
1848, levando a uma catástrofe, quando mais de 
um milhão de pessoas morreram e forçou a mi-
gração de grande parte da população na época. 
A base da alimentação daquele país consistia ba-
sicamente de batatas.

A batata nos dias atuais ainda é o principal 
alimento dos europeus, norte americanos. A 
batata é cultivada em praticamente todos os 
continentes desde que tenha uma “janela” 
climática com temperaturas amenas e não sujeita 
a geadas pode se cultivar a batata. Apesar de 
não fazer parte da dieta tradicional dos asiáticos 
a batata foi “descoberta” por eles assim como 
aconteceu na Europa. Hoje o maior produtor de 
batata do mundo é a China (mais de 5 milhões de 
hectares), que tem esta cultura como segurança 
alimentar. No continente africano também há 
uma forte tendência de aumento de área em 
vários países, como Quênia, Tanzânia, Angola, 
Moçambique etc.

Qual seria a razão pelo redescobrimento 
da batata como alimento que promove 
segurança alimentar?

Primeiro é que foi a protagonista do 
crescimento de um continente, isto é fato, mas o 
que levou a isto?  

Há quem diga que batata é alimento 
energético, rico em carboidratos, mas durante a 
fome da batata na Irlanda a principal causa das 
mortes era por escorbuto, que é a falta de vitamina 
C. Nenhum nutricionista ousaria receitar batata 
como fonte desta vitamina. Além das vitaminas 
C, vitamina B6, Tiamina, Niacina, possui ainda 
sais minerais como Potássio, Fósforo, Magnésio 
e Ferro, com conteúdo de proteínas entre 1,8 a 
2,0% de proteínas, elevando seu valor biológico 
abaixo somente do ovo. Para complementar suas 
qualidades nutricionais ela possui antioxidantes 
que atua como prevenção de uma serie de 
doenças e retarda o envelhecimento, e, ainda 
rica em fibras, que é indispensável na dieta 
humana e recomendada pelos nutricionistas a 
sua ingestão diária.

Com tantas propriedades, a batata ainda goza 
de prestígio na culinária, ela é versátil, pode ser 
preparada de várias formas, não esquecendo 
que a maneira de preparo pode comprometer sua 
reputação de alimento saudável, acrescentado 
ingredientes calóricos como gorduras na fritura, 
queijos, entre outros. Por outro lado, cozida, 
assada em forma de purê é saudável e nutritiva 
como poucos alimentos.

Se juntarmos a história fascinante da 
batata, suas propriedades nutricionais, e sua 
versatilidade na cozinha, surge a questão, por 
que não comer mais batatas?

Durante a pandemia a batata fresca teve um 
aumento expressivo no consumo. As pessoas 
deixaram de frequentar restaurantes e passaram 
a cozinhar mais em casa. Para atender melhor 
estes clientes, seria conveniente que nosso 
mercado disponibilizasse uma quantidade maior 
de variedades de batata. Nosso mercado se 
restringe a poucas variedades e pior que isso não 
oferece informações para dada variedade e de 
que tipo de prato determinada variedade é mais 
indicada .É comum encontrar nas gôndolas do 
supermercado dizeres, como “batata especial”, 
“batata lavada” entre outros que na verdade não 
oferece informações necessárias para quem vai 
utilizar estes tubérculos na cozinha.

-Também no mercado Europeu, po-
demos encontrar muitas opções em 

variedades de batata.

-Enquanto nossa opção de mercado se 
restringe a pouquíssimas variedades, 
no mercado peruano, assim como em 
boa parte do mundo podemos encontrar 
dezenas de variedades, com diferentes 
qualidades culinárias e sabores. 
Foto: Erica Hayashi

Para cada finalidade existem variedades 
indicadas, para fritura uma variedade deve ter 
matéria seca alta, pouco açúcares redutores 
(que causa coloração marrom) depois de frita. 
Por outro lado, para cozinhar, a variedade deve 
ter matéria seca média, se for muito alta pode se 
desfazer no processo de cozimento. Ainda, se 
a matéria seca for muito baixa não tem textura 
agradável. 

A batata é um alimento muito rico em 
diversidade, pode ter sabor de gosto neutro ou 
acentuado, tem variação na cor da pele e da 
polpa, na concentração de nutrientes e aptidão 
para determinado prato. Como admirador 
incondicional do tubérculo, gostaria que nosso 
país um dia se tornasse, a exemplo dos países 
Andinos ou Europeu, em um verdadeiro comedor 
de batatas.
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O plantio e a amontoa da batata são 
duas oportunidades consideravel-
mente importantes no manejo pre-
coce de pragas e doenças, preexis-

tentes ou não, além de essenciais para o bom 
rendimento de tubérculos.

O plantio da batata no Brasil até o final da 
década de 1980 era realizado através de plan-
tadoras simples, equipadas ou não com meca-
nismos de adubação, ou manualmente. A amon-
toa era realizada geralmente quando as plantas 
atingiam certa altura, movimentando o solo até 
a base das ramas. Nesta época era frequente a 
aplicação de fungicidas e inseticidas no plantio 
e / ou na amontoa. Nas décadas seguintes os 
inseticidas continuaram sendo muito utilizados, 
sobretudo inseticidas com formulação granula-
da (substituindo produtos na formulação pó seco 
principalmente), os quais, embora eficazes para 
as necessidades da época, eram de difícil distri-
buição no solo com os equipamentos existentes, 
já o uso de fungicidas foi reduzido expressiva-
mente. A generalização mais recente do plantio 
e amontoa na mesma operação (Figura 1) e plan-
tio com pequeno camaleão e amonta precoce na 
emergência inicial das plantas (Figura 2), benefi-
ciou o rendimento, melhorou a uniformização de 
tamanho e qualidade dos tubérculos produzidos, 
mas também ampliou o período pré-emergente 
das plantas, permitindo o recrudescimento do 
ataque de patógenos e insetos. Assim, a neces-
sidade de utilizar também fungicidas no plantio 
e / ou amontoa ficou clara, levando os pesquisa-
dores, incluindo o autor desse artigo, a desen-
volver ativos capazes de proteger os brotos da 
planta antes da emergência e os estolões e ra-
mas após a mesma. O fungicida PCNB (penta-
cloronitrobenzeno), muito utilizado na época, foi 
então substituído pelo pencicurom, fluazinam, 
procimidona, tifluzamida, fludioxonil, piraclostro-
bina, tifluzamida, entre outros ativos. 

O desenvolvimento de máquinas capazes de 
aplicar os pesticidas via líquida teve início com 
o aproveitamento de pulverizadores utilizados 
na aplicação de herbicidas incorporados ao solo 
na cultura da soja, o qual era composto de re-

servatório de calda e pequena barra de pulveri-
zação com bicos hidráulicos, ambos instalados 
na parte frontal do trator. Este equipamento foi 
substituído mais tarde por bicos hidráulicos, su-
portando pontas de pulverização tipo leque ou 
cônica, instalados em cada linha da plantadora 
e / ou fresadora (Figura 3).

Entre as doenças de solo mais importantes 
visadas no controle químico está a rizoctonio-
se, Rhizoctonia solani, fungo parasita facultativo 
que pode permanecer por longos períodos no 
solo como saprófita, ataca diversas espécies de 
plantas de diferentes famílias botânicas, incluin-
do muitas hospedeiras descritas no Brasil, o que 
dificulta a adequação da rotação ideal de cultu-
ras para as diferentes regiões produtoras de ba-
tata. Sabemos também que os grupos de anas-
tomose da R. solani têm sensibilidade diferente 
aos fungicidas específicos que utilizamos hoje.

A eficácia de ativos químicos utilizados no 
manejo químico de doenças e insetos de solo 
está associada a solubilidade na água (afeta a 
mobilidade do ativo no solo), coeficiente de ad-
sorção do solo (força do ativo no solo, pode va-
riar com o tipo de solo, pH e propriedades do ati-
vo) e meia vida da molécula. A meia vida de uma 
molécula depende de intensidade da luz solar 
no momento da exposição, degradação quími-
ca, biodegradação, teor de argila do solo, pH e 
da temperatura, entre outros fatores.

A pressão populacional da doença e do inse-
to associada aos fatores citados é crucial para 
a obtenção de resultados positivos de eficácia. 
O autor tem observado que a cultura anterior ao 
plantio da batata e o tempo de incorporação dos 
seus restos culturais influenciam significativa-
mente na ocorrência e severidade das doenças 
de solo, especialmente a rizoctoniose, sarna co-
mum e doenças causadas pelas pectobactérias, 
assim como tem constatado a enorme influência 
da nutrição equilibrada. 

Os efeitos nocivos dos fatores que afetam a 
eficácia dos pesticidas no solo e a pressão de 
pragas e doenças a qual são submetidos, po-
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dem ser minimizados pelo desenvolvimento de 
moléculas mais tóxicas aos alvos e formulações 
mais estáveis pela indústria, mas principalmente 
pela observação das rotações de culturas e tra-
tos culturais efetuados pelo produtor de batata.

A análise do resumo de diversos trabalhos de 
pesquisa do autor, revela a interação positiva da 
aplicação de fungicidas na semente de batata 
acrescida da aplicação no sulco (Figura 4), no 

entanto, a metodologia de tratamento da batata 
semente via líquida tem sérias implicações no 
seu apodrecimento antes da emergência das 
plantas e a aplicação via sólida carece de equi-
pamentos eficientes e seguros. As máquinas e 
equipamentos modernos favorecem a utilização 
de fungicidas via líquida no sulco de plantio e na 
amontoa, sendo o tratamento da batata semente 
deixado para segundo plano e utilizado por pou-
cos produtores atualmente.

Figura 1. Área de batata com amontoa realizada em operação conjunta com o plantio. Serra do Salitre-MG.

Figura 2. Área de batata com amontoa definitiva sendo realizada logo após a emergência inicial das plantas. 
Cristalina-GO.
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Figura 3. Detalhe de plantadora equipada com bico hidráulico e ponta de pulverização tipo leque para aplicação 
de calda no sulco de plantio de batata. 

Figura 4. Severidade média de Rhizoctonia solani em duas variedades de batata aferida em tratamentos com 
fungicidas aplicados na semente e no sulco de plantio separadamente, assim como em ambas as modalidades. 
Ponta Grossa, PR, 2006. 
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A generalização de resultados de pesqui-
sa de eficácia de fungicidas desconsiderando 
a suscetibilidade da variedade de batata à R. 
solani pode levar a falsas deduções e prejudi-
car significativamente a sua utilização prática. 

A variedade de batata Ágata, por exemplo, se 
mostra mais suscetível a doença em compara-
ção com a variedade Atlantic em experimentos 
realizados nos Campos Gerais, PR (Figura 5). 

Figura 5. Severidade comparativa de Rhizoctonia solani em duas variedades de batata aferida em duas ocasiões 
após o plantio. Ponta Grossa, PR, 2006. 

Outras doenças de solo como o mofo branco, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium spp., sarna 
pulverulenta, Spongospora subterranea, sarna prateada, Helminthosporium solani, Streptomy-
ces spp. e Pythium spp., entre outas, ocorrem com severidade variada nas diferentes regiões 
batateiras do país. O Pythium spp. tem ocasionado perdas consideráveis e crescentes em di-
versas regiões. Este fungo é transmitido pelo solo, sobrevive por muito tempo, especialmente 
em áreas úmidas, e ataca muitas culturas e plantas daninhas, no entanto, temos pouca literatu-
ra brasileira sobre a sua ocorrência, espécies mais comuns e importância na batata. Trabalhos 
recentes publicados mostram que o aumento na importância do Pythium na batata na Europa 
estaria ligado à sua rápida adaptação ao aquecimento global (sobretudo sob déficit hídrico), ao 
contrário dos microrganismos antagônicos do fungo, os quais não teriam a mesma velocidade 
adaptativa.

Entre as pragas de solo que atacam a batata, destaca-se a larva da vaquinha verde ama-
rela, Diabrotica speciosa, cujo adulto é também um importante desfolhador da cultura. Esse 
inseto causa perdas economicamente importantes em decorrência da redução da área fotos-
sintética e número de tubérculos por planta, além da depreciação dos mesmos para consumo 
in natura ou industrial.

A relevância dos danos da D. speciosa na batata decorre da população do adulto em cada 
região produtora e época de plantio. A imigração de adultos de áreas de feijão, milho e soja 
em final de ciclo são preponderantes na magnitude dos danos na batata, como também o bom 
preparo do solo e qualidade da amontoa. 

O controle do adulto da vaquinha resulta na produção de tubérculos sadios e consequente 
obtenção de receita superior àquela obtida em áreas sem este controle (Figura 6), embora a 
relevância desta receita esteja atrelada à suscetibilidade da variedade de batata ao ataque do 
inseto. 

Figura 6. Eficácia dos trata-
mentos com inseticidas no 
controle de adultos de Dia-
brotica speciosa e sua influ-
ência na receita (livre dos 
custos dos químicos), no 
rendimento de tubérculos sa-
dios e no número médio de 
orifícios ocasionados pelas 
larvas do inseto, por tubér-
culo, na produção descarta-
da da receita. Ponta Grossa, 
PR, 2019.

O controle simultâneo das larvas e adul-
tos é a melhor estratégia para o manejo quí-
mico da D. speciosa, como mostra a Figura 
7, onde se pode constatar os danos na teste-
munha (Índice de Ataque %), no tratamento à 
base de inseticida aplicado apenas no sulco 
de plantio e o mesmo inseticida aplicado no 
sulco e seguido de aplicações de outros ativos 
na parte aérea das plantas. A mesma resposta 
ao controle concomitante de larvas e adultos 
foi confirmada na aplicação de diversos ativos 

estudados na mesma pesquisa, assim como 
em outras realizadas pelo autor.  

Os ativos inseticidas registrados no Brasil 
para o controle da D. speciosa são muitos, 
pertencem a oito grupos distintos (Tabela 1), 
porém, entre eles, há poucas opções para uso 
no sulco de plantio e / ou amontoa, deixando 
clara a necessidade do desenvolvimento de 
novas moléculas para uso no solo e até mes-
mo na parte aérea.

Figura 7. Índice de Ataque 
(%) estimado através de no-
tas atribuídas aos danos de 
larvas de Diabrotica speciosa 
em tubérculos de batata pro-
duzidos em área experimen-
tal tratada com inseticidas 
aplicados no sulco de plantio 
e na parte aérea, compara-
da à área tratada apenas no 
sulco de plantio e na teste-
munha sem tratamento, em 
diferentes momentos após 
a emergência das plantas. 
Ponta Grossa, PR, 2020.
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Tabela 1. Ingredientes ativos inseticidas registrados para o controle da Diabrotica speciosa na cultura da batata no 
Brasil (https://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons, disponível em 09/06/21).

O controle biológico das doenças de solo e 
da vaquinha tem um futuro promissor, porém 
insipiente, na supressão populacional do alvo 
antes e durante o ciclo da planta, denotando 
a necessidade de implementação de pesquisa 
e desenvolvimento intensos a médio e longo 
prazo. Entre os agentes de controle biológico 
mais encontrados em amostras de campo de 
adultos e larvas da D. speciosa destacam-se: 
Celatoria bosqi (Diptera, Tachinidae), Centis-
tes gasseni (Hymenoptera., Braconidae) e os 
fungos Beauveria bassiana, Metarhizium ani-
sopliae e Paecilomyces lilacinus. No que se 
refere à supressão da R. solani, vários anta-
gonistas fúngicos foram relatados na literatu-
ra nacional e internacional em condições de 
campo na batata, destacando-se o Trichoder-
ma harzianum, T. atroviride, T. asperellum, T. 
viridae, T. gamsii e T. polysporum, T. viride, T. 
hamatum e Gliocladium virens. Certas cepas 
de bactérias antagônicas, incluindo Bacillus 

subtilis, B. amyloliquefaciens, B. firmus e B. 
pumilus, B. licheniformis e Pseudomonas flu-
orescens, mostraram potencial para uso como 
agentes na supressão da R. Solani. A aplica-
ção combinada de agentes antagonistas mi-
crobianos e químicos tem se mostrado auspi-
ciosa na supressão de R. Solani.

A evolução dos tratos culturais, a rotação 
de culturas e a nutrição equilibrada da batata, 
além do desenvolvimento de máquinas, são 
fundamentais para a manutenção da eficácia 
dos atuais inseticida e fungicidas e relevantes 
para a obtenção da produção livre de danos e 
rentável. A ação do produtor tem maior impac-
to no controle de pragas e doenças do que o 
próprio uso de químicos, os quais fazem parte 
do manejo integrado, mas têm a sua eficácia 
dependente da magnitude populacional de 
pragas e doenças antes do plantio e / ou du-
rante o desenvolvimento da cultura.   

https://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons
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Marisa Taniguchi (Bióloga, Mestra em Ciências, Doutoranda em Fisiologia Vegetal, UFPel, Pe-
lotas, RS).marisataniguchi@yahoo.com.br

Talis Basilio da Silva (Graduando em Ciências Biológicas, UFPel, Pelotas, RS). talesbs28@
gmail.com

Andrio Spiller Copatti (Engenheiro agrônomo, Mestre em ciências, Doutorando em Agronomia 
- Fruticultura de Clima Temperado, UFPel, RS). andriocopatti@gmail.com

Rodrigo Nicolao (Engenheiro agrônomo, Mestrando em Agronomia – Fitomelhoramento, UFPel, 
RS). rodnicolao@gmail.com

Juliana Aparecida Fernando (Bióloga, Dra. em Biologia Vegetal, docente da UFPel, Pelotas, 
RS). juli_fernando@yahoo.com.br

Leonardo Ferreira Dutra (Engenheiro Agrônomo, Dr. em Agronomia, pesquisador, Embrapa 
Clima Temperado, Pelotas, RS). leonardo.dutra@embrapa.br

Gustavo Heiden (Biólogo, Dr. em Botânica, pesquisador, Embrapa Clima Temperado, Pelotas, 
RS). gustavo.heiden@embrapa.br

Os recursos genéticos são o mate-
rial genético de valor real ou po-
tencial, dos quais direta ou indire-
tamente depende a humanidade. 

Dessa forma, a conservação das variedades 
tradicionais e dos parentes silvestres das cul-
turas agrícolas tem sido uma preocupação no 
contexto internacional desde o início do século 
XX. A batata (Solanum tuberosum) é a quarta 
cultura alimentar mais importante, depois do 
milho, do trigo e do arroz.  Atualmente a cultu-
ra in vitro de espécies vegetais é uma possi-
bilidade segura de conservar germoplasma de 
batata em curto e médio prazo. Para conser-
vação em longo prazo, ou seja, por um perío-
do ilimitado, a criopreservação é a ferramenta 
indicada. Esta técnica é aplicada na conserva-
ção ex situ de recursos genéticos e de espé-
cies raras ou ameaçadas de extinção. O arma-
zenamento do germoplasma ocorre por meio 
de metodologias que mantêm o material bio-
lógico vivo, mas com metabolismo suspenso, 
sob temperaturas ultrabaixas, em nitrogênio 
gasoso (-150 ºC) ou líquido (-196 ºC). 

Sementes, embriões, gemas, meristemas, 
calos ou suspensões de células geralmente 
apresentam quantidades elevadas de água 
intracelular e são extremamente sensíveis a 
lesões de congelamento, ocasionadas pela 

formação de cristais de gelo. Portanto, qual-
quer material a ser criopreservado deve ter as 
células desidratadas artificialmente, evitando 
eventuais danos causados pela cristalização. 
Desse modo, alguns cuidados nas etapas ini-
ciais da criopreservação são essenciais para 
o sucesso da técnica e devem ser testados 
para cada espécie e tipo de explante, como 
o uso de crioprotetores e tratamentos durante 
os protocolos

Um dos métodos de criopreservação mais 
barato, rápido e fácil de executar e que tem 
sido usado com relativo sucesso para conser-
vação de acessos de batata é a vitrificação. 
Nesse processo a água sofre uma transição 
da fase líquida para um estado sólido amor-
fo e metaestável, o que contribui para evitar 
a formação de cristais de gelo intracelular. Al-
gumas metodologias utilizam a desidratação 
prévia física ou osmótica dos explantes para 
reduzir os danos ao material vegetal durante 
esse processo. Essas desidratações podem 
ser obtidas, por exemplo, pela exposição do 
material à sílica-gel ou soluções altamente 
concentradas com sacarose. Após as etapas 
de desidratação e/ou osmoproteção, o mate-
rial é submetido ao congelamento ultrarrápido 
em nitrogênio (Figura 1).

Figura 1. Ensaio para criopreservação de batata-silvestre do Banco Ativo de Germoplasma de Batata e avaliação 
do armazenamento em longo prazo em nitrogênio líquido na Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS: A - Câmara 
de fluxo laminar e galão de nitrogênio líquido; B - Batata-silvestre (Solanum commersonii) cultivada in vitro, para 
isolamento de gemas. C - Criotubos para criopreservação.
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A conservação em longo prazo proporcio-
na vantagens como redução ou eliminação de 
danos causados no DNA, diminuição da ne-
cessidade de avaliações periódicas e controle 
da viabilidade. Além disso, a criopreservação 
pode contornar problemas como doenças e 
danos ambientais capazes de afetar materiais 
conservados por outros métodos ex situ, pro-
porcionando o armazenamento em pequenos 
volumes, preservação de coleções por longos 
períodos, com segurança e com baixo custo 
de manutenção. A crioterapia é um exemplo 
de uso da técnica para erradicação de vírus 
baseada nos métodos de criopreservação e 
que resulta em alta eficiência de eliminação de 
patógenos quando comparada com a cultura 
tradicional de meristemas.

O sucesso da criopreservação depende da 
prevenção de danos às membranas e organe-
las celulares durante o congelamento, sendo 
a preparação dos explantes para o armazena-
mento em nitrogênio a etapa crucial de todas 
as metodologias aplicadas. A criopreservação 
pode garantir a conservação de recursos ge-
néticos vegetais de grande importância para a 
segurança alimentar, permitindo também ou-
tras aplicações como o resgate de variedades 
ou cultivares negligenciadas ou abandonadas 
e a reintrodução de espécies extintas no am-
biente. Atualmente os resultados para criopre-
servação com diferentes espécies de batata 
cultivada ou silvestres, permitiram a sobrevi-
vência após a criopreservação de até 90% dos 
propágulos criopreservados (Figuras 2, 3).

Figura 2. Ensaio para criopreservação e avaliação do armazenamento em longo prazo em nitrogênio líquido de 
gemas axilares de batata-silvestre (Solanum chacoense) do Banco Ativo de Germoplasma de Batata da Embrapa 
Clima Temperado, Pelotas, RS: A - Unidades encapsuláveis; B - Placas com unidades encapsuláveis e gemas 
axilares inoculadas no meio de cultivo; C - Galão de nitrogênio líquido. D - Avaliação das unidades encapsuláveis 
e gemas axilares germinadas após o ensaio de criopreservação.

Agradecimentos: Embrapa (Coleta de germoplasma de parentes silvestres de batata; Ban-
co Ativo de Germoplasma de Batata; Prospecção de germoplasma silvestre de batata como 
fonte de genes de características especiais; Melhoramento genético de batata para ecossis-
temas tropicais e subtropicais do Brasil - 5º Ciclo); CAPES/PROAP; CNPQ (429368/2016-0; 

314590/2020-0); e FAPERGS (19/2551-0001703-0).

Figura 3. Treinamento de equipe dos Laboratório de Cultura de Tecidos e Laboratório de Recursos Genéticos para 
o ensaio de criopreservação de Solanum tuberosum na Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS.
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Mais de 140 espécies de fitonematoides, 
distribuídas em 45 gêneros, têm sido 
encontradas associadas aos cultivos de batata 
em todo o mundo, e as perdas médias anuais 
causadas por nematoides são estimadas em 
12% da produção, podendo comprometer 
até 100% (Pinheiro e Lopes 2011). O gênero 
Meloidogyne, compreende os nematoides 
formadores de galhas, e está associado a uma 
enorme gama de hospedeiros, dificultando 
estratégias de controle, por exemplo aquelas 
baseadas exclusivamente na rotação de 
culturas. 

Entre as espécies de Meloidogyne 
relacionadas à cultura da batata no Brasil, 
registra-se maior ocorrência de M. incognita, 
M. javanica, M. arenaria e M. hapla. As três 
primeiras são mais adaptadas a climas com 
grande variação de temperatura (18°C-32ºC) e 
a última, a climas mais amenos a frios, sendo 
que as duas primeiras espécies apresentam 
maior distribuição em regiões produtoras de 
batata no país (Pinheiro e Lopes 2011).

Os danos causados pelo nematoide-
das-galhas não estão associados somente 
à redução no peso nos tubérculos, mas às 
alterações físico-químicas em resposta à 
infecção, com interferência direta na qualidade 
comercial dos tubérculos. Este patógeno, ao 
penetrar no sistema radicular da planta, pode 
induzir à formação de galhas nas raízes, afetar 
negativamente o desenvolvimento da planta em 
função da menor absorção de água e nutrientes e, 
ainda, causar galhas nos tubérculos, depreciando-
os comercialmente (Lima-Medina et al. 2014).

Entre os métodos de controle mais 
difundidos para os fitonematoides estão a 
utilização de produtos químicos, a rotação de 
culturas, a utilização de plantas antagonistas, 
o alqueive e o emprego da resistência genética 
(Almeida et al. 2012). Sendo que a associação 
de mais de uma medida de controle na 
maioria das vezes é a melhor opção (Pinheiro 
et al. 2013). O uso de cultivares de batata 
menos suscetíveis ao nematoide das galhas 
é uma das alternativas mais desejáveis, por 
apresentar custo mais baixo além de maior 
eficácia. A resistência genética, além de ser 
uma ferramenta importante para o manejo das 
culturas, é também vantajosa para reduzir a 
multiplicação de nematoides, colaborando 
também para a safra seguinte. 

E porque dizemos aqui menos suscetíveis? 
Pois não há registros de cultivares que 
poderíamos dizer que seriam resistentes aos 
nematoides das galhas; o que há são indícios 
de genótipos que seriam menos suscetíveis. 
No entanto esta comprovação também é 
um tanto complexa de se obter, visto que 
os nematoides normalmente não estão 
distribuídos uniformemente nas áreas de 
campo, mesmo naquelas inoculadas; também 
por terem seu desenvolvimento e multiplicação 
influenciado por diversas interferências 
ambientais, o que torna inclusive os trabalhos 
em condições controladas como em estufas, 
difíceis de se correlacionarem com situações 
reais de campo.

 No entanto, devido à importância do tema, 
a Embrapa realiza um constante esforço 

de caracterização dos clones em fase de 
melhoramento visando identificar aqueles 
menos suscetíveis, e que poderiam trazer uma 
vantagem competitiva quando lançados como 
cultivares. 

Como exemplificação destes trabalhos 
apresentamos resumidamente dois estudos 
abaixo, que visaram verificar a reação de 
genótipos de batata em áreas de campo 
naturalmente infestadas por Meloidogyne 
incognita e M. javanica.

Os testes foram realizados no campo 
experimental da Embrapa Hortaliças, 
Cidade do Gama, Distrito Federal. Em cada 
experimento foi avaliada a reação de um 
conjunto de clones e cultivares de batata ao 
parasitismo do nematoide-das-galhas.

O primeiro implantado em um campo 
previamente cultivado com mandioquinha-
salsa (Arracacia xanthorrhiza), estava 
infestado por M. incognita raça 1 com média de 
aproximadamente 192,32 juvenis de 2º estádio 
(J2) por 150 cm3 de solo.

No segundo experimento, o campo havia 
sido previamente cultivado com Sorghum 
halepense e anteriormente com tomate, e 
estava infestado por M. javanica, com média 
em torno de 36 J2 por 150 cm3 de solo.

No momento dos plantios, cinco 
subamostras de solo foram coletadas em 
pontos equidistantes de cada parcela, para 
quantificação da população inicial dos 
nematoides. Após a coleta, estas amostras 
foram homogeneizadas e a quantia de 1 kg foi 
retirada para constituir a amostra composta. As 
amostras foram processadas em laboratório. 
Após a extração dos nematoides, a população 
inicial de J2 de Meloidogyne por 150 cm3 de solo 
foi quantificada de cada parcela no plantio. Nas 
colheitas dos experimento com batata, cerca 

de 111 dias após os plantios, foram avaliadas 
a população final de J2 de Meloidogyne spp. 
por 150 cm3 de solo referente a cada parcela 
para o cálculo do fator de reprodução (FR): 
(população final na colheita + número total 
de juvenis extraídos da superfície externa 
dos tubérculos)/população inicial no plantio). 
Plantas com FR < 1,00 foram consideradas 
mais resistentes, enquanto as com FR ≥ 1,00 
foram consideradas suscetíveis. Em uma 
conceituação mais simples de entender, o 
Fator de Reprodução (FR) indica quanto os 
nematoides conseguiram se multiplicar nos 
genótipos de batata, de modo que valores 
abaixo de 1 indicam que a população de 
nematoides diminuiu em comparação com 
a amostragem realizada antes do plantio 
da batata, ou seja, aquele clone de batata 
mostrou certo grau de resistência aos 
nematoides, proporcionando diminuição na 
quantidade desta praga. Por outro lado, FR 
igual a 1 indica que aquele clone proporcionou 
certa multiplicação dos nematoides mantendo 
a mesma população inicial. Enquanto que 
FR acima de 1 indica que aquele clone foi 
mais suscetível, proporcionando aumento na 
quantidade de nematoides na parcela. 

Os resultados do primeiro experimento 
estão descritos do lado esquerdo da Tabela 1. 
Verificou-se que os clones F161-02-07, F131-26-
08 e F76-01-07 apresentaram FR menor que a 
unidade (0,42, 0,98 e 0,99, respectivamente), 
sendo classificados como mais resistentes, 
enquanto que os clones F102-22-07, F131-
06-08, F156-19-06, F183-08-01 e F50-01-08, 
apesar de não terem FR menor que a unidade, 
foram incluídos no mesmo grupo dos três 
clones citados acima pela análise estatística 
de agrupamento de médias, ambos seguidos 
pela letra ‘b’. De acordo com os dados de 
estatística, os genótipos seguidos pela letra ‘a’ 
seriam os mais suscetíveis deste experimento. 
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No segundo experimento, mostrado do lado 
direito na Tabela 1, todos os clones e cultivares 
foram considerados suscetíveis (FR>1) a 
M. javanica, e não foi possível diferenciar 
estatisticamente os genótipos devido à baixa 
precisão experimental.

Apenas com o objetivo de exemplificar 
o que comentamos na introdução sobre as 
dificuldades de encontrar genótipos de batata 
resistentes aos nematoides das galhas, 
citamos abaixo resultados de outros trabalhos:

Tabela 1. Fatores de reprodução de Meloidogyne incognita raça 1 (FR1), e de Meloidogyne javanica (FR2) de clo-
nes de batata em campos naturalmente infestados.

Fator de reprodução com base em Oostenbrink (1966) (população final na colheita + NTJSET)/população inicial 
no plantio). Plantas com FR < 1,00 = resistentes. FR ≥ 1,00 = suscetíveis. Valores na mesma coluna seguidos da 
mesma letra não diferem entre si pelo teste Scott-Knott (P<0,05).
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2- Charchar e Moita (2001) avaliaram a 
resistência de 48 genótipos de batata, em 
sua maioria cultivares importadas, à infecção 
por M. javanica em campo naturalmente 
infestado. Apesar de observarem valor de 
FR de 25, classificaram a cultivar Achat como 
moderadamente resistente, pois a porcentagem 
de infecção foi menor que para os demais 
genótipos, 31%. 

3- Em casa de vegetação, Silva et al. (2010) 
avaliaram a reação de genótipos de batata (‘HPC 
7 B’, Lady Rosetta, Agata, Cupido, Monalisa, 
Panda, Itararé, Asterix, Capiro, Atlantic, Mayor 
e Canchan) a M. incognita, M. javanica e M. 
enterolobii em duas épocas (julho a setembro de 
2007 e janeiro a abril de 2008), e observaram nas 
duas épocas que, aos 60 dias após a inoculação, 
todos os clones e cultivares apresentaram 
reprodução das três espécies, sendo que M. 
enterolobii produziu o maior número de ovos. 

4- Lima-Medina et al. (2012) avaliaram, em 
casa de vegetação, 55 dias após a inoculação, 
nove genótipos de batata (Catucha, BRS Clara, 
PCD 03-11 (atual BRSIPR Bel), Eliza, BRS Ana, 
Cristina (atual IPR Cris), Cota, Asterix e Agata) 
para reação a M. incognita, M. graminicola, M. 
arenaria e M. ethiopica e verificaram que todos 
os genótipos foram suscetíveis a M. incognita, 
M. ethiopica, e M. arenaria (FR > 1). Para M. 
graminicola, apenas os genótipos BRSIPR 
Bel, Asterix, Cristina, Agata e Eliza foram mais 
resistentes (FR < 1). 

5- Silva et al. (2010) avaliaram 10 cultivares 
de batata em casa de vegetação para a 
reação aos nematoides M. incognita, M. 
javanica e M. enterolobii. Dentre as cultivares 
avaliadas naquele trabalho, Agata e Asterix 
foram estudadas em comparação a um 
tomateiro suscetível. Ambas as cultivares 
apresentaram FR elevado, em média 26,9 e 
29,2, respectivamente, próximo aos valores 
obtidos para o tomateiro (29,03). Ainda com 
relação àquele estudo, as cultivares Itararé 
(3,33) e Panda (5,2) apresentaram os menores 
valores de FR. 

6- Schafer et al. (2017) avaliaram em casa 
de vegetação a reação ao M. javanica de 
três cultivares de batata nacionais BRS Ana, 
BRSIPR Bel e BRS F63 (Camila) e sete clones 
de batata, dentre os quais, F23-11-06, F22-01-
08, F189-09-06, F23-24-06, F38-03-07 e F32-
02-06, também avaliados no presente estudo. 
Todos os genótipos comportaram-se como 

suscetíveis (FR>1) naquele estudo. Os valores 
de FR variaram de 11,3 a 41,3 e foram menores 
para F22-01-08 (17,8), CL02-05 (11,3) e para 
as três cultivares testemunhas. 

7- Lima-Medina et al. (2016) avaliaram nove 
cultivares de batata em casa de vegetação, 
dentre elas Catucha, Asterix e Agata, quanto 
à reação a oito espécies de nematoide-das-
galhas, M. javanica, M. incognita, M. arenaria, 
M. enterolobii, M. paranaensis, M. hapla, M. 
morociensis, e M. graminicola, e verificaram 
que as cultivares foram suscetíveis a todas 
as espécies, exceto a M. graminicola. As 
cultivares com menor grau de suscetibilidade 
a M. javanica foram Catucha, Eliza e IPR 
Cris; a M. incognita, Agata; a M. hapla, Eliza; 
a M. arenaria, Cota, BRS Clara, Asterix, BRS 
Ana, Eliza e Agata; a M. enterolobii, BRSIPR 
Bel e Asterix; a M. paranaensis, Catucha, 
BRSIPR Bel, Agata, Asterix, Cota, BRS Clara 
e BRS Ana; a M. morocciencis, Agata e, a M. 
graminicola, as cultivares Eliza, IPR Cris e 
Asterix foram imunes, sendo Agata e Catucha, 
resistentes.

Observa-se, portanto, com base na ampla 
literatura e no presente estudo, que há grande 
variação na resposta genótipos de batata 
quanto à resistência para diferentes espécies 
de nematoides, o que indica a probabilidade de 
haver vários genes envolvidos na resistência 
ao nematoide das galhas.

Também parece que a reação mais comum 
dos genótipos de batata aos principais 
nematoides são variáveis níveis de resistência, 
mas raramente chegam a ser de elevada 
resistência ou de imunidade.

Verifica-se, também, com base em 
experiência prática, baixa precisão 
experimental da maioria dos experimentos, 
principalmente a campo, devido às 
interferências mencionadas no início deste 
texto, e em determinados casos, também em 
casa de vegetação; além de pouca correlação 
de resultados obtidos em local protegido e a 
resposta a campo. Com base nisso, verifica-se 
a necessidade de estudos mais aprofundados 
sobre este assunto, visando aprimorar as 
metodologias para a obtenção de maior 
precisão experimental e, ao mesmo tempo, 
possibilitar a avaliação de grande quantidade 
de clones para a reação ao nematoide-das-
galhas.
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1- Na avaliação de genótipos de batata para 
reação aos nematoides-das-galhas, Charchar 
e Moita (1997) avaliaram 38 cultivares de batata, 
dentre elas uma brasileira e as demais europeias, 
em campo naturalmente infestado para reação 
a infecção mista de M. incognita raça 1 e M. 
javanica, e verificaram que as cultivares Achat, 
Esperant e Gigante foram as mais resistentes, 
com infecção dos tubérculos comerciais inferior 
a 20%.
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Testar produtos é um trabalho fundamental 
para conhecer suas características e desem-
penho, seja este um fertilizante, indutor de re-
sistência, fungicida, inseticida, variedade ou 
qualquer insumo que colocamos numa lavoura. 
Empresas mais estruturadas possuem suas pró-
prias estações experimentais para se chegar em 
um resultado. Mesmo fazendo este trabalho é 
preciso que determinado produto seja testado 
fora dessas estações e que os resultados tam-
bém sejam mostrados ao público mais interes-
sado, ou seja, o produtor. O mais comum é que 
as empresas procurem algum produtor disposto 
a instalar os testes em campos comerciais. Por 
ser uma tarefa trabalhosa, requer além da boa 
vontade do produtor, que o mesmo interrompa 
seu trabalho normal para aplicar o insumo em 
doses ou intervalos diferentes do padrão. Neste 
tipo de teste, para dar continuidade ao ensaio, 
produtos são deixados pela empresa para se-
rem aplicados em determinadas épocas durante 
o ciclo vegetativo. Por não fazer parte da rotina, 
em muitos casos, acabam sendo esquecidos ou 
aplicados em momentos errados. Não podemos 
esquecer que as avaliações são de extrema im-
portância e devem ser feitas com o devido crité-
rio para que tudo possa gerar informações con-
fiáveis para que o experimento seja conclusivo.

Consolidando um know-how adquirido no 
agronegócio e atuando desde 2008 junto às 
principais instituições da região, como a Cooper-
batata, ABVGS e prestando consultoria a gran-
des produtores de batata, a TESE Consultoria 
abriu uma divisão Tese Agro e diante desta de-
manda, coloca à disposição um campo experi-
mental para empresas interessadas em avaliar 
produtos, bem como dispor de uma forma para 
divulgar e/ou mostrar o desempenho destes aos 
produtores.

Já que ainda estamos diante de uma pande-

mia e não é possível (pelo menos até o momen-
to), a realização de “Dia de Campo” ou mesmo 
realização de palestras presenciais, para que se 
evite aglomerações, visando uma demonstração 
do experimento de forma segura, é possível or-
ganizar visitas com número limitado de pessoas.

A princípio iniciamos os experimentos com 
foco na cultura da batata.  A estação se encontra 
em uma região importante para a cultura deste 
tubérculo na qual é plantada anualmente mais 
de 10.000 ha, não considerando que boa parte 
dos produtores locais migram para outras regi-
ões quando a época fica desfavorável para o 
cultivo. Então é um local interessante para que 
se faça ensaios nesta região visando demons-
trar os resultados dos ensaios aos produtores 
especializados em batata.

Os ensaios podem ser de simples parcelas 
demonstrativas ou com repetições e análise es-
tatística. Para os detentores de determinada va-
riedade, faz parte do experimento observações 
de extrema importância, como produtividade, 
teor de matéria seca e entre outros parâme-
tros, também o de “shelf life”, comparando com 
os controles e materiais mais usados no nosso 
mercado.

Para a cultura da batata a melhor época 
de plantio na região é entre os meses de abril 
e maio, portanto no mês de maio encerramos 
os plantios. A TESE Agro apesar de ter iniciado 
seus trabalhos com foco em desenvolver traba-
lhos com a cultura da batata, também poderá re-
alizar testes com outras culturas, como milho e 
soja ainda para este ano. Para as culturas que 
são plantadas na região no inverno, caso haja 
interesse a empresa também poderá conduzir 
trabalhos em beterraba, cenoura e cebola.
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-Visão do campo de testes, plantas de batata em pleno vigor.
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O solo abriga a maior biodiversidade do 
planeta, sendo um verdadeiro universo pa-
ralelo e pouco conhecido. Estima-se que um 
único grama de solo possui cerca de 1 bilhão 
de bactérias, 1 milhão de actinomicetos e 100 
mil fungos, podendo abrigar de 2000 a 8,3 mi-
lhões de espécies (Gans et al., 2005; Schloss; 
Handelsman, 2006). Independente do grau de 
conservadorismo da estimativa utilizada, esses 
valores dão uma ideia da imensa diversidade 
das comunidades microbianas do solo e, con-
sequentemente, da diversidade de processos 
em que elas atuam.

Enquanto as plantas, por meio da fotossínte-
se, fazem a conexão da atmosfera com o solo, 
os microrganismos são os responsáveis diretos 
pelo “funcionamento” do solo, participando de 
processos que vão desde a sua gênese até a 
decomposição de resíduos orgânicos, resultan-
do na reciclagem dos nutrientes minerais uti-
lizados pelas plantas e depositados em seus 
tecidos. Paralelamente, os microrganismos 
também atuam nos processos que resultam na 
formação da matéria orgânica do solo (MOS), 
com consequente sequestro de carbono e miti-
gação de gases de efeito estufa, além de atua-
rem na biorremediação de áreas contaminadas 
por poluentes e agrotóxicos. Essa capacidade 
do solo funcionar, para a prestação desses im-
portantes serviços ambientais é a base do con-
ceito de "Qualidade ou Saúde do Solo". 

Um solo saudável é um solo biologicamente 
ativo, produtivo, capaz de armazenar água, se-
questrar carbono e promover a degradação de 
pesticidas, entre outros importantes serviços 
ambientais. Um aspecto importante do conceito 
de “Saúde do solo" é que ele destaca a impor-

tância do funcionamento do solo não só para 
a produção biológica (grãos, carne, madeira, 
agroenergia, fibras etc.), mas também para o 
funcionamento global dos ecossistemas. Solos 
saudáveis produzem ambientes saudáveis, são 
mais produtivos e também geram alimentos 
mais saudáveis. Tudo isso afeta diretamente 
a saúde das pessoas, plantas e animais. En-
tretanto, é possível ter boas produtividades em 
áreas onde o solo está doente. Nesses casos, 
as boas produtividades muitas vezes depen-
dem da entrada de grandes quantidades de 
adubos e pesticidas, uma condição que não é 
sustentável em longo prazo.

No caso específico do Brasil, a expansão e 
uso continuado de sistemas de manejo conser-
vacionistas, como o sistema de plantio direto 
(SPD) e a integração lavoura pecuária (ILP), 
com destaque para a inserção das braquiárias 
e outras gramíneas forrageiras nos sistemas 
agrícolas tropicais, foi um marco fundamen-
tal para a construção de um ambiente edáfico 
biologicamente mais ativo e saudável. A inte-
gração de pastagens e florestas às áreas sob 
cultivos de grãos em semeadura direta (ILPF) 
também aumentou a complexidade dos agroe-
cossistemas tropicais e alterou as relações en-
tre os vários componentes do sistema agrícola. 
A expansão e a adoção por longos períodos de 
sistemas de manejo conservacionistas como 
o SPD e a ILP também permitiu verificar que 
os aumentos de produtividade das culturas ou 
a manutenção da produção frente a situações 
ambientais adversas, muitas vezes não eram 
explicados pelos resultados das análises quí-
micas de solos (Nicolodi et al., 2008; Mendes et 
al., 2017, 2020). Essa constatação de que solos 
quimicamente semelhantes podiam apresentar 

produtividades diferenciadas, demonstrou a ne-
cessidade da inclusão de parâmetros relaciona-
dos ao funcionamento biológico do solo (bioindi-
cadores), nas análises de rotina (Figura 1). 

Até recentemente, quando um agricultor en-
viava uma amostra de solo para análise em la-
boratório ele podia acessar apenas os aspectos 
de química (componentes de acidez, macro e 
micronutrientes) e alguns de física de solo (em 
grande parte determinações dos teores de argi-
la, silte e areia). Havia uma grande lacuna nas 
análises de solo que era a ausência do com-
ponente biológico. A Tecnologia Embrapa de 
Bioanálise de Solo (BioAS), lançada em julho 
de 2020, veio preencher a lacuna causada pela 
ausência do componente biológico nas análi-
ses de solo. A BioAS consiste na agregação de 
duas enzimas, relacionadas ao funcionamen-
to da maquinaria biológica do solo às análises 
químicas tradicionais de rotina (pH, H+Al, P, 
Ca, K, Mg etc.). Nos últimos 20 anos, o grupo 
de pesquisa com Bioindicadores de Qualidade 
de Solo da Embrapa dedicou-se à seleção de 
bioindicadores robustos, que permitissem que o 
agricultor brasileiro pudesse monitorar a saúde 
de seu solo, sabendo exatamente o que ava-
liar, porque avaliar, como avaliar, quando ava-

liar e, principalmente, como interpretar o que 
foi avaliado (Mendes et al. 2019a). Como resul-
tado desses estudos, duas enzimas presentes 
no solo, a arilsulfatase e a β-glicosidase (asso-
ciadas aos ciclos do S e C, respectivamente) 
foram selecionadas e tabelas de intepretação 
foram desenvolvidas.

O uso de sistemas de manejo que degradam 
o solo, levam ao seu adoecimento. A tecnologia 
BioAS permite ao agricultor saber se o siste-
ma de manejo adotado na propriedade agríco-
la está promovendo a saúde ou favorecendo 
o adoecimento do solo onde ele cultiva suas 
lavouras. A BioAS pode ser comparada a um 
“exame de sangue do solo”, que permite a de-
tecção de problemas assintomáticos de saúde 
do solo, antes que eles impactem no rendimen-
to das lavouras. Até o presente (abril de 2021), 
a tecnologia BioAS está calibrada para áreas 
sob cultivos anuais no bioma Cerrado, onde o 
carro chefe é a cultura da soja. Em áreas onde 
o cultivo de batata e tomate entram como parte 
do esquema de rotação com a soja, também é 
possível utilizar a BioAS.

Figura 1. A Tecnologia Embrapa de Bioanálise de Solo (BioAS), que consiste na agregação de dois indicadores 
relacionados ao funcionamento da maquinaria biológica do solo (enzimas arilsulfatase e β-glicosidase) às análises 
de rotina, preencheu a lacuna causada pela ausência do componente biológico nas análises de solo.
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Figura 2. Os sistemas de manejo deixam suas marcas na “memória” do solo.

2. Como acessar a memória do solo e ava-
liar sua saúde

O grau de revolvimento mecânico, juntamen-
te com a qualidade e a quantidade do resíduo 
vegetal que são aportados ao solo fazem com 
que os diferentes sistemas de manejo deixem 
sua impressão digital, sua assinatura biológica 
no solo (Figura 2). Por meio de determinações 
da atividade enzimática é possível acessar essa 

assinatura, ou o que pode ser chamado de me-
mória do solo. Isso é possível devido ao fato de 
que a atividade enzimática de um solo reflete 
o somatório da atividade dos organismos vivos 
(microrganismos, plantas e animais) e também 
da atividade de gerações passadas de orga-
nismos que estiveram presentes no solo, pois 
parte das enzimas produzidas por esses orga-
nismos permanecem adsorvidas nas partículas 
de argila e na matéria orgânica do solo.

Alterações na matéria orgânica do solo (MOS) 
decorrentes de mudanças no uso e manejo do 
solo podem levar anos para serem detectadas, 
diferentemente da atividade enzimática. A Fi-
gura 3 mostra que na escalada da melhoria de 
um solo, o aumento na atividade biológica, evi-
denciado pela atividade enzimática, constitui o 

primeiro degrau. Com o passar do tempo esse 
aumento na atividade biológica pode resultar em 
aumento na MOS, impactando positivamente os 
aspectos da qualidade química (ex., melhor ar-
mazenagem de nutrientes) e física do solo (ex., 
melhor estrutura com reflexo na capacidade de 
armazenamento e infiltração de água).

Figura 3. Fluxograma demonstrando que em função do aumento no aporte de resíduos vegetais ao solo, o aumen-
to na atividade biológica é o primeiro degrau na escalada da melhoria de um solo (Adaptado de Hatfield, 2017).

3. Os poderes de um solo saudável: maior re-
siliência, maior biorremediação de pesticidas 

Da mesma forma que uma pessoa saudá-
vel tolera melhor uma situação de adversida-
de, um solo saudável também reage melhor 
a situações de estresse do que um solo cuja 
“saúde” está comprometida. Um exemplo em-
blemático para ilustrar essa afirmação foi o que 
ocorreu no experimento de rotação de culturas 
na soja (RCS) conduzido desde 2008 pela Fun-
dação MT, na estação experimental Cachoeira 
(Itiquira, MT). Nesse experimento são avalia-
dos oito sistemas de cultivos/produção incluin-
do o monocultivo, sucessão e rotação de cul-
turas (Mendes et al., 2017, 2020). Até a safra 
2013/2014, as diferenças nas produtividades da 
soja entre os vários tratamentos desse expe-

Figura 4. Aspecto visual do desenvolvimento da soja (cv. TMG 7262 RR) no veranico da safra 
2014/2015, após sete safras consecutivas de monocultivo (a) e em sucessão com braquiária  (b) 
sob SPD. Fotografia realizada no experimento de rotação de culturas na soja, da Fundação MT 
(Itiquira, MT), durante veranico ocorrido na safra 2014/2015. Foto: Fundação MT. 

Apesar da diferença significativa na produti-
vidade de grãos, as características químicas dos 
solos desses tratamentos foram semelhantes (Ta-
bela 1). A única exceção foi a MOS cujo teor no 
tratamento com braquiária foi 50% maior que no 
tratamento soja/pousio. A semelhança entre as ca-
racterísticas químicas do solo nos dois tratamen-

rimento não eram acentuadas, variando de 61 
a 64 sc/ha (Mendes et al., 2017). No entanto, 
no sétimo ciclo de cultivo (2014/2015), com o 
uso de uma cultivar superprecoce (TMG 7262 
RR cujo ciclo foi de 98 dias), a ocorrência de 
um veranico em janeiro de 2015 possibilitou 
evidenciar, pela primeira vez, o início do declí-
nio dos tratamentos com monocultivo de soja. 
Na Figura 4, ilustra-se o aspecto geral da soja 
no tratamento 1 (soja/pousio) e no tratamento 
3, em que a cultura é inserida num esquema 
de sucessão com a braquiária (U. ruziziensis), 
durante o veranico de janeiro de 2015. No tra-
tamento com soja/pousio a produtividade de 
grãos foi de 29 sc/ha, enquanto no tratamento 
soja/braquiária a produtividade de grãos foi de 
59 sc/ha, ou seja, uma diferença de 30 sc/ha 
entre os dois tratamentos. 

tos mostra claramente a insuficiência do conceito 
mineralista (baseado apenas nos teores absolutos 
dos nutrientes no solo; veja Nicolodi et al., 2008) 
para explicar resultados como esses. Áreas com 
teores semelhantes de nutrientes, mas com pro-
dutividades de grãos distintas, evidenciam que a 
importância do componente biológico do solo.

Tabela 1. Propriedades químicas do solo, na camada de 0  a 10 cm, nos tratamentos com soja/pousio e soja/bra-
quiária do experimento de rotação de culturas na soja em Itiquira, MT (safra 2015/2016). 

MOS – matéria orgânica do solo (Walkley e Black); H+Al (acetato de cálcio a pH 7,0); Ca, Mg e Al (KCl 1 mol/L); 
P e K (Mehlich-1).
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Na Tabela 2 são apresentados, para os dois 
tratamentos mencionados anteriormente (soja/
pousio e soja/braquiária, ambos em SPD), os re-
sultados de atividade enzimática determinados 
na safra 2015/2016. Em relação ao tratamento 
com monocultivo de soja em PD, o tratamento 
soja/braquiária apresentou 4,0 e 8,0 vezes mais 
atividades de β-glicosidase e arilsulfatase, res-
pectivamente. Portanto, embora as duas áreas 
apresentassem características químicas seme-
lhantes, os resultados de atividade enzimática 
mostraram que, o componente biológico era 
completamente distinto. O solo biologicamente 
mais ativo, decorrente da inserção da braquiá-

ria no sistema de produção, foi também o mais 
produtivo. No caso em questão, a estabilidade 
produtiva do sistema de sucessão de culturas 
foi mantida pelo aporte de palhada proveniente 
do uso da braquiária e seus benefícios ao longo 
do tempo, enquanto no tratamento sob mono-
cultivo, a ausência de palhada na superfície cul-
minou em visível perda de vigor da soja. Dessa 
forma, o solo do sistema em rotação com braqui-
ária, que era um solo mais saudável (com mais 
atividade enzimática) foi mais tamponante, es-
tável e resiliente, ou seja, suportou melhor uma 
situação de estresse quando comparado ao solo 
com o monocultivo.

Tabela 2. Resultado de atividade de β-glicosidase e arilsulfatase na camada de 0 a 10 cm nos tratamentos com soja/
pousio e soja/braquiária sob SPD do experimento de rotação de culturas na soja, em Itiquira, MT (safra 2015/2016).

1 Valores de β-glicosidase e arilsulfatase expressos em mg de p-nitrofenol/kg de solo/h.

Para reforçar o fato de que a saúde do solo 
envolve aspectos que transcendem a ques-
tão de produtividade das culturas, a Tabela 3 
apresenta outra vantagem de solos saudáveis 
e biologicamente ativos. Este estudo (Portilho 
et al., 2015) foi realizado em condições con-
troladas em laboratório, com solo coletado na 
profundidade de 0 a 10 cm, no experimento de 
longa duração de ILP da Embrapa Agropecuá-
ria Oeste. O objetivo foi avaliar a persistência 
dos inseticidas bifentrina e permetrina no solo. 
No experimento, os solos foram incubados em 
microcosmos a 28ºC, com umidade a 75 % da 
capacidade de campo, por um período de 51 
dias. Verificou-se que nos tratamentos com 

maior atividade enzimática (i.e., maior ativida-
de biológica) houve redução significativa nos 
valores de meia vida (TD50) dos dois insetici-
das (Quadro 7). Dessa forma, fica evidenciada 
uma outra grande vantagem da manutenção 
de solos biologicamente mais ativos (como 
os solos sob ILP) e que normalmente passa 
desapercebida: a capacidade de esses solos 
reduzirem o período de permanência de agen-
tes poluentes no meio-ambiente. Dados como 
esses são inclusive a base para várias pesqui-
sas visando o desenvolvimento de técnicas de 
remediação in situ de poluentes de solo com 
enzimas estabilizadas em fase sólida (Gian-
freda; Bollag, 2002).

Tabela 3. Atividade das enzimas β-glicosidase e fosfatase ácida (média ± erro padrão), na profundidade de 0 a 10 
cm e meia-vida no solo (TD50) de dois inseticidas, sob diferentes sistemas de manejo em Dourados (MS). Adapta-
do de Portilho et al. (2015).

* ILP-soja: integração lavoura-pecuária fase lavoura; ILP-pasto: integração lavoura-pecuária fase pastagem; SPD: 
sistema de plantio direto; SPC: sistema de plantio convencional.

 Todos esses resultados evidenciam os be-
nefícios enormes advindos da manutenção de 
solos saudáveis em nossas lavouras, por meio 
da inserção de gramíneas como as braquiárias 
em sistemas de ILP: aumentos de rendimento 
de grãos, na atividade biológica, nos teores de 
MOS, na capacidade de armazenamento de 
água e na biorremediação de pesticidas. Tudo 
isso resulta em maior lucratividade, tanto sob o 
ponto de vista de aspectos econômicos quanto 
ambientais

4. Tecnologia Embrapa de bioanálise de solo BioAS

A tecnologia BioAS, lançada em julho de 2020, 
consiste na análise e interpretação das ativida-
des de β-glicosidase e arilsulfatase, permitindo 
acessar o funcionamento da maquinaria bioló-
gica do solo complementarmente às análises 
tradicionais de fertilidade do solo. A BioAS tam-
bém abrange o cálculo do desempenho de três 
funções essenciais do solo relativas a nutrien-
tes, que consistem na (1) função ciclar, (2) fun-
ção armazenar e (3) função suprir. A função de 
ciclagem de nutrientes é a base para o cálculo 
do IQSbiológico (Índice de Qualidade Biológica do 
Solo), sendo as outras duas funções utilizadas 
no cálculo do IQSquímico (Índice de Qualidade 
Química do Solo). Por sua vez, estes dois índi-
ces são aplicados no cálculo do IQSFertBio (Índice 
de Qualidade do Solo “FertBio”) que expressa 
a qualidade química e biológica do solo em um 
único índice.

O uso da BioAS em escala comercial, a partir 
de julho de 2020 (https://youtu.be/IBJYc30aFas), 
é uma inovação pioneira no mundo, alinhada ao 
objetivo de viabilizar tecnologias que promovam 
a sustentabilidade das atividades agrícolas com 
o equilíbrio ambiental. Para isso, a Embrapa está 
capacitando uma rede de laboratórios comerciais 
de análise de solo na realização das análises das 
enzimas arilsulfatase e β-glicosidase. Os resulta-
dos das análises são encaminhados para a Em-
brapa para a interpretação dos valores a partir de 
algoritimos desenvolvidos para diferentes tipos 
de solo. O laudo gerado é então repassado ao 
laboratório que o encaminha ao seu cliente.

O uso das duas enzimas como indicado-
res do funcionamento da maquinaria biológica 
do solo deve-se ao fato de que nem sempre 
as alterações nas propriedades químicas, em 
particular os teores de MOS, são capazes de 
identificar as modificações que ocorrem no solo 
em função de mudanças de uso e manejo do 
solo, a exemplo, daquelas decorrentes da ado-
ção de sistemas de manejo conservacionistas 
como o SPD, a ILP e a ILPF. Conforme eviden-
ciado nos dados do experimento de rotação de 
culturas da Fundação MT, muitas vezes áreas 
com características químicas semelhantes pos-
suem características biológicas completamente 
distintas (Mendes et al., 2018, 2019a).

BOX: Vantagens da tecnologia BioAS 
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Além da seleção dos bioindicadores mais 
adequados, um outro grande desafio que pre-
cisava ser transposto no uso desses parâme-
tros para avaliações de saúde de solo era a 
dificuldade de interpretação dos seus valores 
individuais. Diferentemente do que ocorre com 
os indicadores químicos de fertilidade, cujos 
níveis de suficiência (baixo, médio, adequado 
e alto) já estão relativamente bem definidos 
para cada nutriente e tipo de solo (sempre le-
vando em consideração características como: 
textura, teor de MOS etc.), até recentemente 
era difícil medir e interpretar os bioindicado-
res, independentemente de um controle ou re-
ferencial de comparação. 

Pesquisas desenvolvidas pela Embrapa 
permitiram formular tabelas de interpretação 
dos biondicadores, as quais estabelecem valo-
res de referência para avaliar o estado do fun-
cionamento biológico do solo. Valores elevados 
desses bioindicadores indicam sistemas de 
produção e/ou práticas de manejo do solo ade-
quadas e sustentáveis. Ao contrário, valores 
baixos servem de alerta ao agricultor para uma 
reavaliação do sistema de produção e adoção 
de boas práticas de manejo (Tabela 4). Logo, o 
objetivo das tabelas de intepretação dos bioin-
dicadores é o de auxiliar nas tomadas de de-
cisões relacionadas aos sistemas de manejo 
adotados nas propriedades agrícolas.

Tabela 4. Classes de interpretação de bioindicadores para Latossolos Vermelhos argilosos de Cerrado sob culti-
vos anuais. Amostras de solo coletadas na camada de 0 cm a 10 cm e tratadas utilizando o conceito Fertbio (co-
letadas na fase de pós-colheita e secas ao ar) (Mendes et al., 2019b). 

Atualmente, em muitas fazendas do Cerrado, 
as decisões de manejo de solo são influencia-
das por aspectos operacionais e econômicos em 
detrimento dos aspectos agronômicos. Assim, a 
BioAS poderá se tornar um parâmetro para re-
forçar a importância da adoção de sistemas con-
servacionistas, melhoradores da qualidade de 
solo. Ao fornecer informações que normalmente 
passam desapercebidas nas análises de quí-
mica de solo, a BioAS antecipa fenômenos que 
podem impactar negativamente o desempenho 
econômico das lavouras, levando o tomador de 
decisão da propriedade rural a, pelo menos, re-
fletir sobre o assunto. A presença de indicadores 
relacionados ao funcionamento da maquinaria 
biológica do solo nas análises comerciais de ro-
tina representa um desafio para os agrônomos 
e técnicos do setor rural, pois exigirá, muitas 
vezes, uma reavaliação das práticas de mane-
jo adotadas na propriedade agrícola e soluções 
customizadas, especificas para cada fazenda. A 
adoção de sistemas de manejo e práticas agrí-
colas como o plantio direto (sem revolvimento 
do solo), a rotação de culturas, o uso de plantas 
de cobertura e a ILP são o caminho natural para 
a obtenção de solos saudáveis, i.e., biologica-
mente mais ativos e produtivos. Nossa expecta-
tiva é de que a BioAS auxiliará bastante nesse 
processo de mudança de postura.

5. Considerações Finais

Até recentemente, a presença de bioindi-
cadores que ajudassem a avaliar a saúde dos 
solos ainda não fazia parte das rotinas de aná-
lises de solo. Essa ausência do componente 
biológico nas análises de rotina ocorria não só 
no Brasil, mas na maioria dos países do mun-
do. A adoção da tecnologia BioAS permitirá 
que o agricultor possa monitorar a “saúde” de 
seu solo sabendo exatamente o quê avaliar, 
como avaliar, quando avaliar e como interpre-
tar o que foi avaliado. Além de colocar o Brasil 
na vanguarda mundial, a adoção da bioanáli-
se como parte das rotinas de análise de solo, 
também aumentará a inserção do Brasil na 
bioeconomia. Com o uso dos bioindicadores 
como parte das métricas para avaliações de 
qualidade de solo, agricultores que investem 
em boas práticas de manejo poderão compro-
var que, além dos alimentos que produzem, 
também prestam um importante serviço am-
biental preservando ou melhorando a saúde 
do solo. Isso sem mencionar os benefícios 
advindos da constatação de que solos saudá-
veis também são mais produtivos e resilientes. 
Um processo em que todos saem ganhando: 
o agricultor, a sociedade e o meio-ambiente.

Ao agregar o componente biológico às análises de solo, a Bio-
AS possibilita uma visão do solo que vai além do excesso/falta 
de nutrientes, podendo ser utilizada como suporte para tomadas 
de decisão sobre o manejo do solo na propriedade agrícola. Por 
exemplo, um valor de teste “baixo” para os bioindicadores pode 
ser uma indicação de que práticas de manejo inadequadas este-
jam sendo utilizadas. Para cada bioindicador, os limites críticos 
também podem ser entendidos como os valores desejáveis que 
devem ser mantidos para o funcionamento normal do solo. Se-
guindo esse raciocínio, a BioAS pode ser utilizada como instru-
mento para alertar agricultores que utilizam sistemas de manejo 
que degradam o solo, despertando a vontade de mudar esse tipo 
de manejo por meio da adoção de práticas conservacionistas. 
Esse alerta é reforçado quando se demonstra que a negligência 
com a maquinaria biológica do solo, cedo ou tarde, resulta em 
expressivas perdas de produtividade. Da mesma forma, a BioAS 
serve como um incentivo e estímulo a agricultores que já adotam 

sistemas de manejo conserva-
cionistas, já que muitas vezes 
os aumentos de matéria orgâ-
nica, principalmente nos solos 
tropicais argilosos, levam mais 
tempo para serem observados 
e, geralmente, não são muito 
expressivos.

Para que o produtor pudes-
se unificar as amostragens de 
solo para análises biológicas e 
de química do solo e para que 
os laboratórios comerciais de 
análises pudessem unificar os 
processos de preparação das 
amostras (secagem à tempe-
ratura ambiente e peneiramen-
to), foi desenvolvido o conceito 
de amostra de solo FERTBIO 
(Mendes et al., 2019b). Esse 
conceito propõe a unificação da 
época de amostragem de solo 
para as análises químicas e bio-
lógicas para culturas de grãos 
(ambas realizadas na fase de 
pós-colheita) e também dos pro-
cedimentos de pré-tratamento 
das amostras (com secagem do 
solo ao ar antes da realização 
das análises de laboratório).

BOX: Etapas para realização da BioAS, da amostragem de solo à interpre-
tação dos resultados
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Blog da ABVGS Incentiva o
Consumo de Batata 

O Coma Mais Batata é uma iniciativa 
da Associação dos Bataticultores 
da Região de Vargem Grande do 
Sul (ABVGS), que tem o objetivo 

de incentivar o consumo do tubérculo por meio 
de informações sobre seus benefícios, dicas 
de consumo e receitas. 

O projeto foi realizado pela Pipers Design, 
uma agência de design e branding, e teve iní-
cio em 2017, seguindo até os dias atuais. A ini-
ciativa já alcançou resultados expressivos e, 
além disso, os conteúdos desenvolvidos con-
seguem engajar muitos consumidores.

Diversas ações realizadas para o Coma Mais 
Batata são consideradas um grande sucesso, 
como o blog, que desde o início trouxe grande 
visibilidade e engajamento para o projeto.

Implantado dentro do site da ABVGS, a aba 
é alimentada com uma gama de receitas das 
diversas variedades de batata, o que facilita 
a vida dos seguidores que buscam formas di-
versificadas de preparar o tubérculo, além de 
informações e novidades sobre a associação 
e suas ações.

A ação foi muito bem aceita pelos associa-
dos e consumidores presentes nas redes so-
ciais, no geral. Afinal, do total de visitas que o 
site da ABVGS recebe, aproximadamente 30% 
são apenas para o blog.

Assim, diariamente, a ABVGS recebe co-
mentários favoráveis a respeito do conteúdo 
apresentado no blog, como o do consumidor 
Marcos G., por exemplo: “Ótimo trabalho! Após 
perder muito tempo na internet encontrei esse 
blog que tinha o que tanto procurava. Gostei 
muito. Meu muito obrigado!!!”. 

A consumidora Karina S. também avaliou 
o blog de forma positiva: “Gostei muito do seu 
artigo, tem muito conteúdo de valor. Parabéns, 
nota 10! Gostei muito”.

No blog, consumidores têm acessos a diferentes receitas

Acesse o QRCODE abaixo:
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Preservar o Solo é uma das 
Prioridades da Bem Brasil
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A empresa, líder em vendas de batata pré-frita congelada no país, tem 
cuidado especial com o processo produtivo de sua matéria-prima e com a 

preparação das áreas de plantio.

Com mais de 14 anos de atuação no merca-
do, a Bem Brasil Alimentos é pioneira na fabri-
cação de batata pré-frita congelada no país e 
se destaca pelo cuidado diferenciado com sua 
principal matéria-prima. Isso significa manter 
um amplo controle de todo o processo produ-
tivo, desde o plantio nas fazendas até a entre-
ga aos pontos de venda. Nesse sentido, uma 
preocupação especial é com a preservação do 
solo, a fim de garantir a longevidade da cadeia, 
ampliar a excelência dos produtos e, especial-
mente, assegurar a sustentabilidade. Por isso, 
a empresa possui um planejamento estratégi-
co, juntamente aos produtores parceiros, para 
ganhar 18% em eficiência, a fim de sustentar 
a expansão projetada para os próximos anos, 
sem exaurir recursos ou haver necessidade de 
migração para outras regiões.

O gerente Agrícola da indústria mineira, 
Valdir José Turra, explica que a bataticultura é 
muito exigente em termos de nutrientes e técni-
cas. Dessa forma, a preparação e correção do 
perfil do solo é de extrema importância. “Além 
de proporcionar uma produtividade maior por 
hectare, permite atingirmos níveis de qualida-
de para processar batatas de alto valor agre-
gado e, ainda, contribuir com a preservação 
do meio ambiente”, ressalta. Ele lembra que a 
preocupação com as lavouras e a responsabi-
lidade socioambiental fazem parte do DNA da 
companhia. E o desafio, agora, é preparar o 
campo para o incremento da produção.

Assim, o trabalho compartilhado com os 
produtores envolve cerca de cinco safras agrí-
colas. Nesse planejamento, são projetadas as 
áreas de plantio a longo prazo, proporcionan-
do o suprimento adequado de matéria-prima, 
aliada ao crescimento sustentável da indústria. 
O intuito é promover um aumento territorial na 
safra de inverno e armazenar toda a deman-
da de batatas para processamento durante o 
ano. “A pretensão da Bem Brasil é não plan-
tar no verão, na denominada safra das águas, 

porque, nesse período, fica-se muito exposto 
à degradação dos solos e nascentes. Existe 
uma probabilidade muito grande de ocorrerem 
erosões, que levam a assoreamentos de rios 
e córregos e, consequentemente, diminuem a 
disponibilidade de água para irrigação na épo-
ca da seca”, detalha Turra.

Além disso, o incremento do setor de Pes-
quisa e Desenvolvimento (P&D) tem propor-
cionado avanços em tecnologias, com resulta-
dos positivos para os terrenos plantados. Por 
exemplo, o aprimoramento de técnicas para 
potencializar as atividades do campo, o ma-
nejo de produtos biológicos e a realização da 
rotação de culturas nos locais de cultivo pos-
sibilitam uma demanda menor de área, além 
de diminuição das doenças de solo e ganho 
em qualidade dos tubérculos. “Temos o objeti-
vo de crescer 18% em produtividade nas áreas 
de cultivo, o que permitirá uma redução con-
siderável em número de hectares para atingir-
mos a nossa necessidade de matéria-prima. 
Consequentemente, teremos menos demanda 
por abertura de novas áreas, menos uso de 
água e menor número de máquinas agrícolas”, 
conclui.

 
Sobre a Bem Brasil

Fabricante 100% brasileira de batata pré-
-frita congelada e flocos desidratados de bata-
ta, a Bem Brasil foi fundada em dezembro de 
2006, em Araxá, no Triângulo Mineiro. Pionei-
ra na atividade, conta, atualmente, com duas 
unidades fabris na região: a de Araxá e a ou-
tra no município de Perdizes, inaugurada em 
2017. Juntas, geram mais de 600 empregos di-
retos e de 2 mil indiretos. A companhia é líder 
em vendas de batatas pré-fritas congeladas 
no país, produzindo, por ano, mais de 250 mil 
toneladas de produtos. Além disso, seu mix 
contempla mais de 20 itens voltados para food 
service e varejo nacional. 



Oba,
lá vem ela,

a preferida
do Brasil.

Quando se pensa em batata congelada 
não tem para ninguém. Bem Brasil é 
a marca que o consumidor brasileiro 
mais confia e aprova. Tanto que é a
número 1 em vendas da categoria
e líder em volume*. 

@batatasbembrasilwww.bembrasil.ind.br

Fonte: Super Varejo e
Kantar Worldpanel

Bem
Bem

sabor
crocância

+
+
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Bem Brasil Investe em Ampliação da 
Armazenagem e Novos Equipamentos 
Aporte para construção da nova câmara de congelamento e aumento da 
capacidade da usina termoelétrica fazem parte do plano de crescimento 

sustentável da empresa. 

A Bem Brasil Alimentos dá mais um 
importante passo para levar adian-
te o seu plano de expansão, que 
vai dobrar a atual capacidade pro-

dutiva até meados do próximo ano. A empresa 
ampliará seu armazém, no município de Per-
dizes, no Triângulo Mineiro, por meio da cons-
trução de uma nova câmara de congelamen-
to automático. Além disso, com o objetivo de 
duplicar a potência de uma das suas usinas 
termoelétricas, adquiriu um pacote de equipa-
mentos, que acabam de chegar à unidade. 

Os investimentos fazem parte do aporte total, 
da ordem de R$ 700 milhões, que inclui a implan-
tação da terceira fábrica em Minas Gerais – em 
obras – e o aumento da estrutura de suporte, de 
armazenagem, área de estocagem, entre outros 
aspectos necessários para suportar o cresci-
mento da companhia. Atualmente, a Bem Brasil 
é líder em vendas de batata pré-frita congelada 
no país, com 40% do mercado, e projeta ampliar 
essa fatia nos próximos anos. Após a conclusão 
das ações, especialmente com a nova planta em 
plena operação, será possível aumentar o volu-
me de produção das atuais 250 mil toneladas do 
produto, ao ano, para cerca de 500 mil, além de 
diversificar ainda mais o mix. 

De imediato, no entanto, os dois outros pro-
jetos em andamento já proporcionarão uma sé-
rie de benefícios à empresa. Segundo o diretor 
operacional, Célio Zero, a expansão do armazém 
viabilizará vantagens logísticas, entre elas, agili-
zar os processos internos de expedição, otimizar 
a segurança dos alimentos no manuseio, propor-
cionar economia no consumo de energia elétrica 
e controle de estoque disponível de forma onli-
ne. “A iniciativa nasce como resultado do cres-
cimento, já que dobramos o volume de vendas 
nos últimos quatro anos, além das exigências da 
expansão prevista. Assim, é preciso adequar o 
espaço para abrigar matérias-primas e produtos 
acabados”, argumenta. A nova câmara será com-
posta por dois corredores de 143 metros de com-
primento e terá capacidade total de 30.000 ton. 

Termoelétrica

A Bem Brasil também investe em uma so-
lução completa para garantir a continuidade da 
geração de energia própria e, consequentemen-
te, mais segurança na operação da planta e um 
peso menor do insumo na composição de cus-
to do produto final. Para isso, foram comprados 
equipamentos, com vistas a dobrar a potência 
de uma das usinas termoelétricas, em Perdizes, 
como conjunto turbogerador, transformadores, 
retificadores, bancos de baterias, turbina a vapor, 
entre outros, entregues neste mês de abril. O ma-
terial ainda é projetado para oferecer alta perfor-
mance e mais eficiência nas diversas aplicações. 

Sobre a Bem Brasil

Fabricante 100% brasileira de batata pré-fri-
ta congelada e flocos desidratados de batata, a 
Bem Brasil foi fundada em dezembro de 2006, 
em Araxá, no Triângulo Mineiro. Pioneira na ati-
vidade, conta, atualmente, com duas unidades 
fabris na região: a de Araxá e a outra no muni-
cípio de Perdizes, inaugurada em 2017. Juntas, 
geram mais de 600 empregos diretos e de 2 mil 
indiretos. A companhia é líder em vendas de ba-
tatas pré-fritas congeladas no país, produzindo, 
por ano, mais de 250 mil toneladas de produtos. 
Além disso, seu mix contempla mais de 20 itens 
voltados para food service e varejo nacional.
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Tomra Food e Ortofrutticola Parma: 
Qualidade Selecionada, da Terra à Mesa
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A 

instalação da máquina de classifi-
cação Sentinel II da TOMRA per-
mitiu à empresa italiana selecionar 
grandes quantidades de batatas - 

seus produtos principais - com grande preci-
são e desperdício mínimo.

Com uma importante presença no setor 
hortofrutícola, a Ortofrutticola Parma dedica-
-se à produção, armazenamento, acondiciona-
mento e comercialização de batata, cenoura e 
cebola, 95% das quais para grande distribui-
ção. Propriedade da família Parma - entre os 
membros fundadores do Consorzio Patata Ita-
liana di Qualità, detentor da marca "Selenella" 
- e fundada em Castel San Pietro em 1950 por 
Sostegno Parma, a empresa é agora adminis-
trada por seu filho Mauro e pelos sobrinhos 
Ivan e Monia.

A Ortofrutticola Parma investe fortemente 
em inovação de lavouras em sua própria fa-
zenda, a Parma Agricoltura, onde mantém pro-
gramas voltados para a melhoria da qualidade 
dos produtos. Também investe em técnicas de 
armazenamento e equipamentos de última ge-
ração para atender a uma clientela cada vez 
mais exigente. A empresa está comprometida 
com a sustentabilidade ambiental e econômica 
na produção, processamento e conservação.

Ortofrutticola Parma opera uma máquina 
de classificação TOMRA desde 2008 em sua 
linha de seleção de batatas, onde processa 
cerca de 180.000 toneladas do principal produ-
to da empresa todos os anos. Este ano, quan-
do chegou a hora de encontrar uma máquina 
de substituição que continuasse a atender à 
necessidade de produção superior de tubércu-
los, a empresa voltou-se para a TOMRA Food. 
A solução, que a empresa colocou em ope-
ração recentemente, foi um novo Sentinel II. 
Este está localizado na linha após a máquina 
de lavar.

Ivan Parma, gerente de vendas da empre-
sa familiar, comentou: "Precisávamos de uma 
máquina com maior capacidade de trabalho 
para nossas batatas, então parecia natural re-
correr novamente à TOMRA Food por sua tec-
nologia líder de separação óptica”.

Gianluca Coloretti, gerente de área da 
TOMRA Food Itália, afirmou: “A máquina de 
triagem instalada há 12 anos conquistou a con-
fiança do cliente por oferecer qualidade, segu-
rança de alimento e custos de produção redu-
zidos. Portanto, o pedido da empresa para o 
novo modelo não nos surpreendeu. Estamos 
muito satisfeitos com a renovação da confian-
ça da Ortofrutticola Parma na marca”.

Os sensores ópticos de alta resolução do 
Sentinel II e a interface de usuário simples 
permitem que a empresa configure o classifi-
cador para detectar e rejeitar uma ampla gama 
de defeitos. A máquina é configurada com três 
saídas: produto de primeira qualidade, pro-
duto de segunda qualidade e desperdício - e, 
graças à precisão da seleção, o desperdício 
é reduzido ao mínimo. A máquina está movi-
mentando grandes volumes de produto, cerca 
de 200 toneladas por hora, com facilidade.

Gianluca Coloretti disse: “Os lotes de pro-
dutos entregues por esta máquina têm carac-
terísticas muito homogêneas, o que otimiza as 
etapas subsequentes do processo para aten-
der aos requisitos específicos do cliente final”.

Na verdade, apenas dois meses após a 
instalação, a Sentinel II já revolucionou os pro-
cessos de usinagem da Ortofrutticola Parma. 
Ivan Parma explicou: “Os operadores conside-
ram o modelo fácil de usar e sua alta precisão 
na seleção melhorou a eficiência da triagem. 
Isso nos permitiu liberar o pessoal da área de 
triagem para trabalhar em outras áreas, au-
mentando a produção. A tecnologia da TOMRA 
nos ajuda melhorar a produtividade, otimizar 
custos e agregar garantias de qualidade para 
o cliente, fundamentais para nós”.

Assim como são essenciais para o consu-
midor, quando o produto finalmente chega ao 
prato.

Sobre a TOMRA Food

A TOMRA Food projeta e fabrica máqui-
nas de classificação baseadas em sensores 
e soluções integradas de pós-colheita para 
a indústria de alimentos. Inovamos a tecno-
logia analítica mais avançada do mundo e a 
aplicamos para classificação, separação e 
descascamento. Mais de 12.800 unidades es-
tão instaladas em produtores, embaladores e 
processadores de alimentos em todo o mundo 
para confeitaria, frutas, frutas secas, grãos e 
sementes, produtos de batata, proteínas, no-
zes e vegetais.

A missão da empresa é permitir que seus 
clientes melhorem os retornos, ganhem efi-
ciência operacional e garantam um abasteci-
mento alimentar seguro por meio de tecnolo-
gias inovadoras e utilizáveis. Para conseguir 
isso, a TOMRA Food opera centros de exce-
lência, escritórios regionais e locais de fabri-
cação nos Estados Unidos, Europa, América 
do Sul, Ásia, África e Australásia.

A TOMRA Food é membro do Grupo 
TOMRA que foi fundado em uma inovação em 
1972 que começou com o projeto, fabricação e 
venda de máquinas de venda reversa (RVMs) 
para coleta automática de embalagens de be-
bidas usadas. Hoje, a TOMRA fornece solu-
ções baseadas em tecnologia que permitem a 
economia circular com sistemas avançados de 
coleta e classificação que otimizam a recupe-
ração de recursos e minimizam o desperdício 
nas indústrias de alimentos, reciclagem e mi-
neração e está comprometida com a constru-
ção de um futuro mais sustentável.

A TOMRA tem aproximadamente 100.000 
instalações em mais de 80 mercados em 
todo o mundo e teve receitas totais de apro-
ximadamente 9,9 bilhões de NOK em 2020. 
O Grupo emprega aproximadamente 4.300 
globalmente e está publicamente listado na 
Bolsa de Valores de Oslo (OSE: TOM). Para 
obter mais informações sobre a TOMRA, 
consulte www.tomra.com

http://www.tomra.com 


TOMRA FOOD TRANSFORMA A SEGURANÇA E A 
QUALIDADE DOS ALIMENTOS EM PRIORIDADE 
MÁXIMA
A tecnologia avançada de classificação e análise de dados da TOMRA Food, fornece amplas soluções de seleção e 
descascamento de alimentos pós-colheita para a indústria da batata. Desde batatas inteiras, sujas ou lavadas, até 
mesmo batatas processadas, as máquinas de classificação da TOMRA garantem a eliminação de produtos com im-
perfeições e remoção de materiais estranhos da linha de produção. 
Melhor produtividade, qualidade e eficiência para o seu negócio.

TEL. +55 11 96340 0366  |  JOAO.MEDEIROS@TOMRA.COM 
WWW.TOMRA.COM/PT/FOOD
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Contato com a mídia: 
Emitido por:      Em nome de:
ALARCÓN & HARRIS     TOMRA Food. 
Asesores de Comunicación y Marketing  João Medeiros
Avda. Ramón y Cajal, 27                     
28016 MADRID      
Tel: (34) 91 415 30 20     Tel: +55 11 96340 0366
E-Mail: nmarti@alarconyharris.com    E-mail: Joao.Medeiros@tomra.com 
Web: www.alarconyharris.com    Web: https://www.tomra.com/pt-br

http://www.alarconyharris.com
https://www.tomra.com/pt-br 
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UPL Lança Livro 'Batata: Desafios 
Fitossanitários e Manejo Sustentável'

A 

UPL, uma das quatro maiores empre-
sas de soluções agrícolas do Brasil, 
lançou o livro digital "Batata: desafios 
fitossanitários e manejo sustentável". 

A obra foi elaborada pelo Criar – o grupo de rela-
cionamento e inovações da companhia – e coor-
denada por Angélica Pitelli Merenda, doutora em 
agronomia pela Universidade Estadual Paulista 
(Unesp).

O download gratuito da obra pode ser feito no 
site: www.livrodabatata.uplbrasil.com.br/.

"Em 319 páginas, membros do grupo CRIAR 
e especialistas convidados, abordam os princi-
pais desafios da bataticultura, desde a qualidade 
do solo e uso de boas sementes, passando pe-
las principais pragas (insetos, plantas daninhas e 
fungos). O manejo correto garante a alta produção 
e a manutenção da qualidade do vegetal, que é 
um dos alimentos mais consumidos, superior a 16 
quilos per capita ao ano no país", afirma Florindo 
Orsi, coordenador de estudos regulatórios da UPL 
Brasil.

A relevância do novo livro está no impacto 
que os desafios fitossanitários causam à horta-
liça mais importante do território brasileiro, que 
produz anualmente 3,7 milhões de toneladas, se-
gundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE): algumas pragas e doenças podem 
causar perdas de até 100% na produção, sem 
cuidados especiais.

A bataticultura movimenta R$ 5,4 bilhões anu-
almente, segundo o IBGE. A cultura está concen-
trada em 10 estados brasileiros, além do Distrito 
Federal. Os maiores produtores são Minas Ge-
rais, que colhe por ano 1,2 milhão de toneladas 
(32% do total), seguido por Paraná, com 748 mil 
toneladas (20%), São Paulo (18%) e Rio Grande 
do Sul (12%).

"Como OpenAg, a UPL se propõe a investir em 
inovações que beneficiem a produção sustentável 
de alimentos, como essa publicação atualizada so-
bre os problemas que envolvem a cultura da bata-
ta que estamos lançando e que não existia nenhu-
ma publicação atualizada no mercado até então", 
salienta Cláudia Barreto – gerente de Stewardship 
Brasil. "Além de abordarmos o cultivo, falamos 
também de comércio e industrialização."

O Criar, grupo voluntário de especialistas 
mantido pela UPL para fomentar o comparti-
lhamento de conhecimentos e discutir pontos 
relevantes da agricultura nacional, elaborou 13 
capítulos, que abordam a implantação da cul-
tura, a ecofisiologia da batata, bactérias, fun-
gos, viroses, nematoides, potato spindle tuber 
viroid, ervas daninhas, insetos e mercado.

O Grupo Criar é composto por 12 membros 
Alberto Leão de Lemos Barroso (UNIRV/GEP-
DC), Claudio Marcelo Gonçalves de Oliveira 
(Instituto Biológico), Djalma Euzébio Simões 
Neto (UFRPE), Eliane Dias Quintela (Embra-
pa Arroz e Feijão), Geraldo Papa (UNESP 
Ilha Solteira), José Usan Torres Brandao Filho 
(UEM), Jurema Rattes (UNIRV/GEPDC), Luís 
Otávio Saggion Beriam (Instituto Biológico), 
Marcelo Agenor Pavan (UNESP Botucatu), 
Paulo Roberto de Camargo e Castro (ESALQ/
USP), Robinson Antônio Pitelli (EcoSafe Agri-
cultura e Meio Ambiente) e Silvania Helena 
Furlan (Instituto Biológico).

Confira os artigos publicados na obra e 
seus autores:

• Cultivar, batata-semente e implantação da 
cultura: Rogério Peres Soratto (UNESP Botu-
catu), Fabiana Morbi Fernandes (UNESP Bo-
tucatu) e Adalton Mazetti Fernandes (UNESP 
Botucatu)

• Correção do solo e manejo de nutrien-
tes: Rogério Peres Soratto (UNESP Botucatu), 
Adalton Mazetti Fernandes (UNESP Botucatu), 
Fabiana Morbi Fernandes (UNESP Botucatu) 
e Natália Silva Assunção (UNESP Botucatu)

• Ecofisiologia da batata: Paulo Roberto de 
Camargo e Castro (ESALQ/USP) e Gabriela 
Romêro Campos (ESALQ/USP)

• Anomalias fisiológicas da cultura da ba-
tata: José Usan Torres Brandão Filho (UEM) 
e Osnil Alves Camargo Júnior (UNICENTRO)

• Doenças bacterianas na cultu-
ra da batata: Luis Otavio Saggion 
Beriam (Instituto Biológico), Suzete 
Aparecida Lanza Destéfano (Institu-
to Biológico) e Eros Molina Occhie-
na (Instituto Biológico)

• Doenças fúngicas da batata: 
Jesus G. Töfoli (Instituto Biológico) 
e Ricardo J. Domingues (Instituto 
Biológico)

• Viroses da baticultura: Renate 
Krause Sakate (UNESP Botucatu), 
José Alberto Caram de Souza-Dias 
(IAC Campinas), Marcelo Agenor 
Pavan (UNESP Botucatu), Angélica 
Maria Nogueira (UNESP Botucatu) 
e Andressa Barbosa Giusto (IAC 
Campinas)

• Potato spindle tuber viroid e o 
afilamento do tubérculo da batata: 
Marcelo Eiras (Instituto Biológico)

• Pragas da batata: Geraldo Papa 
(UNESP Ilha Solteira), Rui Furiatti 
(UPG) e João Antonio Zanardi Jú-
nior (UNESP Ilha Solteira)

• Nematoides parasitos da bata-
ta: Claudio Marcelo Gonçalves de 
Oliveira (Instituto Biológico) e Julia-
na Magrinelli Osório Rosa (Instituto 
Biológico)

• Interferência das plantas dani-
nhas na cultura da batata: Robinson 
Antonio Pitelli (EcoSafe Agricultura 
e Meio Ambiente) e Djalma Simões 
(UFRPE)

• Controle de plantas daninhas 
na batata: Alberto Leão de Lemos 
Barroso (UniRV/GEPDC), Flavio 
Nascimento Silva (UniRV/GEP-
DC), José Arnaldo de Sousa Junior 
(UniRV/GEPDC), Hugo de Almeida 
Dan (UniRV/GEPDC) e Guilherme 
Cabral Marques (UniRV/GEPDC)

• Mercado e utilização da batata: 
Magali Leonel (UNESP Botucatu) e 
Rogério Peres Soratto (UNESP Bo-
tucatu)

Sobre a UPL

A UPL é uma fornecedora global de produtos e solu-
ções agrícolas sustentáveis, com receita anual superior 
a US $ 5 bilhões. Somos uma empresa orientada por um 
propósito. Através do OpenAg, estamos focados em faci-
litar o progresso de toda a cadeia de produção agrícola. 
Estamos construindo uma rede de conexões que redefine 
a maneira como a indústria pensa e trabalha, de forma 
inovadora, aberta a novas ideias e novas soluções, en-
quanto atuamos fortemente em direção à nossa missão 
de tornar todo alimento mais sustentável. Como uma das 
maiores empresas de soluções agrícolas do mundo, nos-
so robusto portfólio consiste em produtos biológicos e 
soluções tradicionais de proteção de cultivos, com mais 
de 13.600 registros. Estamos presentes em mais de 130 
países, com mais de 10.000 colaboradores globalmente. 
Para mais informações sobre nosso portfólio integrado 
de soluções para toda a cadeia de produção de alimen-
tos, desde o tratamento de sementes até a mesa do con-
sumidor, incluindo serviços e tecnologias digitais, visite 
www.upl-ltd.com.

BATATA
DESAFIOS FITOSSANITÁRIOS 
E MANEJO SUSTENTÁVEL
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http://www.livrodabatata.uplbrasil.com.br/.
http://www.upl-ltd.com.
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ABBA

1 - Identificação

Nome: Valdir Lourenço Junior

Formação: Engenheiro Agrônomo com Mes-
trado e Doutorado em Fitopatologia

Instituição: Embrapa Hortaliças

Área de atuação: Fitopatologia

2 - Atividades desenvolvidas

Análise da variabilidade genética de Alter-
naria sp. em batata e avaliação de reação de 
genótipos de batata à pinta preta.

3 - Atividades em desenvolvimento

Avaliação da reação de clones avançados 
de batata do Programa de Melhoramento da 
Embrapa à pinta preta. 

4 - Benefícios das atividades realizadas e 
em desenvolvimento

Desenvolvimento de cultivares de batata 
com resistência à pinta preta. 

5 - Sugestões para melhoria da área de 
atuação

Financiamento de atividades de pesquisa 
no desenvolvimento de métodos de manejo 
de doenças causadas por fungos de solo em 
batata. 

6 - Sugestões para a sustentabilidade e mo-
dernização da Cadeia Brasileira da Batata

Criação de um fundo para investir em pro-
jetos de pesquisa que atendam as demandas 
da Cadeia Brasileira da Batata como ocorre 
em outros países como os EUA. Editais es-
pecíficos poderiam ser elaborados para sub-
missão de projetos e avaliação por revisores 
técnicos selecionados por uma Comissão 
Técnico-Científica coordenada pela ABBA. 
Outra sugestão que já foi mencionada em 
eventos técnicos conduzidos pela ABBA é a 
necessidade de oferecer aos consumidores 
produtos com diferentes aptidões culinárias 
com certificação de origem e nome da culti-
var de batata.  

7 - Sugestões e considerações livres

Sugiro que a ABBA participe mais ativa-
mente das redes sociais como o Instagram, 
Facebook e Twitter para disseminar informa-
ções para produtores, técnicos, pesquisado-
res e principalmente consumidores com o ob-
jetivo de estimular o consumo da batata.

Contato:

Celular: (61) 98280-9202

E-mail: valdir.lourenco@embrapa.br
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Seção Fotos

Ágata 50 dias Água Fria-GO (ADF)

Campo Sementes Agrosem - Canoinhas-SC
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Conjunto de casas pláticas para seedlings e hidroponia de batata

Clones avançados de batata nas bancadas de hidroponia Seedlings de batata - 1a geração de seleção

Los Paperos - Paco, Arione, Marcelo e Julio Reunião Embrapa - Pelotas 2018

Pesquisadores e produtores - Mucugê 2011

Edgar Schebeski e Hilário Miranda

Requeima

Visita UPL ao RS

Chapada Diamantina-BA (Fernando Horiguchi)
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Macro túnel - Produção Minitubérculo (Fernando Salas - Instituto Biológico)

Air Tractor - Guarapuava-PR (Jeferson - Inquima)

Colheita Mecanizada - Perdizes-MG
(Israel Nardin)

Pinta Preta - Alternaria spp Puncutura de Minadora - 
Lyriomiza spp

Batata - Sudoeste-SP (Konai - FMC)
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Batata - Sudoeste-SP (Konai - FMC)

Gado na Batata Será que chove?

Granizo - Palmas-PR (Marcelo Kusman)

Cusco-Peru 2018 (Rodrigo - Basf)

Ágata - Buri-SP (Rodrigo Furtado)
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Chapada Diamantina-BA - Fazenda Progresso
(Sidney - Cross Link)

Experimento Nutrição - Itapeva-SP (Rogerio Soratto) Experimento - Mucugê-BA (Tiyoco)

Ágata - Guarapuava-PR (Tateiva)

Orchestra - RFLavouras - Paranapanema-SP
(Ludiana - Timac)
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Márcia Demétrio da 
Costa Terra
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1) A sua família consome batata regular-
mente?

Sim.

2) Qual o consumo médio, ou seja, quantos 
quilos/mês você compra de batatas fres-
cas?

Mais ou menos 3,5 quilos por semana.

3) Onde você compra frequentemente bata-
tas frescas?

Geralmente na feira.

4) Quais critérios você utiliza na hora de 
comprar batatas frescas?

Batata sem broto, com aspecto fresco, cor 
bonita.

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

Se as batatas estiverem boas, nenhuma.

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

Sim, quando não encontro batatas boas e 
bonitas para consumo.

7) O que deveria ser feito para ajudá-lo a 
escolher a batata fresca certa para a finali-
dade que você deseja?

Obter a informação sobre o tipo de batata 
no ato da compra.

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, muito interessante! Ótima ideia!

9) Você prefere comprar batata lavada ou 
escovada? Por quê?

Não tenho preferência.

Idade: 58 anos
Estado Civil: Casada
Número de Filhos: 2
Cidade em que reside: Itapetininga-SP

10) Qual o tamanho de batata fresca que 
você têm preferência? Por quê?

Pequena e média.

11) Você prefere comprar batata de pele 
amarela ou vermelha? Por quê?

Depende. Vermelha para fritura e nhoque e 
amarela para outros preparos.

12) Atualmente você consome mais ou me-
nos batata? Por quê?

A mesma quantia.

13 – O que você acha da batata como ali-
mento?

Excelente, com ótimo valor nutricional.

14) Quais as formas de preparo que você 
mais consome batata?

Cozida, purê e eventualmente fritas.

15) Considerações adicionais livre.
Gostei uma vez que comprei a batata frita 

escura, dos andes. Uma delicia!

Um poderoso portfólio aliado à grandeza do 
produtor na missão de cultivar mais alimentos.

Veja por que 
a Corteva tem as 
melhores soluções 
para a cultura da 
batata.

PROTEÇÃO DE CULTIVOS

FUNGICIDAS INSETICIDAS

#EuCultivoAlimentos
#FaçoParteDoReinado

É por meio de nosso poderoso portfólio, com as melhores soluções em fungicidas e inseticidas para a cultura 
de batata, que a Corteva Agriscience investe em pesquisa e inovação, entregando lavouras altamente 
produtivas em todo o país e apoiando você na missão de alimentar o Brasil.

Participe desse movimento.
Conheça os produtos da Linha Batata e faça parte desse reinado.

O aumento da produtividade e rentabilidade foi observado nos campos experimentais, onde foram utilizados os produtos, seguindo corretamente as informações de dosagem e aplicação. 
O aumento de produtividade e rentabilidade depende também de outros fatores como condições de clima, solo, manejo, estabilidade do mercado, entre outros.

Visite-nos em corteva.com.br | 0800 772 2492
™ ® Marcas registradas da Corteva Agriscience e de suas companhias afi liadas. ©2021 Corteva.

EM TERRA DE BATATA, 
QUEM USA AS MELHORES 
SOLUÇÕES É REI.
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Slices de Batatas ao 
Cheddar
Sidney Christ
Chef Consultor
Facebook: Sidney Christ Gastronomia
Consultoria Engenharia

Ingredientes:

• 5 batatas grandes em fatias;

• 1/3 xícara de farinha de trigo;

• 1 xícara e meia de leite; 

• 1/2 xícara de manteiga amolecida;

• 1 colher de chá de pimenta do reino;

• 1 colher de chá de sal;

• 2 xícaras de queijo cheddar ralado.

Modo de Fazer:

Derreta a manteiga em uma panela em fogo baixo e coloque 1/3 xícara de farinha.

Adicione o leite, mexendo sempre. Em seguida, adicione sal e pó de pimenta do reino. Co-
zinhe o molho por cinco minutos.

Coloque as batatas fatiadas em uma assadeira untada, despeje metade do molho e polvilhe 
1 xícara de queijo cheddar ralado.

Repita esta etapa mais uma vez.

Asse em forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 50-60 minutos.

www.verangoprime.bayer.com.br

Alto rendimento de produção 
e qualidade de tubérculos

Excelente e�cácia no controle 
de nematoides

Baixo risco para operadores 
e para o meio ambiente*

Verango® Prime. 
O resultado que você quer ver.

Novo modo de ação 
que proporciona:

Quem investe contra nematoides, 
se destaca na qualidade da batata.

*Selo de atenção. 

������� ����� �������� É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO 
AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO

AGRONÔMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO 
INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS 
PRODUTOS; LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E 
RECEITA; E UTILIZE SEMPRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.




