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Após quase dois anos a pandemia 
do Covid 19 parece estar acalman-
do e o mundo ansiosamente tenta 
retornar à normalidade.

Em 2020 os preços da batata foram espe-
taculares devido a baixa oferta (excesso de 
chuvas e calor), o aumento do consumo (pan-
demia – isolamento social + auxílio emergen-
cial) e a redução das importações de batatas 
industrializadas. 

Em 2021 os preços poderiam ter sido muito 
maiores, porém uma combinação de fatos re-
sultou em preços medianos, ou seja, remune-
ração que permitiu aos produtores pequenos 
lucros. A volta das importações e do consumo 
fora das residências, a redução do valor do 
auxílio emergencial contribuíram para diminuir 
os preços, no entanto a natureza impôs duas 
situações que mudaram o cenário.

Após mais de 25 anos ocorreram simul-
taneamente secas prolongadas (de março a 
setembro) e geadas rigorosas (em junho) nas 
principais regiões produtoras de batata lo-
calizadas nos estados de São Paulo, Minas 
Gerais e Goiás. Estes adventos da natureza 
provocaram reduções expressivas na produ-
tividade que despencou de mais de 45 para 
menos de 30 toneladas/hectare. A fortíssima 
redução da oferta puxou os preços para cima, 
provavelmente de R$ 10,00 a R$20,00 para R$ 
40,00 a R$60,00 o saco de 25 kg. 

Faltando menos de um trimestre para fi-
nalizar o ano a preocupação dos produtores 
é imensa. Será que vale a pena plantar ba-
tatas ou outras hortaliças em 2022 diante da 
realidade “pós covid”. Além da certeza de fal-
tar insumos (pesticidas e fertilizantes) e dos 
preços absurdos (aumento de 100 a 300%), o 
fator mais relevante é o desemprego que atin-
giu níveis recordes no Brasil. Sem emprego, 
não há salário, não há consumo, não tem pra 
quem vender e consequentemente os produ-
tores “quebram”. 

Então será que é melhor plantar soja, mi-
lho, criar gados, suínos e aves? Apesar dos 
resultados positivos em mais de uma década, 
a situação atual obriga os produtores a terem 
cautela. Os elevados custos de produção, a fal-
ta de insumos, as “desculpas” absurdas para 
proibir as importações, as exigências “ridícu-
las” para poder exportar, o monopólio da mari-
nha mercante, etc... são fatos que não passam 
de estratégias comerciais para frear a potência 
chamada Brasil. 

Aparentemente produzir para o mercado ex-
terno é mais vantajoso que produzir para ven-
der no mercado interno, porém vale lembrar – 
previsão é fácil de fazer, acertar é para poucos 
e às vezes não basta competência, é necessá-
rio estar no lugar certo e no momento exato. 

Quando os empregos voltarem a situação 
volta ao normal. Mas quando voltará? 2022, 
2023, 2024, 2025, 2026 ou 2041?
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1. Superficie y produccion en España

España es un pais con una poblacion de 47 
millones de habitantes y una superficie total de 
505.990 km2 con 94 habitantes/km2. Su PIB 
ronda el billon de euros con una renta perca-
pita de 26.400 €.  El pais está estructurado en 
17 Comunidades Autónomas las cuales gestio-
nan, en su mayoria el area de agricultura de 
cada territorio autónomo.

El cultivo de la patata en España ocupa una 
superficie de 67.103 ha, con una producción 
de 2,14 millones de t,  tendiendo a estabilizar-

se después de haber sufrido un fuerte retro-
ceso desde la incorporación de España a la 
Union Eeuropea (UE). La producción española 
representa en torno al 3,9% de la producción 
de la UE.

Las principales comunidades autónomas 
productoras, son Galicia (19.221 ha), Castilla 
León (18.372 ha), Andalucía (9.782 ha), Regi-
ón de Murcia (4.345  ha), Canarias (4.081 ha), 
Comunidad Valenciana (2.156 ha), Castilla La 
Mancha (1.926 ha)  y  País Vasco (1.603 ha) 
(Fig. 1).

Figura 1. Principales áreas de producción de patata en España.

La Tabla 1 muestra las superficies sembra-
das de patata en 2020 en las principales regio-
nes de España. 

Tabla 1. Superficie en las areas de cultivo de patata en 
España. (MAPA, 2020).

Respecto a la producción, en el año 2020 
se obtuvieron un  total de 2,05 Mt de patatas 
en España,  siendo Castilla y León, con más 
de 830.000 t producidas quien la lidera  pro-
ducción, seguida de Galicia, Andalucía y  Mur-
cia. Todas ellas suman mas del 80% del total. 
Hay que tener en cuenta tambien Canarias 
con una produccion en 2020 de casi 80.000 t.
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2.Tipos de variedades cultivadas

En España se clasifica a las patatas por su 
ciclo de cultivo en:

- ‘Extratempranas’ o ‘Precoces’: se cosechan  
entre el 15 de enero y el 15 de abril.

- ‘Tempranas‘: cosechadas entre  el 15 de abril 
y el 15 de junio.

- ‘De Media Estación’ o ‘Semitardías’: se cose-
chan entre el 15 de junio y el 1 de Octubre.

- ‘Tardías’: se recogen hasta el 15 de enero

La patata extratemprana se produce en la 
zona de Murcia (Cartagena) y Baleares princi-
palmente.  La temprana en el area mediterranea 
sobre todo en provincias costeras, principalmente 
como Málaga, Valencia a las que se une Sevilla 
y, al final del periodo, empiezan a recolectarse en 
Salamanca, Ourense, La Rioja, Castilla-Leon y 
Pais Vasco.

La Figura 2 muestra la produccion de patata 
en España por tipos. Se observa que mas del 
70% de lo obtenido corresponde a la patata tardía 
y de media estación, las cuales se cosechan en-
tre los meses de Agosto y Octubre de cada año.

  Figura 2. Produccion de tipos de patata en España (Fuente datos: ICEX).

Repecto a las varie-
dades, las principales 
corresponden a Mona-
lisa, Agria, Kennebec 
aunque se van introdu-
ciendo mas recientes 
como Lucinda, Valencia 
o Soprano.

http://www.neiker.eus
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3. Utilización y comercio de la patata en España

En cuanto al tipo de consumo en torno al 
73% se destinó a la patata fresca en 2020, 
siendo la pequeña tienda tradicional la que 
acaparó en torno al 30% de las ventas. 

El comercio exterior de España respecto a 
las exportaciones se centra en paises como 
Portugal, Alemania y Francia, con mas del 70% 

Figura 3. Exportaciones de patata de España a la UE en 2020 (Fuente: Statista)

de este mercado. El volumen total se sitúo en 
272.000 t. Por variedades Agria es actualmen-
te la más demandada en los paises que expor-
ta España al norte de Europa. Por el contario 
Portugal prefiere variedaescinos lusos tienen 
preferencia por variedades de piel roja como 
Desiree, Kondor o Romano, entre otras. Del 
total exportado en 2020 alrdedor de 120.000 t 
se enviaron a Portugal.

4. Obtencion de nuevas variedades en España

La investigación en patata en España, res-
pecto al desarrollo de nuevas variedades la 
lleva a cabo exclusivamente NEIKER-instituo 
Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario si-
tuado en Alava (Pais Vasco) y dependiente del 
Gobierno Vasco.

Ya en 1933 se creó la Estación de Mejora 
de la Patata (EMP) y con ella se iniciaron los 
trabajos de investigación en este tubérculo. 
Fue en los años 50 cuando se desarrolló la pri-
mera variedad española denominada Eminen-
cia. Continuando y potenciando esta línea de 
mejora se inscribieron hasta los años 80, las 
siguientes variedades: Duquesa, Goya, Olalla, 

Turia, Victor, Lora, Aurea, India, Belda, Buesa, 
Diba, Iturrieta, Onda y Zubeldia.. A partir de 
los años  80 se abren nuevos campos de in-
vestigación en patata, registrando como nue-
vas variedades: Nagore, Fénix, Mayka, Nerea, 
Itziar, Zadorra, Zarina, Zorba y Gorbea. Cabe 
destacar la variedad Zorba por su calidad en el 
procesamiento para frituras, las cuales están 
siendo actualmente ampliamente comercia-
lizadas en países europeos como Alemania. 
Otras como Harana, Mirari, Leire, Miren y Ent-
zia se han registrado en los ultimos 10 años. 
Actualmente estan en fase de registro varieda-
des como Beltza , de pulpa morada o Edurne 
de piel muy fina y lisa apta para el consumo en 
fresco (Figura 4)

Pero España es un pais predominantemente importador de este tuberculo. Según el ICEX 
,  las importaciones en el año 2020 fueron en tono a las  860.000 t, siendo el principal pais de 
origen Francia con mas del 80% del volumen total.Le siguem de lejos Reino Unido, Portugal y 
Paises Bajos, con unas cifras inferiores al 10% cada uno. 

El esquema de obtencion de las nuevas va-
riedades se muestra en la Figura 6. Una de 
las claves del programa es la elección de ge-
nitores. NEIKER dispone de un Banco de Ger-
moplasma (www.germoplasma,net) con unas 

Figura 4. Nuevas variedades de patata de Neiker: Beltza (izq) y Edurne (dcha). 

300 entradas constituidas por variedades co-
merciales, clones de mejora y especies del G. 
Solanum. que forman parte de los parentales 
empleados en el programa de cruzamientos.
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Figura 5. Esquema de obtención de nue-
vas variedades de patata en Neiker.

Figura 6. Produccion de minituberculos (G0) en Neiker.

El esquema con el número de generaciones  en Eu-
ropa según las certificaciones es el que se muestra en 
la Figura 8. De esta forma se permite un máximo de 
4 generaciones en campo para la patata prebase PB 
(G1 a G4) que provienen de los tuberculos obtenidos 
en conciciones controladas (G0) categoria PBTC, bien 
mediante aeroponia o cultivo en bancadas de turba. 

Figura 7. Campo para producción de semilla prebase (PB). a 
partir de minituberculos  

Posteriormente se pasa a la categoria Base (G5 a G7) con un máximo de 7 multiplicaciones 
incluida la prebase. Por ultimo se llegaria a la categoria Certificada (A ó B) con un maximo de 
2 generaciones (G8-G9).

Figura 8. Esquema produccion semilla patata certificada en Europa (Fuente: www.gnis.com ).
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Ninguém pode negar que a batata é 
um dos alimentos mais versáteis 
que existe, também da mesma ma-
neira, não podemos negar sobre a 

diversidade da batata. Mesmo nos limitando 
somente a uma espécie (Solaum tuberosum L.) 
a espécie que representa todas as variedades 
que conhecemos comercialmente, menos nos 
países andinos que possuem outras espécies 
cultivadas. 

Somos forçados a acreditar que o universo é 
composto somente por aquilo que conhecemos, 
se conhecemos apenas as variedades de pele 
amarela então as batatas são de pele amarela. 
No entanto, existem mais coisas no mundo do 
que conhecemos. Quem já teve a oportunida-
de de conhecer algum país de onde a batata é 
nativa, sempre é surpreendido por um espetá-
culo de cores, formatos e muitas vezes pelos 
sabores das batatas que são vendidas no Peru, 
Chile Bolívia entre outros. O mesmo podemos 
observar em países europeus ou norte-ameri-
canos em que a batata é um alimento básico na 
alimentação, sempre há grande diversidade de 
tipos de batatas. Sempre surge uma pergunta, 
por que aqui não temos batatas tão boas de 
sabor como em outros países?

Da mesma maneira em que as cores ou for-
matos são extremamente diversificados o mes-
mo podemos dizer sobre outras características, 
como resistência às doenças e pragas, adap-
tação às condições climáticas, foto período, 
temperatura e até adaptações mercadológicas. 
Passando a parte externa da batata deparamos 
com a polpa. Ela pode ser creme, como a maio-
ria das variedades que encontramos no Brasil, 
mas pode ser branca (preferida pelas indústrias 
de chips) mas também pode ser rosa, verme-
lha, amarela ou mesmo mesclada, com duas 
ou mais cores no mesmo tubérculo. Ainda ca-
minhando adentro deparamos com as qualida-
des intrínsecas, nem toda batata possui a mes-
ma quantidade de sólidos (matéria seca), pode 
ser extremamente baixa, passando por média 
e indo para as de alto conteúdo, as varieda-
des usadas para a produção de amido e pelas 
indústrias, sejam elas de chips ou palito. Além 
do conteúdo em matéria seca a textura pode 

variar, entre farinhenta e serosa, com um gra-
diente entre elas, estas características fazem 
papel importante, pois, cada pessoa vai ter pre-
ferência por um tipo de textura. Além da polpa 
branca e creme, pode ser amarela forte, rosa-
da, vermelha, roxa ou mesclada, as de polpa 
roxa são ricas em antocianinas e em quantida-
des mais elevadas que da uva ou outras frutas 
que são tidas como alimento indispensável por 
atuar como antioxidantes.

 O sabor pode variar de sabor neutro, como 
as variedades mais comuns no nosso país, os 
programas de melhoramento genético privile-
gia esta característica para que não importando 
o local que dada variedade será introduzida vai 
combinar com qualquer outro alimento que é 
costume local sem interferir o paladar, fazendo 
ótimas combinações. Mas há também varieda-
des com sabor acentuado, marcante, que nos 
faz lembrar castanhas ou nozes.

Para determinar o sabor de uma batata são 
muitos compostos envolvidos, desde glicoal-
calóides, proteínas  e vários outros compostos 
que fazem com que cada variedade tenha um 
gosto único. Como alimento saudável e nutriti-
vo, é dispensado mais elogios à batata, basta 
pesquisar sobre a fome da batata (Irishi famini) 
para reforçar sua importância para a alimenta-
ção humana.

Infelizmente nossa amada batata não teve 
um marketing como outros alimentos tiveram, 
como a batata doce, a banana, café entre ou-
tros produtos. A batata tem mais potássio que 
a banana, mais proteína que a batata doce, e 
quando devidamente preparada possui menos 
calorias que o arroz. 

Como era de se esperar, um continente que 
por milênios utiliza o arroz como principal ali-
mento, a Ásia, vem substituindo o cereal pela 
batata, sendo a China hoje maior produtor 
mundial do tubérculo.

Diante da constante ameaça de fome no 
mundo, teremos muito o que fazer para que a 
batata em breve, seja o primeiro alimento mais 
cultivado para a segurança alimentar humana.

Figura 1. Apesar do formato bizarro, é um tipo de batata muito pouco conhecido, mas com excelentes qualidades culinárias.
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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
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Figura 2. Uma pequena amostra de chips de batatas, sabores, cores para satisfazer qualquer consumidor.

Figura 3. Diversidade de cores de polpas de batata.
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Fazenda Água Santa:
Bataticultura Eficiente e Sustentável
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história da Fazenda Água San-
ta começa com a família Rocheto, 
pioneira no cultivo de batatas no 
Brasil, na região da Serra da Manti-

queira em SP. Em 1982, iniciou-se o cultivo de 
batatas. Em 1994, os irmãos expandiram as la-
vouras para a região de Patrocínio, e em 1998, 
houve a aquisição da Florestadora Perdizes, 
em MG. Por volta de 2004 já eram os maiores 
produtores de batatas do Brasil e começaram a 
estudar a implantação da unidade industrial de 
batatas pré-fritas congeladas.

Em 2006 inaugurou a primeira planta da 
Bem Brasil, em Araxá MG e em 2016, a segun-
da planta, no município de Perdizes MG, que, 
em 2021 dobrou sua capacidade produtiva. A 
indústria é líder no mercado de batatas pré-fri-
tas, sendo responsável pelo fornecimento de 
40% das batatas pré-fritas do país.

No ano de 2017 face a uma reestruturação do 
Condomínio Agrícola surge a Água Santa, sob 
o comando individual de João Emilio Rocheto. 
Hoje, a fazenda é a maior produtora de batata 
in natura do Brasil, com sede nos municípios de 
Perdizes e Sacramento, em MG. A produção é 
estimada em 300.000 ton/ano e área em mais 
7.000 hectares de batata, com perspectiva de 
grande expansão nos próximos anos. 

A história da Fazenda Água Santa se cru-
za com a da Bem Brasil Alimentos, não so-
mente por serem empresas do mesmo grupo, 
mas também pelas iniciativas sustentáveis que 
desenvolvem juntas, focadas na economia cir-
cular e agregando valor a produtos antes des-
cartados. Nesse sentido, destacam-se dois 
processos muito importantes: a compostagem 
e a fertirrigação. As batatas não aproveitadas 
no processo são direcionadas a compostagem, 
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Compostagem Fazenda Água Santa

Plantação da Fazenda
Sede e Ônibus Safari do NASC ( Núcleo Ambiental Água Santa do Cerrado)
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cujo produto é devolvido ao solo da Fazenda 
Água Santa, enriquecendo o solo e gerando 
economia na compra de insumos. Já os efluen-
tes líquidos gerados no processo industrial são 
tratados e utilizados na fertirrigação. 

Com foco também na eficiência energética e 
co-geração de energia, a Bem Brasil Alimentos 
utiliza o cavaco, proveniente das plantações de 
eucalipto da Fazenda Água Santa, para alimen-
tar suas caldeiras. 

Fazenda Água Santa e Bem Brasil Alimen-
tos também se unem num Projeto de Educação 
Ambiental, o Projeto NASC (Núcleo Ambiental 
Água Santa do Cerrado), que teve início com 
registros fotográficos e levantamento da biodi-
versidade presente na fazenda. Foram catalo-
gadas mais de 230 espécies de aves, o que re-
presenta aproximadamente 12% das espécies 
encontradas no Brasil. Diante de tanta riqueza 
natural, a Fazenda Água Santa abriu suas por-
tas para um projeto, destinado a comunidade, 
parceiros, instituições de ensino e colaborado-
res que contará com visitações, trilhas e safári 
ecológico e muito conteúdo com o objetivo de 
mostrar que é possível aliar a bataticultura a 
preservação do Cerrado.

A produção de batatas da Fazenda Água 
Santa é certificada pela Global G.A.P, certifica-

ção global que nos exige a rastreabilidade do 
nosso produto, garantindo batatas saudáveis 
e seguras para consumo, respeitando o meio 
ambiente e nossos colaboradores. O primeiro 
pivô movido a energia solar foi instalado na 
Fazenda Água Santa, o teste busca alterna-
tivas de energia limpa. Na sede em Perdizes 
foi instalada uma biofábrica, onde são produ-
zidos produtos biológicos a serem aplicados 
em campo, buscando a redução da utilização 
de defensivos.

Visando superar as expectativas dos par-
ceiros, a Fazenda Água Santa também investe 
em inovação, sendo um parceiro da EMBRA-
PA no desenvolvimento de novas cultivares 
de batata adaptadas às condições do Brasil. 
A tecnologia está presente em todas as opera-
ções agrícolas, com a agricultura de precisão 
há economia de insumos e maior eficiência no 
seu uso, com auxílio de informações de ma-
pas de adubação em taxa variável, aplicação 
localizada de defensivos por mapas utilizando 
drones, telemetria para gestão de equipamen-
tos, entre outras tecnologias da chamada Agri-
cultura 4.0.

A Fazenda Água Santa tem como missão 
produzir alimentos saudáveis de forma eficien-
te sustentável, mostrando que é possível aliar 
a produtividade a conservação.

Uma colheita
bonita de se ver.

NOVO

Aponte 
o celular 
e saiba 
mais.

0800 772 2492 | saiba mais: corteva.com.br
TM ® Marcas registradas da Corteva Agriscience e de suas companhias afi liadas. © 2021 Corteva.

Chegou o novo fungicida exclusivo para a cultura da batata: Acapela®, 
único com Onmira™ active, que oferece proteção superior por mais 
tempo e resultados visivelmente melhores.

Use Acapela® para uma colheita bonita de se ver.

Plantas fortes. Resultados excelentes.

Tecnologia ideal para 
o Manejo de Doenças

Age na parte interna 
e externa da planta

Age nas folhas novas 
e em desenvolvimento

Proteção superior: 
pinta-preta
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Sede fazenda água santa em Perdizes
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IAC apresenta novas variedades para 
o Mercado Nacional de Batata
Thiago L. Factor1; Sebastião de Lima Júnior1; Sally F. Blat2;
José Carlos Feltran2 Eduardo Y. Watanabe3; Daniel Gomes4

¹Pesquisador Científico, UPD Mococa, Instituto Agronômico – IAC/APTA; 
²Pesquisador Científico, Centro de Horticultura, Instituto Agronômico – IAC/APTA; 
³Pesquisador Científico, UPD Itararé, Instituto Agronômico – IAC/APTA,
⁴Pesquisador Científico, Pólo Regional Leste Paulista, DDD/APTA;

No último dia 15 de outubro, o Institu-
to Agronômico (IAC), órgão de pes-
quisa da Secretaria de Agricultura 
do estado de São Paulo apresen-

tou suas novas variedades de batata para o 
mercado nacional. O evento que contou com a 
presença do Secretário de Agricultura de São 
Paulo, Itamar Borges, ocorreu na sede da Co-
operbatata (Cooperativa dos Bataticultores de 
Vargem Grande do Sul), na cidade de Casa 
Branca,  foi acompanhada pelo presidente da 
cooperativa Lucas Lemos Ranzani, o gerente-
-geral, Regis Alessandro Dotta, e representa-
do os cooperados, João José Dario. O gerente 

da ABVGS (Associação dos Bataticultores da 
região de Vargem Grande do Sul) Paulo Doni-
zete Martins, o prefeito de Vargem Grande do 
Sul, Amarildo Duzi Moraes, o vice-prefeito de 
Casa Branca, Antonio Eduardo Marcon (Du-
zão), o Diretor Geral do IAC Marcos Landell 
e do Centro de Horticultura do IAC Charleston 
Gonçalvez, assim como vereadores de Moco-
ca, Casa Branca e Vargem Grande do Sul  e 
demais representantes de classe e lideranças 
políticas da região de Vargem também estive-
ram presentes. A região de Vargem Grande do 
Sul é considerada a principal região produtora 
de batata do estado de São Paulo.

Foto 1. Representantes da Cooperbatata e ABVGS, acompanhados pelo Secretário de Agricultura de São Paulo, 
equipe de Pesquisadores de Batata do IAC e representantes da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios 
(APTA), Casa Branca, 2021.

Foto 2. O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo (SAA), Itamar Borges, o secretário-executivo 
da SAA, Francisco Matturro e o Pesquisador Científico 
Sebastião de Lima Júnior apresentando as novas variedades de batata do IAC ao Presidente da Cooperbatata 
Lucas Lemos Ranzani, Casa Branca, 2021.
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Foto 3. Novas variedades de batata do IAC, Casa Branca, 2021.

Um dos programas de melhoramento ge-
nético de batata mais antigos do país, o IAC 
iniciou seus trabalhos na década de 1930 do 
século passado. Inicialmente com estudos 
de desempenho de cultivares introduzidos do 
exterior. A partir de 1950 iniciaram-se os cru-
zamentos e seleções em diferentes zonas de 
produção daquela época. Nesta fase, foram 
obtidas as cultivares Aracy (IAC-2) e Jacy 
(IAC-474), derivadas do cruzamento do culti-
var norte-americano Katahdin com o cultivar 
holandês Profijt. 

A cultivar Aracy, selecionado principalmen-
te por sua rusticidade é ainda hoje, já depois 
de seu septuagenário, considerado padrão 
nacional de resistência a Alternária spp. e 
utilizada como testemunha para ensaios de 
VCU (Valor de Cultivo e Uso) para registro 
de  novos cultivares e obtenção do RNC (Re-
gistro Nacional de Cultivares) junto ao MAPA 
(Ministério da Agricultura e Abastecimento). 
Apresenta também bom nível de resistência 
PLRV, um dos principais vírus da cultura da 
batata. Seus tubérculos tem formato redondo-
-achatado, película clara não muito brilhante e 
polpa creme. Estes aspectos não ideais para 
um consumidor que valoriza muito a aparên-

cia dos tubérculos, foi a causa de sua limitada 
aceitação pela bataticultura paulista, a despei-
to de suas ótimas características culinárias e 
de resistência a pragas e doenças. 

A IAC Ibituaçu (Jacy x G-5264), obtida em 
1980 em campos de seleção da Unidade de 
Pesquisa do IAC de Itararé, vêm sendo utili-
zada pelos diferentes programas de melhora-
mento como fonte de resistência a Phytoph-
thora infestans. Essa variedade, com alto teor 
de matéria seca e formato não muito atrativo 
para os padrões brasileiros, é considerada 
atualmente no país como uns dos genótipos 
que possui maior nível de resistência a prin-
cipal doença da batata, a requeima. (Duarte, 
2009 e Rossi, 2009).

Além destas duas importantes variedades 
do IAC, consideradas fonte de resistência 
para a bataticultura de clima tropical, diversas 
outras variedades foram lançadas, dentre elas 
cabe destacar a variedade IAC Itararé (IAC-
5986) em 1972, a IAC Aracy Ruiva em 1986 
(um mutante da variedade Aracy) e a IAC Vitó-
ria, em 2010. Estiveram envolvidos neste tra-
balho de décadas, diversos pesquisadores e 
especialistas do IAC, das mais diferentes áre-

as do conhecimento, dentre as quais destaca-
mos o Dr. Hilário Miranda (Pesquisador cien-
tífico aposentado) como representante desta 
equipe, que deixaram importante e inegável 
legado a bataticultura nacional. 

Mais recentemente, contudo, a partir da 
base genética do IAC, intercâmbio de genó-
tipos com a Embrapa e a empresa Solavita, 
assim como importações do CIP (Centro Inter-
nacional de Batata), vem sendo realizados cru-
zamentos e seleção a partir do trabalho con-
junto entre as unidades de pesquisa do IAC de 
Mococa, Itararé, Ribeirão e da Apta Regional 
de Monte Alegre do Sul, visando obter varie-
dades mais adaptadas ao nosso clima tropical 
e subtropical de cultivo, com maior resistência 
às principais doenças que acometem a batata, 
principalmente Pinta Preta e Requeima, assim 
como altas temperaturas, além de selecionar 
variedades de formato, cores e sabores dife-
renciados. 

Chegou a hora das variedades coloridas ocu-
parem algum espaço no mercado nacional?

Os consumidores brasileiros preferem sem 
titubear batatas que tenham película amarela, 
casca lisa e brilhante e cor da polpa creme. 

Nos últimos anos, no entanto, com a crescente 
valorização de alimentos com valor funcional e 
com potencial “fitness”, assim como de expan-
são e popularização da gastronomia, tem au-
mentado o interesse por batatas não conven-
cionais, isto é, batatas com multiplicidade de 
cor de película, de polpa, formato de tubérculo 
e aptidão diferenciada de uso culinário.

Em vários países da América do Sul, Esta-
dos Unidos e Europa, já é realidade há algum 
tempo e ocupa espaço de destaque nas ban-
cas de feiras livres, gôndolas de supermerca-
dos e restaurantes de alto padrão. Assim, a 
disponibilidade de variedades de batata colori-
da no Brasil pode ser uma excelente oportuni-
dade para a geração de novos negócios e pro-
dutos inovadores, assim como para melhoria 
da alimentação e saúde do consumidor. Isto 
porque, duas classes de compostos que confe-
rem a cor aos tubérculos têm propriedades an-
tioxidantes. A cor vermelha e roxa na polpa e/
ou película, em tonalidades variadas, é devido 
às antocianinas, que são pigmentos fenólicos 
(Liu, 2004), enquanto a pigmentação amarela 
a laranja na polpa é devido à concentração de 
carotenoides (Brown et al., 1993). Tem sido re-
portado que as antocianinas presentes em ba-
tata podem proteger contra câncer de próstata 
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(Reddivari et al., 2007) e de mama (Thompson 
et al., 2009) e os carotenóides são compostos 
importantes na prevenção de doenças cardio-
vasculares, além de fotoprotetores da retina 
humana (Ahmed et al., 2005). 

Assim, face ao eminente interesse do mer-
cado brasileiro por esse tipo de batata, o Pro-
grama de Melhoramento Genético de Batata 
do Instituto Agronômico, tem buscado a intro-
gressão de genes dos caracteres relacionados 
a cor púrpura e vermelha de casca e polpa 
em germoplasma nacional, mais adaptado às 
condições do sudeste brasileiro, visando dis-
ponibilizar aos produtores mais uma opção de 
produção e oportunidade de negócio. Temos 
esperança que não só as variedades coloridas 
do IAC, mas também de outras instituições e 
empresas que estão trabalhando nesse seg-
mento possam quebrar finalmente o paradig-
ma de formato e pele que impera no Brasil há 
décadas para que num futuro próximo mais 

Foto 4. IAC Turmalina em campo no município de Itobi/SP. Fonte: Richard Geremias.

Foto 5. IAC Turmalina na forma de salada crua à esquerda (Fonte: salada de batata - Chef Fábio Viera) e na pre-
paração de prato “gourmet”  à direita (Fonte: Chef Rafael Navarini - batata Tie-dye). 

produtores possam explorar esse mercado, 
gerando novos produtos e empregos. 

Conheça um pouco mais das variedades 
coloridas do IAC

IAC Turmalina (CIP 399101,1 x Cruza 27): 
originada do cruzamento de um clone do CIP 
com uma variedade mexicana, possui pele 
roxa e anéis mesclados roxo e branco, atrain-
do o consumidor pelo visual. Seus tubérculos 
são oval alongados, olhos rasos,  pele lisa e 
brilhante. Considerada uma variedade de por-
te baixo e clico precoce, de 80 a 90 dias, apre-
senta matéria seca com teor próximo de 20%, 
o que lhe confere boa aparência quando frita 
na forma de “chips” e ou palitos. Pode ser uti-
lizada na confecção dos mais variados pratos 
“goumets”, inclusive nhoques coloridos ou até 
consumida crua na forma de saladas devido 
ao seu sabor diferenciado.

Foto 6. Evento Mesa São Paulo. Fonte: Dr. Daniel Gomes - prato cogu-
melos e batatas coloridas IAC cozidas no sous vide com mousse bacalhau 
- Chef Danielle Massa e Luigi Rea. 

IAC Granada (IAC 6.106 
x Quaresma): cultivar de ba-
tata de pele vermelho intenso 
e brilhante, polpa com anéis 
mesclados vermelho/branco. 
Possui moderada resistência 
a requeima e alternaria e ci-
clo considerado semi-tardio, 
de aproximadamente 110 a 
120 dias.  Alta produtividade 
e matéria seca variando de 19 
a 20%. Ideal para ser consu-
mida na forma frita e em pra-
tos que exigem batata de bom 
teor de matéria seca. 
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Sacos de Nylon * Sacos GI PP * 

Chicotes * Barbantes * Fitilho Ouro * Linhas p/ Costura 

Foto 7. IAC Granada em campo de melhoramento genético à esquerda (Fonte: Thiago Factor) e em produtor de 
batata orgânica à direita (Fonte: Richard Geremias – A Boa Terra Orgânicos).

Foto 8. Mix de novas variedades IAC de batatas coloridas. 
Fonte: Dr. Daniel Gomes.
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É possível produzir e co-
mercializar batata orgâni-
ca no país?

A população brasileira 
vem a cada dia se conscien-
tizando mais em relação à 
saúde pessoal e ao consu-
mo de alimentos saudáveis. 
Nesta esteira, a demanda 
por produtos orgânicos cres-
ce mais do que a oferta des-
tes produtos. Consequen-
temente, a demanda por 
batatas orgânicas faz com 
que o quilograma do produ-
to possa ser comercializado 
a bagatela de R$18,50 em 
algumas redes de supermer-
cado de alto padrão e em-
preendimentos especializa-
dos em produtos orgânicos. 
Apesar do alto valor pratica-
do por alguns comerciantes, 
não é incomum encontrar 
produtores de batata orgâni-

Conheça um pouco mais das variedades 
resistentes do IAC

IAC Obelix (Maria Bonita x Asterix): origina-
da do cruzamento de uma variedade peruana, 
Maria Bonita, e nossa conhecida referência de 
mercado para palitos fritos, a Asterix, a nova 
variedade IAC Obelix tem como diferencial 
alto nível de resistência a requeima aliado a 
excelentes produtividades, podendo chegar 
até 60 t/ha. Seus tubérculos são do tipo oval 
alongado cheio, pele branca e polpa também 
branca. Possui matéria seca superior a 19% e 
somente tubérculos graúdos, o que se torna 
uma vantagem comparativa quando se pen-
sa em indústria de batata pré-frita congelada. 
Apesar da pele não ser muito atrativa para o 
consumo fresco, tem sido produzida e comer-
cializada por produtores orgânicos devido sua 
boa produtividade neste tipo de sistema, onde 
o grande desafio é encontrar variedades de 
batata que resistam a requeima. Quando se 
fala em indústria de batata orgânica pré-frita 
congelada ou até assada para, sobretudo, o 
mercado “fitness”, esta variedade possui um 
grande potencial de utilização. Além do mer-
cado orgânico, a IAC Obelix tem apresentado 
bom desempenho em testes em indústrias de 
batata pré-frita congelada convencionais.

ca recebendo de R$5,00 a R$10,00 por qui-
lograma. Esses preços exorbitantes quando 
comparado à batata consumo convencional se 
deve a baixa oferta do produto no mercado na-
cional. Além da população em geral ávida por 
batata orgânica, existe ainda a necessidade 
de produção voltada para as compras institu-
cionais, sejam estas, vindas da merenda es-
colar e hospitais, assim como para preparo de 
alimentos para recém nascidos e restaurantes 
industriais.

Essa oportunidade do mercado orgânico 
de batata poderia ser atendida inclusive com 
tubérculos escovados e sem as exigências de 
cor, formato e qualidade de pele como ocorre 
na comercialização das batatas provenien-
tes do cultivo convencional voltados para o 
consumo “in natura”, abrindo-se assim uma 
grande oportunidade para variedades que 
não tenham na aparência externa seu grande 
diferencial. 
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Foto 9. IAC Obelix à esquerda e Agata à direita sob alta pressão de requeima em sistema orgânico de produção.

Foto 10. IAC Obelix produzida em sistema orgânico de produção sendo lavada e embalada para comercialização 
(Fonte: Richard Geremias – A Boa Terra Orgânicos).

IAC Axel (Aracy Ruiva x Itararé): genótipo 
originado a partir do cruzamento das cultivares 
nacionais IAC Aracy Ruiva e IAC Itararé, apre-
senta tolerância a requeima, entretanto, seu 
grande diferencial é quanto sua resistência à 
pinta preta. Seus tubérculos possuem formato 
oval redondo, pele amarela brilhante e polpa 
creme. Apresenta matéria seca na faixa de 17 
a 18% e sabor diferenciado. Pode ser prepara-
do preferencialmente na forma de palitos fritos 
ou assados, porém pode ser usada também 
na confecção de purês e saladas. O formato 
afilado de parte dos tubérculos e matéria seca 
intermediária pode desmotivar a sua aceita-
ção pelas indústrias processadoras de batata 
palito congelado, porém sua qualidade visual 
satisfatória pode atender ao mercado fresco 
de dupla aptidão.

A disponibilização dessas novas cultivares 
de batata faz parte do programa de Entregas 
Tecnológicas do Governo do Estado de São 
Paulo à sociedade. Até 2022, os seis Institu-
tos, incluindo o IAC, e 11 Polos Regionais de 
Pesquisas ligados à Agência Paulista de Tec-
nologia dos Agronegócios (APTA), da Secre-
taria de Agricultura de São Paulo, disponibi-
lizarão 150 tecnologias a todas as cadeias de 
produção do Agro. Neste ano, a meta é dispo-
nibilizar 50 tecnologias na área de agricultura, 
pecuária, pesca e aquicultura, economia, pro-
cessamento de alimentos e sanidade.

As quatro novas variedades de batata es-
tão em fase final de registro e proteção junto 
ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA) e já passaram pela tecnolo-
gia de finger print, capaz de identificar a “im-
pressão digital” do material biológico, de modo 
a preservar sua identidade em qualquer lavou-
ra onde estiver sendo cultivada. Os interessa-
dos nestas novas variedades de batata podem 
entrar em contato com o IAC - UPD Mococa 
por meio do telefone (19) 3656-0200 ou pelo 
e-mail: tesouroandino@gmail.com. 
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Margossian Sementes,
50 anos de História
Especialista na importação e no comércio de batata-semente, a Margossian Sementes 

completou 50 anos em 2020 e é referência no mercado

Uma história de pioneirismo e com-
prometimento, priorizando a oferta 
de produtos de qualidade e a satis-
fação dos clientes, essa foi a recei-

ta que levou a Margossian Sementes a com-
pletar 50 anos de história em 2020. Fundada 
em 1970, a empresa leva o sobrenome de seu 
fundador, Abraham Margossian, profissional 
extremamente conhecido pelos produtores de 
batata, que faleceu em abril de 2021, aos 93 
anos. “Ele dedicou a vida toda ao trabalho e 
a bataticultura, nos deixando um legado muito 
bonito. É uma honra fazer parte e dar conti-
nuidade a essa história, seguiremos com seus 
princípios de honestidade e lealdade”, comen-
ta Priscila Margossian, engenheira agrônoma 
e neta de Abraham.

HISTÓRIA

Após adquirir uma experiência de mais 
de 20 anos trabalhando com o comércio de 
sacarias no estado de São Paulo, Abraham 
Margossian iniciou em 1970 a Margossian 
Sementes, onde continuou seu know-how no 
ramo de sacarias e incluiu também a comer-
cialização de sementes de hortaliças.

Em 1972, Abraham fez sua primeira im-
portação de batata-semente da Holanda, tra-
zendo as cultivares Spunta, Radosa e Bintje. 
Com o lucro que obteve nesta importação, ele 
viajou para a Europa para aprofundar seus 
conhecimentos no ramo. A partir daí, passou 
a assessorar produtores de batata e a esta-
belecer parcerias de plantio, com a utilização 
das sementes que importava. Foi quando 
nasceu a sua paixão pela bataticultura.

Em 1984, surgiu a primeira parceria inter-
nacional, quando a Margossian Sementes 
se tornou representante da empresa holan-
desa Wolf & Wolf, posteriormente incorpora-
da pela Agrico B. V., permanecendo parcei-
ros até os dias atuais. Dez anos depois, em 
1994, Abraham trouxe da Holanda a cultivar 
de batata Agata, que em apenas dois anos, 

A empresa segue sua trajetória de sucesso 
pelas mãos de Sonia e Priscila Margossian, fi-
lha e neta de Abraham, seguindo os mesmos 
valores e o profissionalismo de sempre, preco-
nizados por Abraham. “Sabemos das batalhas 
e dificuldades que o produtor rural enfrenta no 
Brasil, e nossa essência sempre foi de buscar 
caminhar ao lado do produtor, fornecendo pro-
dutos de alta qualidade e segurança, que pro-
porcionam ótimo rendimento e que nossos clien-
tes possam confiar. Foi a essência da parceria 
que aprendemos com meu avô, através desse 
posicionamento é que muitos clientes viraram 
grandes amigos. Continuaremos trabalhando 
firme com esse propósito, sempre priorizando o 
relacionamento com clientes e parceiros, ruma a 
mais 50 anos de história”, reforça Priscila. 

Abraham em sua primeira viagem a Holada - 1972

alcançou uma ascensão recorde no país, se 
tornando até hoje a cultivar mais produzida 
no Brasil.

Abraham costumava contar uma história 
curiosa sobre os primeiros anos da Agata 
no Brasil, quando uma comissão da Holan-
da veio para avaliar os campos de teste na 
região de Itapetininga, interior de São Paulo. 
Porém, nas semanas que antecederam a vi-
sita choveu muito forte e granizo, deixando o 
campo com muitas falhas. Durante a visita foi 
impressionante constatar que mesmo assim, 
a produção foi excelente e com ótima qua-
lidade, confirmando que a Agata seria uma 
cultivar especial.

Outro marco importante para a empre-
sa foi em 2004 com a introdução da cultivar 
Markies, uma cultivar perfeita para a indústria 
de processamento de batata. Naquela épo-
ca a participação da indústria na bataticultura 
ainda era pequena e a demanda por Markies 
foi crescendo junto com o setor. Atualmente, 
Markies é a cultivar mais importante para o 
seguimento devido sua alta qualidade de fri-
tura e rendimento, tornando-se um produto 
referencial para a indústria.
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Posteriormente, em 2011, Margossian con-
cretizou mais um sonho com a construção da 
câmara fria da empresa, expandindo os ne-
gócios para a área de armazenagem. Atual-
mente, a câmara funciona para manutenção 
de estoques de batata-semente da empresa 
e também aluga o espaço para armazenagem 
de outros produtos resfriados e congelados.

ATUALIDADE

A Margossian Sementes segue o aperfei-
çoamento, buscando novas cultivares para 
atender a necessidade do mercado brasileiro 
de batata. Segundo Priscila, “a Margossian 
Sementes está sempre alinhada com a Agrico, 
nossa parceira na Holanda, e a maior empre-
sa de desenvolvimento de novas cultivares do 
mundo, e lá buscamos matérias de qualidade, 
de alta tecnologia para testar no Brasil e for-
necer a nossos clientes esse produto diferen-
ciado”.
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LANÇAMENTOS

Para o mercado fresco a empresa segue com 
grandes lançamentos realizados desde 2020, 
são as cultivares Adato, Ranomi, Constance e 
Spectra. Todas elas apresentam alto rendimento 
e excelente aparência, pele amarela, lisa, bri-
lhante, ideal para o seguimento.

A principal diferença dessas cultivares para a 
Agata é a possibilidade de armazenar por mais 
tempo, já que possuem maior dormência. A van-
tagem para o produtor é poder planejar melhor o 
seu plantio, fazendo-o em um período que seja 
mais adequado, seja por fatores econômicos ou 
climáticos. “Essas cultivares estão indo muito 
bem no mercado, nossa primeira importação co-
mercial dela ocorreu agora na safra 2020/2021, 
que vai de novembro a abril, e as novas culti-
vares representou cerca de 10,5% do total das 
vendas, excelente número para o primeiro ano, 
além disso, o feedback recebido dos clientes 
nos deixa muito satisfeitos” comenta Priscila.

Abraham Margossian Variety Show - Agrico Novas cultivares, lançamento 2020-2021 - Itapetininga - SP

Cultivar Adato, excelente aparência - Itapeva - SPCultivar Adato - Itapetininga - SP
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‘BRS F50’ - Cecília, uma nova
Cultivar de Batata Multiuso
com Resistência a
Doenças Foliares

A 

Embrapa registrou em 2020 duas 
novas cultivares de batata, a ‘BRS 
F183’ - Potira e a ‘BRS F50’ - Ce-
cília, no RNC/MAPA. ‘BRS F183’ - 

Potira foi apresentada na edição 57 (2020) da 
revista Batata Show. ‘BRS F50’ - Cecília é uma 
cultivar destinada ao mercado fresco, com re-
sistência à requeima e à pinta preta.

É originada do cruzamento Rioja x 
3CRI1316-8-82, efetuado em 2006. Foi testa-
da e validada sob o código F50-08-01, e sele-
cionada com base na aparência de tubérculo, 

Figura 1. Cultivar ‘BRS F50’ - Cecília.
Foto: Natércia LP Lima.

Arione S Pereira1; Giovani O Silva2; Agnaldo DF Carvalho2; Caroline M Castro1; Fernanda Q 
Azevedo1; Elcio Hirano1; Beatriz M Emygdio1; Antonio C Bortoletto1; Cesar B Gomes1; Carlos 
A Lopes2; Valdir Lourenço Junior2; Carlos F Ragassi2; Juliana H Coradin1; Leonardo F Dutra1; 
Eberson D Eicholz1; Natércia LP Lima1; Rogério O Jorge1; Mirtes F Lima2; Jadir B Pinheiro2; Ana 
CR Krolow1; Iriani R Maldonade2; Bernardo Ueno1; Nelson P Feldberg1; Carlos Reisser Junior1; 
Luis AS Castro1; Márcia Vizzotto1; Gustavo Heiden1

1Embrapa Clima Temperado, Pelotas-RS e Canoinhas-SC;
2 Embrapa Hortaliças, Brasília-DF.

/ crosta preta (Rhizoctonia solani), à murcha 
bacteriana (Ralstonia solanacearum) e à sarna 
comum (Streptomyces spp.) não são diferentes 
das principais cultivares plantadas no país.

Na culinária, ‘BRS F50’ - Cecília apresenta tex-
tura firme (não farinhenta, com coesividade mode-
rada) e sabor característico em pós-cozimento, e 
textura crocante e cor clara em produtos fritos.

‘BRS F50’ - Cecília foi testada em várias re-
giões produtoras do Brasil e demonstrou muito 
bons resultados, com vantagens em relação 
às cultivares voltadas a sistemas de produ-
ção menos dependentes de controle químicos 
de doenças foliares, requeima e pinta preta. 
Duas delas relacionadas ao mercado, que são 
a aparência atrativa dos tubérculos, agrada-
ram os olhos dos consumidores, e o teor re-
lativamente alto de matéria seca, conferindo 
versatilidade de uso culinário, inclusive fritura. 
Outras duas vantagens são o elevado poten-
cial produtivo (45 t/ha) e o uso em sistemas 
menos dependentes de fungicidas para con-
trole de doenças foliares.

É mais adaptada às safras de outono e 
primavera (plantios em fevereiro a março e 
agosto a setembro, respectivamente) do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e à 
safra de inverno (plantios em maio a julho) de 
Minas Gerais e São Paulo. É também adaptada 
à safra de verão nas regiões de maior altitude 
do Sul do país.

A previsão é que ‘BRS F50’ - Cecília seja 
lançada nacionalmente em 2022, e posterior-
mente, apresentada ao setor produtivo numa 
série de dias de campo regionais, possibili-
tando aos produtores e outros segmentos da 
cadeia conhecerem mais de perto as suas ca-
racterísticas de qualidade.

‘BRS F50’ - Cecília é um produto do Pro-
grama de Melhoramento Genético da Em-
brapa, desenvolvido pela Unidades de Clima 
Temperado, em Pelotas-RS e Canoinhas-SC, 
e de Hortaliças, em Brasília-DF, Brasil.

Para saber mais detalhes da nova cultivar, 
inclusive sobre licenciamento e disponibilida-
de de sementes, as informações podem ser 
obtidas na Embrapa Clima Temperado, Esta-
ção Experimental de Canoinhas-SC, no se-
guinte endereço: Rodovia BR 280, Km 231, 
no1151, Bairro Industrial 2, Caixa Postal 317, 
CEP 89.466-500, Canoinhas, SC. Tel.: (47) 
3624-0127, 3624-0195 e 3624-2077. E-mail: 
cpact.eecan@embrapa.br

Figura 2. Linhas da cultivar ‘BRS F50’ – Cecília estão indicadas por setas amarelas, em meio a campo de produção, Itapeti-
ninga, SP. Foto: Natalino Shimoyama.

potencial produtivo, teor de matéria seca e re-
sistência a doenças foliares.

‘BRS F50’ – Cecília apresenta plantas de 
porte médio a alto e hábito de crescimento 
semiereto, e ciclo vegetativo médio. As folhas 
são moderadamente abertas, de cor verde 
média a clara e sem pigmentação arroxeada 
na nervura principal.

Os tubérculos têm película amarela e lisa, 
polpa amarela-clara, formato ovalado e gemas 
rasas, que lhe conferem aparência atrativa; 
possuem teor de matéria seca relativamente 
alto (>20%), são moderadamente resistentes 
ao esverdeamento de pós-colheita e têm dor-
mência média.

‘BRS F50’ - Cecília apresenta elevado po-
tencial produtivo, com baixa suscetibilidade 
a defeitos fisiológicos nos tubérculos, exceto 
rachaduras de crescimento, sob condições de 
umidade do solo variada.

Quanto às doenças, apresenta resistência 
moderada à requeima (Phytophthora infestans) 
e à pinta preta (Alternaria grandis). Não é resis-
tente ao vírus Y da batata – PVY e ao vírus do 
enrolamento das folhas da batata – PRLV. 

Observações de campo indicaram consis-
tentemente que as reações de suscetibilidade 
/ resistência da ‘BRS F50’ - Cecília à podridão 
mole (bactérias pectolíticas), à rizoctoniose 

mailto:cpact.eecan@embrapa.br
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Samantha Zanotta, Instituto Biológico; 
Eliana Borges Rivas, Instituto Biológico; 
Nelson Peterossi Junior UPL;
Edson Kobayashi, UPL; João Macine, UPL.

Depois do longo período estiagem, 
os períodos de chuvas estão vol-
tando, e com eles, uma das mais 
temerosas e destruidoras doenças 

está voltando a aparecer nos campos de bata-
ta... a REQUEIMA.

Trata-se de um dos mais importantes pro-
blemas para a bataticultura no mundo. Cau-
sada pelo patógeno Phytophthora infestans 
Mont. (de Bary), ocorreu pela primeira vez na 
Europa na década de 1840, quando ocorreu 
à Grande Fome na Irlanda. Já no Brasil, seu 
primeiro relato foi 1898 devido a uma introdu-

ção de batata-semente infectada, proveniente 
da Europa. É provavelmente a doença mais 
importante na batata, e no tomate, mundial-
mente.

Os prejuízos anuais no mundo causados 
pela Phytophthora infestans, estão estimados 
em mais de 5 bilhões de dólares, portanto, o 
patógeno é considerado uma ameaça da se-
gurança alimentar global. E apesar de ser a 
doença mais conhecida, a mais estudada, ain-
da está entre as mais destruidoras de todas as 
doenças da batata (Figura 1).

Figura 1. Campo de batata devastado por requeima (Phytophthora infestans).
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Seus sintomas (Figura 2) em folhas são ca-
racterizados por manchas de tamanho variá-
vel, coloração verde-clara ou escura, aspecto 
úmido, localizados nas bordas dos folíolos. Ao 
evoluir, as manchas tornam-se escuras, irre-
gulares ou parcialmente circulares. Sob con-
dições de temperatura amenas e umidade ele-
vada, observa-se na face inferior das lesões a 
formação de um anel de esporulação formado 
por esporângios e esporangióforos do pató-
geno. À medida que o tecido foliar é afetado, 

as lesões tornam-se necróticas e ressecadas, 
apresentando um aspecto de queima intensa 
e generalizada. Nas hastes foliares, as lesões 
são marrom-escuras, contínuas e aneladas, 
podendo causar a morte das áreas abaixo da 
lesão. Nos tubérculos, as lesões podem ser 
superficiais, de cor castanha, com formatos 
irregulares e bordos definidos, e no interior,  
com a necrose  irregular, de coloração mar-
rom, aparência granular e mesclada.

Figura 2. Sintomas de requeima em folhas, haste e tubérculo de batata.

Sua dispersão ocorre pelo vento, água e 
até por insetos. O ciclo completo de P. infes-
tans pode ocorrer em menos de cinco dias em 
cultivares suscetíveis e os esporos também in-
fectam os tubérculos, os quais apodrecem du-
rante o armazenamento ou podem atuar como 
fonte de inóculo primário se no plantio seguin-
te forem utilizados como tubérculos-semente.

Os esporângios de P. infestans podem ger-

minar de modo direto ou indireto, dependendo 
da temperatura. A germinação direta é favore-
cida por temperaturas acima de 20°C. A germi-
nação indireta ocorre em temperaturas iguais 
ou inferiores a 12°C. São nas baixas tempe-
raturas que a quantidade de inóculo é muito 
maior, ou seja, na germinação indireta.

O ciclo reprodutivo de P. infestans pode 
ser separado em assexuado e sexuado. Na 

forma assexuada ocorre a produção de es-
porângios (zoosporângios) e zoósporos, e 
na reprodução sexuada há a produção de 
oósporos (Figura 3). O oósporo também é 
conhecido por esporo sexual de resistência, 

por possuir a capacidade de se manter viável 
no solo na ausência de hospedeiros. O ciclo 
sexual dos oomicetos pode ser dividido em 
duas formas, o homotálico (autofértil) e o he-
terotálico (autoestéril).

Figura 3. Esporângios (A) e Oósporos (B) de Phytophthora infestans
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Phytophthora infestans é considerado um 
organismo heterotálico (autoestéril) com dois 
grupos de compatibilidade conhecidos como 
A1 e A2, apesar da existência também de isola-
dos autoférteis (homotálicos). As espécies ho-
motálicas são capazes de produzir oósporos 
durante o crescimento vegetativo, seja em 
placas de Petri com meio de cultura ou durante 
a infecção dos tecidos do hospedeiro, por 
meio de um mecanismo de autofertilização. 
De maneira geral os isolados autoférteis mos-
traram maior adaptação e agressividade, além 
de serem mais resistentes aos princípios ati-
vos de fungicidas, do que os isolados perten-
centes ao grupo de compatibilidade A1.

A reprodução sexual heterotálica envolve 
distintos grupos de compatibilidade sexual, 

conhecidos como grupos de compatibilidade 
A1 e A2. Para que ocorra a reprodução sexual, 
é necessário que estes dois grupos de compa-
tibilidade ocorram ao mesmo tempo na mes-
ma área. 

Visando ajudar o bataticultor no manejo da 
requeima, a UPL está desenvolvendo ensaios 
in vitro e in vivo  demonstrando a sensibilidade 
da Phytophthora infestans à seus fungicidas: 
750 g.i.a Mancozebe - Grânulos Dispersíveis 
em Água (WG), 50 g.i.a Azoxistrobina + 700 
g.i.a Mancozebe - Grânulos Dispersíveis em 
Água (WG), 400 g.i.a Ciazofamida – Suspen-
são Concentrada (SC) e 722 g.i.a Cloridrato 
de Propamocarbe – Concentrado Solúvel (SL), 
utilizando três das variações de Phytophthora 
infestans, mais presentes no Brasil

Figura 4. Teste de inibição de crescimento micelial de Phytophthora infestans – variação 02 na presença do fun-
gicida 750 g.i.a Mancozebe - WG na concentração 50 e 100 µg mL-1.

Figura 5. Teste de inibição de crescimento micelial de Phytophthora infestans – variação 04 na presença do fun-
gicida 750 g.i.a Mancozebe - WG na concentração 50 e 100 µg mL-1.
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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

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!
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Figura 6. Teste de inibição de crescimento micelial de Phytophthora infestans – variação 07 na presença do fun-
gicida 750 g.i.a Mancozebe - WG na concentração 50 e 100 µg mL-1 

Figura 7. Teste de inibição de crescimento micelial de Phytophthora infestans – variação 02 na presença do fun-
gicida 50 g.i.a Azoxistrobina + 700 g.i.a Mancozebe - WG na concentração 50 e 100 µg mL-1.

As três variações de Phytophthora infestans 
mostraram-se sensíveis aos quatro fungicidas 
nas concentrações de 50 e 100 µg.mL-1. Nas fi-
guras 4, 5 e 6 estão demonstrados os resultados 
de Phytophthora infestans (variação 02, 04 e 07) 
na presença do fungicida 750 g.i.a Mancoze-
be - Grânulos Dispersíveis em Água (WG), nas 
figuras 7, 8 e 9 na presença do fungicida 50 g.i.a 

Azoxistrobina + 700 g.i.a Mancozebe - Grânulos 
Dispersíveis em Água (WG), nas figuras 10, 11 
e 12 na presença do fungicida 400 g.i.a Ciazofa-
mida – Suspensão Concentrada (SC) e por fim 
nas figuras 13, 14 e 15 com o fungicida 722 g.i.a 
Cloridrato de Propamocarbe – Concentrado So-
lúvel (SL), sendo estes importantes ferramentas 
a serem utilizadas no manejo da doença.
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QUEM NÃO USA PREVINIL,
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.

Figura 8. Teste de inibição de crescimento micelial de Phytophthora infestans – variação 04 na presença do fun-
gicida 50 g.i.a Azoxistrobina + 700 g.i.a Mancozebe - WG na concentração 50 e 100 µg mL-1.

Figura 9. Teste de inibição de crescimento micelial de Phytophthora infestans – variação 07 na presença do fun-
gicida 50 g.i.a Azoxistrobina + 700 g.i.a Mancozebe - WG na concentração 50 e 100 µg mL-1.
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Figura 10. Teste de inibição de crescimento micelial de Phytophthora infestans – variação 02 na presença do fun-
gicida 400 g.i.a Ciazofamida – SC na concentração 50 e 100 µg mL-1.

Figura 11. Teste de inibição de crescimento micelial de Phytophthora infestans – variação 04 na presença do fun-
gicida 400 g.i.a Ciazofamida – SC na concentração 50 e 100 µg mL-1.
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Figura 12. Teste de inibição de crescimento micelial de Phytophthora infestans – variação 07 na presença do fun-
gicida 400 g.i.a Ciazofamida – SC na concentração 50 e 100 µg mL-1.

Figura 13. Teste de inibição de crescimento micelial de Phytophthora infestans – variação 02 na presença do fun-
gicida 722 g.i.a Cloridrato de Propamocarbe – SL na concentração 50 e 100 µg mL-1.

@timacagrobrasil

 

Agende uma visita com um 
de nossos especialistas 
pelo WhatsApp
no QR Code ao lado

Para quem busca maiores 
produtividades, Fertiactyl Kalibor.

www.timacagro.com.br A gente se encontra no futuro do agro
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Pesquisa realizada pelo prof. Dr. Rogério Peres Soratto - UNESP Botucatu, Itapeva-SP, 2020.
*Resultado da aplicação de 2lt/ha de Fertiactyl Kalibor aos 25 e 44 dias após o plantio, no entanto, para posicionamento e recomendação 
da tecnologia atuamos de acordo com seu manejo e as condições da sua lavoura. Consulte nosso time de assistentes técnicos comerciais 
através do QR code abaixo.

   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.



52         Revista Batata Show      Ano XXI      nº 61      Dezembro/2021

Os quatro fungicidas, 750 g.i.a Mancozebe - 
Grânulos Dispersíveis em Água (WG), 50 g.i.a 
Azoxistrobina + 700 g.i.a Mancozebe - Grânulos 
Dispersíveis em Água (WG), 400 g.i.a Ciazo-
famida – Suspensão Concentrada (SC) e 722 
g.i.a Cloridrato de Propamocarbe – Concentra-
do Solúvel (SL), apresentaram resultados mui-
to expressivos para o manejo da requeima, de-
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monstrando sua eficácia. É importante ressaltar 
que estes fungicidas devem ser sempre utiliza-
dos de forma preventiva à doença, e que testes 
contínuos estão sendo desenvolvidos com estes 
e outros fungicidas querendo sempre dar mais 
subsídios ao produtor. A UPL se empenha e visa 
melhorar o manejo desta e outras doenças,  vi-
sando sempre o auxílio ao agricultor.

Figura 15. Teste de inibição de crescimento micelial de Phytophthora infestans – variação 07 na presença do fun-
gicida 722 g.i.a Cloridrato de Propamocarbe – SL na concentração 50 e 100 µg mL-1.

Figura 14. Teste de inibição de crescimento micelial de Phytophthora infestans – variação 04 na presença do fun-
gicida 722 g.i.a Cloridrato de Propamocarbe – SL na concentração 50 e 100 µg mL-1.
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Avaliação de Clones de Batata em
Sistema Orgânico de Produção
Carlos Francisco Ragassi – carlos.ragassi@embrapa.br 
Agnaldo Donizete Ferreira de Carvalho – agnaldo.carvalho@embrapa.br
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A 

batata é a terceira fonte alimentar 
humana mais importante no mun-
do, sendo suplantada apenas pelo 
arroz e pelo trigo. O Brasil produz 

cerca de 3.696.930 t de batata anualmente, 
em uma área de 116.804 ha, com um rendi-
mento médio de 31,68 t/ha (IBGE, 2019). Esta 
produtividade tem aumentado muito nas últi-
mas décadas, devido principalmente ao uso de 
técnicas mais modernas de cultivo, com maio-
res investimentos em mecanização, irrigação, 
adubação, qualidade da batata-semente e no 
controle mais eficiente de pragas e doenças. 
Este incremento é possível porque a cultura 
da batateira responde bem à melhoria na qua-
lidade do manejo cultural, como por exemplo, 
o aumento do rendimento com a aplicação de 
grandes quantidades de adubos, ou a meno-
res perdas em rendimento quando um eficien-
te controle químico de pragas e doenças é 
realizado.

Apesar da cultura da batata ser bastante 
responsiva aos fatores de manejo, é possível 
cultivá-la também em sistemas menos intensi-
vos de produção, como o cultivo orgânico; so-
bretudo quando são utilizadas cultivares mais 
adaptadas a este sistema, como aquelas mais 
rústicas e mais tolerantes a doenças, ou que se-
jam mais eficientes na captação de nutrientes. 

Em relação à captação de nutrientes do 
solo, estes são menos concentrados no siste-
ma orgânico em comparação com a adubação 
com elevadas doses de adubos químicos na 
linha de plantio, realizada no sistema conven-
cional de produção.

Mesmo que, em geral, a produtividade de 
tubérculos seja menor no sistema orgânico, a 
maior remuneração recebida pelo produtor, 
aliada a uma menor exigência do consumidor 
deste tipo de produto pela aparência e tama-
nho dos tubérculos, pode garantir a viabilidade 

de se produzir nesse sistema. Além disso, com 
o uso de técnicas adequadas de manejo, tais 
como a utilização de adubos e produtos per-
mitidos para o controle de pragas e doenças 
em sistema orgânico, é possível se obter uma 
produção satisfatória e, consequentemente, 
um produto de boa qualidade.

Há diferentes enfoques que podem ser 
dados para o desenvolvimento de cultivares 
adaptadas ao sistema orgânico, como cruza-
mentos direcionados e seleção exclusivamen-
te neste sistema, ou a avaliação em sistema 
orgânico, do desempenho de clones desenvol-
vidos em sistema convencional.

Neste texto é mostrado o exemplo de um 
trabalho realizado com este segundo enfo-
que, avaliando em sistema orgânico a produ-
tividade de clones desenvolvidos em sistema 
convencional. Para melhorar ainda mais esta 
comparação, os mesmos foram cultivados 
também em manejo convencional de cultivo 
em área próxima.

Os experimentos foram implantados em 
Brasília-DF, sob cultivo convencional e orgâni-
co nas safras de inverno (maio a setembro) de 
2016 e 2017.

Os plantios foram realizados nas mes-
mas áreas, em cada sistema, mas em talhões 
diferentes a cada safra. A área do cultivo or-
gânico é isolada das áreas de cultivo conven-
cional por árvores e arbustos utilizados como 
quebra-ventos e tem sido manejada no siste-
ma orgânico por mais de 15 anos. 

Antes da instalação do experimento, os 
talhões utilizados em cada ano se encontra-
vam em pousio, com vegetação espontânea 
composta predominantemente por gramíneas. 
Os talhões utilizados para os experimentos 
em cultivo convencional estavam em pousio 

por pelo menos 10 anos, também cobertos por 
vegetação espontânea composta predominan-
temente por gramíneas.

De acordo com as análises de solo reali-
zadas somente no primeiro ano (implantação 
dos experimentos), os níveis de nutrientes na 
faixa de 0-20 cm de profundidade para o siste-
ma orgânico foram: matéria orgânica = 26,3 g/
dm³; pH (H2O)= 5,9 ; P (Mehlich)= 6,9 mg/dm3; 
K= 313 mg/dm3; Ca= 1,9 cmolc/dm3; Mg= 0,9 
cmolc/dm3; H+Al = 3,7 cmolc/dm3; CTC= 7,3 
cmolc/dm3 e V= 49,3 %. E, para o sistema con-
vencional, matéria orgânica = 33,7 g/dm3; pH 
(H2O)= 5,2; P (Mehlich)= 1,0 mg/dm3; K= 462,0 
mg/dm3; Ca= 4,6 cmolc/dm3; Mg= 0,7 cmolc/
dm3; H + Al = 6,2 cmolc/dm3; CTC= 12,7 cmolc/
dm3 e V= 51,0%.

As adubações dos experimentos em sis-
tema orgânico foram feitas no sulco de plantio 
com 28.750 kg por hectare de composto orgâ-
nico (Couto et al., 2008) e 1.250 kg por hectare 
de termofosfato magnesiano (2,0% N, 10,0% 
P2O5, 7,0% K2O, 8,0% Ca e 1,0% Mg). Para o 
sistema convencional, foram feitas com mistu-
ra de ureia, superfosfato simples e cloreto de 
potássio, na dose de 190 kg por hectare de N, 
420 kg por hectare de P2O5 e 210 kg por hecta-
re de K2O. O controle de plantas daninhas foi 
realizado por meio de capinas manuais para 
o sistema orgânico e com uso do herbicida 
Metribuzin na dose de 480 g de ingrediente 
ativo ha-1 aplicado 6 dias após o plantio no sis-

tema convencional. Não foi realizado controle 
de pragas e doenças no sistema orgânico, 
enquanto que no sistema convencional foi 
realizado com produtos recomendados.

Os experimentos foram realizados em 
delineamento em blocos ao acaso com três re-
petições. A área útil das parcelas foi composta 
por uma linha com 10 plantas, espaçadas 0,80 
m entre linhas e 0,35 m entre plantas.

Após as colheitas, aproximadamente 
aos 110 dias após os plantios, foram realiza-
das avaliações da produtividade de tubérculos 
comerciais, sendo considerados como comer-
ciais os tubérculos com diâmetro transversal 
acima de 45 mm.

Verificou-se que os genótipos F158-08-01 
e F158-08-02 foram superiores aos demais no 
sistema orgânico, na média das duas safras, 
considerando-se o caráter produtividade de 
tubérculos comerciais. Além deles, os genó-
tipos F13-09-03, F18-09-03, BRS F183 Potira, 
F21-09-07, F31-08-05, F63-10-07 e F97-07-03 
também superaram as testemunhas nesse 
sistema de produção (Tabela 1). 

Para o sistema convencional, os genóti-
pos F158-08-01, F158-08-02 e BRS F183 Poti-
ra foram superiores. Os genótipos F18-09-03, 
F21-09-07, F63-10-07, F97-07-03, PCDINV10 e 
PCDSE090 apresentaram desempenho seme-
lhante à testemunha mais produtiva (Asterix). 
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Tabela 1. Agrupamentos de médias da avaliação de genótipos de batata para a produtividade de tubérculos co-
merciais, avaliados em Brasília-DF nos sistemas orgânico e convencional na média das safras 2016 e 2017.
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De acordo com Nazareno (2009), o cul-
tivo orgânico de batata difere do convencio-
nal em diversos fatores. No sistema orgânico, 
são utilizadas fontes de adubo menos solúveis 
como os adubos orgânicos e de rochas (en-
quanto que no convencional são utilizadas 
maiores doses de adubos solúveis na linha de 
plantio), e não são tolerados os inseticidas e 
fungicidas utilizados em sistema convencio-
nal. Para o controle de pragas e doenças são 
permitidos apenas preparados naturais quí-
micos e biológicos, caldas e organismos para 
controle biológico. Devido à menor quantida-
de de produtos permitidos para o controle de 
pragas e doenças, a utilização de cultivares 
tolerantes ou resistentes é ainda mais impor-
tante que no sistema convencional. Dessa 
forma, genótipos mais resistentes a doenças 
como requeima (Phytophthora infestans), e 
pinta preta (Alternaria solani), por exemplo, 
tenderiam a ter melhor desempenho neste sis-
tema. No presente estudo, não foi constatada 
a ocorrência destas doenças mesmo no siste-
ma orgânico, o que está relacionado à adoção 
de medidas preventivas, em especial, o cultivo 
em época menos propensa ao aparecimento 
de doenças. Nesse caso, observa-se que o fa-
tor tolerância a doenças não representou uma 

Médias seguidas de mesma letra na coluna pertencem ao mesmo grupo com base no teste 
de agrupamento de Scott-Knott, a 5% de probabilidade.

tubérculos comerciais também foi bem supe-
rior ao sistema orgânico (21,66 t ha-1). Naque-
le estudo, os clones F158-08-01 e F158-08-02 
apresentaram bom desempenho e foram su-
periores aos demais em ambos os sistemas 
de produção, sendo a cultivar BRS F183 Potira 
também foi agrupada entre os mais produtivos 
no sistema convencional. 

Quanto ao menor rendimento em siste-
ma orgânico, de acordo com Nazareno (2009), 
estes são compensados por maiores valores 
pagos pelos consumidores deste tipo de 
produto.

2- Silva et al. (2018b) avaliaram um conjun-
to de nove clones avançados de batata, em 
Canoinhas-SC, Pelotas-RS e Brasília-DF em 
sistema convencional de cultivo, sendo coin-
cidentes com o presente estudo os clones 
F21-09-07 e a cultivar BRS F183 Potira, além 
das duas testemunhas importadas. Os autores 
verificaram que no conjunto de caracteres de 
produtividade e qualidade de fritura, o clone 
F21-09-07 foi superior aos demais para o con-
junto de ambientes avaliados, mas a cultivar 
BRS F183 Potira foi um dos genótipos mais 
produtivos em Brasília-DF. Em relação à mas-
sa de tubérculos comerciais em Brasília-DF, o 
clone F21-09-07 e a cultivar BRS F183 Potira 

vantagem competitiva entre os genótipos es-
tudados.

O rendimento de tubérculos comerciais 
médio nos dois anos foi de 15,30 t ha-1 e 26,75 
t ha-1 no sistema orgânico e convencional, res-
pectivamente (Tabela 1), porém foram obtidos 
rendimentos próximos a 40 t ha-1 para os genó-
tipos mais produtivos em ambos os sistemas 
(Tabela 1). 

Para comparar com a literatura apresen-
tamos os principais resultados dos seguintes 
estudos:

1- Silva et al. (2017) avaliaram 13 clones 
avançados de batata, além das cultivares Aga-
ta e Asterix, nos sistemas orgânico e conven-
cional de produção em 2016 em Brasília-DF, 
muitos coincidentes com o presente estudo, 
que objetivou avaliar o desempenho destes e 
de outros clones avançados de batata também 
na região sul do país. Os autores observaram 
grande variação nos rendimentos comerciais 
dos diferentes genótipos em sistema orgânico, 
3,50 a 38,75 t ha-1, com valor médio de 13,50 t 
ha-1; enquanto que em uma área próxima, em 
sistema convencional, o rendimento médio de 

produziram 28,59 t por hectare e 41,07 t por 
hectare, respectivamente; enquanto que no 
presente estudo, também sob cultivo conven-
cional, a produtividade comercial destes genó-
tipos foi bastante semelhante, 30,84 e 41,94 t 
por hectare, respectivamente.

Verificou-se, portanto, que apesar de 
menor rendimento médio de tubérculos em 
sistema orgânico, foi possível selecionar ge-
nótipos com elevado potencial produtivo nesse 
sistema, principalmente os clones F158-08-01 
e F158-08-02, com elevados rendimentos de 
tubérculos comerciais, chegando a ser equiva-
lentes ao sistema convencional. Além destes, 
os genótipos F102-08-04, F13-09-07, F18-09-
03, BRS F183 Potira, F21-09-07, F31-08-05, 
F63-10-07 e F97-07-03 também superaram as 
cultivares testemunhas no sistema orgânico. 
Para o sistema convencional, os genótipos 
F158-08-01, F158-08-02 e BRS F183 Potira 
foram superiores, e os genótipos F18-09-03, 
F21-09-07, F63-10-07, F97-07-03, PCDINV10 e 
PCDSE090 apresentaram desempenho seme-
lhante ou superior à testemunha mais produti-
va (Asterix). Os genótipos F158-08-01 e F158-
08-02, portanto, foram superiores em ambos 
os sistemas e possuem potencial para se tor-
narem novas cultivares com recomendação 
para ambos os sistemas de produção.

Contamos com profissionais capacitados e 
qualificados em nossos processos para que 
seu produto chegue em todos os cantos 
do Brasil.
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Tomra Insight 

A Poderosa Plataforma de Dados da Indústria 4.0 para Aumentar as Eficiências de 
Separação e Classificação, Está Agora Disponível para a Indústria de Alimentos

O serviço baseado em nuvem libera 
o poder do big data para monitorar 
e otimizar os processos de classifi-
cação de alimentos

Após seu lançamento bem-sucedido no 
ano passado pela TOMRA Sorting Recycling, 
o TOMRA Insight também está sendo dispo-
nibilizado para os clientes da TOMRA Mining, 
TOMRA Food e Compac, parte da família 
TOMRA Food. Para todos esses setores, a 
plataforma é aprimorada por novos recursos e 
funcionalidades.

O TOMRA Insight transforma as máquinas 
de separação e classificação em dispositivos 
conectados que geram dados de processo 
valiosos. Esses dados são armazenados com 
segurança na nuvem, convertidos em infor-
mações acionáveis e acessíveis de qualquer 
lugar por meio de um portal da web para desk-

tops e dispositivos móveis.

A coleta de dados do TOMRA Insight ajuda 
os processadores quase em tempo real e em 
retrospecto. Como a qualidade do produto é 
medida continuamente, os operadores da má-
quina têm autonomia para fazer ajustes rápi-
dos e otimizados nas configurações da máqui-
na em resposta às mudanças na qualidade do 
produto na linha. E como a TOMRA Insight for-
nece dados detalhados anteriormente inaces-
síveis, os clientes agora têm autonomia para 
tomar decisões operacionais e de negócios 
com base em informações mais completas.

Os engenheiros da TOMRA ajudam os 
clientes a analisar dados críticos todos os 
meses como parte do serviço de assinatura 
TOMRA Insight. A comparação precisa e opor-
tuna agora é possível entre vários locais, tur-
nos, lotes e temporadas.

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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Felix Flemming, vice-presidente e chefe di-
gital da TOMRA Sorting, comentou: “Ao cap-
turar e usar dados valiosos, a TOMRA Insi-
ght está transformando a classificação de um 
processo operacional em uma ferramenta de 
gerenciamento estratégico. E essa ferramenta 
está se tornando cada vez mais poderosa à 
medida que a desenvolvemos continuamente 
em resposta às necessidades e prioridades 
dos clientes. Novas funcionalidades e recur-
sos são lançados a cada três semanas - uma 
rotina durante a qual a TOMRA trabalha em 
estreita colaboração com os clientes na busca 
de objetivos compartilhados”.

Os processadores de alimentos veem vá-
rios benefícios

Graças às métricas de desempenho cole-
tadas pelo TOMRA Insight, os processadores 
podem se beneficiar de várias maneiras. O 
tempo de inatividade é reduzido monitoran-
do a integridade e o desempenho da máqui-
na para dar suporte à manutenção preditiva e 
baseada na condição. O rendimento é maxi-
mizado avaliando as variações e otimizando o 
equipamento de classificação adequadamen-
te. A eficiência é melhorada identificando la-
cunas na produção e analisando as possíveis 
causas raiz. A classificação para a qualidade 
desejada é aprimorada pela capacidade de to-
mar decisões com base em dados precisos de 

Jeffry Steemans, gerente de produto digital 
da TOMRA Food, disse: “Os processadores de 
alimentos que participam de instalações-piloto 
nos dizem que o TOMRA Insight tem um re-
torno de investimento muito rápido. Eles veem 
melhorias na qualidade do produto, menor 
desperdício, maior rendimento e aumento de 
capacidade. Os clientes também relatam que 
os operadores de máquinas adotam a trans-
parência de ter informações disponíveis para 
tomarem melhores decisões”.

Um processador de alimentos que realizou 
um primeiro teste da TOMRA Insight e agora 
se comprometeu com o serviço de assinatu-
ra é a Jersey Royal Company. Localizada na 
Dependência da Coroa Britânica em Jersey, 
esta empresa é produtora da batata nova Je-
rsey Royal reconhecida internacionalmente 
nas Ilhas do Canal. Esta empresa cultiva, lava, 
classifica, embala e fornece aproximadamen-
te 20.000 toneladas de batatas todos os anos. 
Quatro das máquinas de classificação da em-
presa - um Halo e três TOMRA 5A - estão co-
nectadas ao TOMRA Insight há mais de seis 
meses e comprovaram de forma convincente 
a eficácia da plataforma de dados.

Andrzej Kopacz, gerente de operações da 
The Jersey Royal Company, comentou: “A 
TOMRA construiu o ‘Rolls-Royce’ de classifica-
dores, e o TOMRA Insight é um forte acrésci-
mo a essas máquinas. Usando as informações 
que obtemos da Insight, agora estamos geren-
ciando a qualidade do produto com mais pre-
cisão para atender às expectativas do cliente, 
melhorar o controle e a alocação do produto, 
ver onde precisamos ajudar os classificadores 
a cumprir as metas, reduzir o desperdício e 
fazer melhor uso do equipamento com menos 
tempo de inatividade. Agora também podemos 
dar um feedback melhor aos nossos produto-
res. Por exemplo, podemos sinalizar rapida-
mente se houver muitas batatas verdes inde-
sejadas passando para processamento. Para 
nós, está claro que vale a pena ter TOMRA 
Insight”.

Os processadores de alimentos interessa-
dos no TOMRA Insight são convidados a so-
licitar um teste sem riscos entrando em con-
tato com seu gerente de vendas local ou com 
a equipe diretamente em http://insight.tomra.
com

Sobre a TOMRA Food

A TOMRA Food projeta e fabrica máquinas 
de classificação baseadas em sensores e so-
luções pós-colheita integradas para a indústria 
alimentícia, utilizando a mais avançada tecno-
logia de classificação, descascamento e aná-

Felix Flemming - Head of Digital TOMRA Sorting

lise do mundo. Mais de 8.000 unidades estão 
instaladas em produtores de alimentos, empa-
cotadores e processadores ao redor do mun-
do, nos segmentos de frutas, nozes, vegetais, 
produtos de batata, grãos e sementes, frutas 
secas, carne e frutos do mar. A missão da em-
presa é permitir que seus clientes melhorem 
os retornos financeiros, obtenham eficiências 
operacionais e garantam o fornecimento se-
guro de alimentos por meio de tecnologias 
inteligentes. Para isso, a TOMRA Food opera 
centros de excelência, escritórios regionais e 
locais de fabricação nos Estados Unidos, Eu-
ropa, América do Sul, Ásia, África e Australá-
sia.

A TOMRA Food é membro do Grupo 
TOMRA, fundado em 1972, que começou com 
o projeto, fabricação e venda de máquinas de 
venda reversa (RVMs) para coleta automatiza-
da de embalagens de bebidas usadas. Hoje, a 
TOMRA fornece soluções lideradas por tecno-
logias que permitem a economia circular com 
sistemas avançados de coleta e classificação 
que otimizam a recuperação de recursos e mi-
nimizam o desperdício nas indústrias de ali-
mentos, reciclagem e mineração.

A TOMRA tem cerca de 100.000 instalações 
em mais de 80 mercados em todo o mundo, 
com uma receita total de aproximadamente 
9.3 bilhões de NOK em 2019. O Grupo empre-
ga em torno de 4.500 pessoas globalmente e 
é listado publicamente na Bolsa de Valores de 
Oslo (OSE: TOM). Para mais informações so-
bre a TOMRA, acesse www.tomra.com.

Contato com a media: 

Emitido por:
ALARCÓN & HARRIS 
Asesores de Comunicación y Marketing
Avda. Ramón y Cajal, 27
28016 MADRID
Tel: (34) 91 415 30 20
E-Mail: nmarti@alarconyharris.com
Web: www.alarconyharris.com

Em nome de:
TOMRA Food. 
João Medeiros

Tel: +55 11 96340 0366
E-mail: Joao.Medeiros@tomra.com
Web: https://www.tomra.com/pt-br

Jeffry Steemans_Product Manager Digital at TOMRA Food

composição do produto. E as operações são 
simplificadas por meio de pedidos de peças de 
reposição mais fáceis e acesso flexível a da-
dos e documentação.

Andrzej Kopacz, Operations Manager at The Jersey 
Royal Company

http://www.alarconyharris.com
https://www.tomra.com/pt-br
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Em outubro de 2021 a Tecnóloga 
Tainara Aparecida de Paulo, sul-
-mato-grossense, 27 anos, forma-
da em Agronegócios pela Fatec de 

Itapetininga, assumiu a função de Coorde-
nadora de Marketing e Eventos da ABBA. 

“É um privilégio e um imenso desafio po-
der trabalhar com uma cultura tão importan-
te como fonte de alimento mundial.”

Nova Colaboradora
ABBA A

B
B

A

35 DAC - dias apos colheita
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Cor Pós Colheita Asterix e Orchestra
Requeima

Batata Polpas Coloridas
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Batatas Brotadas

Cebola  Liquidação

Mix de Chips OK Sarna Comum

Torta - Cobertura Batata Palha

Geada - Junho 2021



70         Revista Batata Show      Ano XXI      nº 61      Dezembro/2021

M
E

C
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O A Batata e a 

Mecanização

Originária das regiões andinas do 
Peru e da Bolívia, próximas à li-
nha do Equador, e da região sul 
do Chile, a batata (Solanum tube-

rosum L.), é a quarta cultura alimentar mais 
importante do mundo. 

No estado de São Paulo, segundo o Ins-
tituto de Economia Agrícola (IEA), o levanta-
mento da produção de batata das águas em 
2021 girou em torno de 252,2 mil toneladas em 
uma área de 7,8 mil ha, sendo as regiões de 
Itapetininga, Itapeva e Avaré consideradas as 
principais produtoras. 

Partindo do princípio da importância eco-
nômica e alimentar da cultura da batata, fica 
imprescindível a adoção de tecnologias de 
produção, processo este que começa na esco-
lha de cultivares adaptadas para cada região. 
Dentre as disponíveis no Brasil, há uma divi-
são de acordo com a finalidade de uso: domés-
tico (comercialização dos tubérculos frescos 
diretamente ao consumidor) e processamento 
industrial na forma de pré-fritas congeladas 
e na forma de chips. Dessa forma, a escolha 
da cultivar ideal pode gerar bons resultados e 
retorno econômico ao produtor. Além disso, a 
constante demanda por produtos que tenham 
menor impacto ambiental exige certa evolução 
e necessidade por cultivares que, além de se-
rem produtivas, aperfeiçoem a utilização de 
insumos agrícolas (SORATTO; FERNANDES; 
FERNANDES, 2021). 

Além da escolha de cultivares, insumos e 
formas de cultivo, faz parte da adoção de tec-
nologias empregar maquinários, os quais aper-
feiçoem o processo de produção e contribuam 
para um rendimento operacional elevado den-
tro das operações agrícolas nas lavouras de 
batata. Recomenda-se terrenos relativamente 
planos, pois os mais declivosos, além de difi-
cultarem a mecanização, favorecem a erosão, 
já que a cultura da batata exige grande mobi-
lização do solo durante o cultivo e a colheita.

Profª Drª Samantha Almeida
FATEC ITAPETININGA
E-mail para contato: samantha.almeida@fatec.sp.gov.br

Na mecanização da batata as máquinas 
praticamente participam de todo o processo, 
desde o preparo de solo até a colheita dos tu-
bérculos, embora essa colheita ainda seja em 
sua maioria semimecanizada, ou seja, depen-
de do fator “homem” no auxílio da operação. 
Em outras espécies hortícolas, como as folho-
sas, o cenário é bem diferente. 

A máquina utilizada para o plantio da batata 
são as denominadas plantadoras ou “planta-
deiras” na linguagem popular, as quais são as 
responsáveis pelo plantio dos tubérculos que 
são os órgãos vegetativos atuantes na propa-
gação da cultura. 

A produtividade de uma lavoura é significa-
tivamente afetada diante da variação de espa-
ços entre as batatas-sementes nas linhas de 
plantio, o que compromete a boa plantabilida-
de, condição que deve ser alcançada como re-
sultado do processo bem-sucedido de plantio.

Quando a plantabilidade é “deixada de 
lado”, a distribuição dos tubérculos e a pro-
fundidade ao longo do sulco é desuniforme, 
comprometendo todo o potencial produtivo da 
cultivar escolhida. Assim, uma boa regulagem 
do maquinário envolvido, bem como a manu-
tenção preditiva e corretiva deste maquinário 
é imprescindível para alcançar a grande parte 
das muitas variáveis que afetam a plantabili-
dade. 

Além da boa regulagem do maquinário 
envolvido no plantio da batata, há algumas 
medidas que devem ser adotadas, como um 
preparo de solo bem feito, máquina com as 
manutenções e estado de conservação em 
dia, incluindo a limpeza e regulagem dos com-
ponentes, realização da operação de plantio 
em condições ideais de solo e uma equipe de 
operadores bem treinados.

 As plantadoras de batata em sua maioria 
são máquinas consideradas semi mecaniza-
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das, pois necessitam do fator “homem” 
para deposição das batatas-sementes e 
algumas falhas na plantabilidade, podem 
estar relacionadas a este fator “máquina-
-homem”.

No fator máquina-homem, pode se 
dizer que o auxiliar de plantio deixe de 
depositar algumas batatas-sementes du-
rante a operação por razões aleatórias e 
ou extrínsecas ao processo. Assim, é fun-
damental observar e atuar na velocidade 
de operação, a qual deve ser totalmente 
compatível com os fatores envolvidos, 
como condições de solo, tipo de maquiná-
rio e fator máquina-homem. 

Nesses casos é necessário levar em 
consideração a influência do homem no 
desempenho da máquina, pelo simples 
fato de que cada indivíduo possui com-
portamentos diferentes podendo compro-
meter a uniformidade de operação. 

Todos esses conjuntos de boas práticas 
quando efetivamente empregados em cam-
po, podem garantir o alcance dos melhores 
resultados sustentando uma excelente pro-
dutividade e uma ótima colheita ao final. 

Pesquisas na mecanização hortícola, podem 
contribuir satisfatoriamente nas orientações e re-
comendações para o produtor rural e há muita 
demanda de novos estudos, os quais procuram 
abordar as diversas problemáticas que envolvem 
a questão, principalmente no que refere-se às 
tecnologias envolvidas em operações específicas 
como o plantio e a colheita, por exemplo.
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Agro Fraterno
Natalino Shimoyama
Diretor Executivo - ABBA

A 

pandemia causa-
da pelo Covid 19 
parece que final-
mente vai “acal-

mar” após quase 2 anos. No 
mundo até outubro de 2021 
foram contaminadas mais de 
240 milhões de pessoas e 
morreram quase 5 milhões de 
pessoas, enquanto no Brasil 
foram contaminadas quase 
23 milhões e morreram mais 
de 600 mil pessoas (2º lugar 
em óbitos no mundo). Não há 
dúvidas que a vacinação foi 
decisiva para interromper a 
pandemia. 

Além das mortes e de 
milhões de pessoas que fi-
caram com sequelas serís-
simas, uma das principais 
consequências da pandemia 
é a fome que atinge dezenas 
de milhões de brasileiros.

Essa crise humanitária 
sensibilizou lideranças de di-
versas cadeias produtivas e, 

mediante a iniciativa da atual ministra da Agricultura – Tereza 
Cristina, foi criado um movimento denominado Agro Fraterno que 
tem como objetivo arrecadar alimentos para destinar à popula-
ção faminta. 

A ABBA aderiu ao Agro Fraterno e contribuiu com doações de 
batatas frescas. Em São Paulo foram doadas 11 toneladas, em 
Minas Gerais – 27 toneladas e na Bahia foram 15 toneladas. 

As doações foram destinadas a hospitais regionais, popula-
ção carente, asilos, creches, moradores de ruas e várias entida-
des  que auxiliam pessoas em dificuldades.

Bahia
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Minas Gerais

São Paulo São Paulo
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ABBA
1 - Identificação

Nome: Mauricio Pereira de Souza
Formação: Engenheiro Agrônomo
Instituição: BASF
Área de atuação: Desenvolvimento de Mercado

2 - Atividades desenvolvidas

Desde criança que morava na fazenda, sem-
pre tive curiosidade e buscando evoluir e tra-
balhar naquilo que tem gerado maiores resul-
tados com rentabilidade e menor desgaste. 
Me formei na UFU- Universidade Federal de 
Uberlândia- 1998-2003) e desde o primeiro 
semestre busquei oportunidades na área de 
desenvolvimento, tanto profissional quanto 
pessoal. Fiz estágios na área de melhoramen-
to, nutrição e controle de pragas e doenças; 
assessorei empresas e fazendas na busca de 
melhores materiais adaptados às épocas de 
plantio e melhores adaptadas, além de pes-
quisar novos materiais de soja para introdu-
ção no mercado, enfim uma vida acadêmica 
cheia de conhecimentos e com mais de 40 
artigos publicados nos congressos e feiras le-
vando os resultados obtidos, uma conquista 
para mim como aluno de graduação.

Comecei minha carreira profissional com mais 
um desafio na área de pesquisa, introduzir o 
uso de Fungicidas na cultura do Milho, já que 
até então não era usual essa prática. Com 
os excelentes resultados obtidos fui efetiva-
do na empresa (BASF), por onde estou até o 
momento; já fazem mais de 18 anos... como 
passa rápido... mas sempre busquei superar 
os desafios e tenho conquistado várias vitó-
rias... fruto de um trabalho árduo e dedicado, 
procurando sempre levar a melhor para o sis-
tema produtivo, prazer em contribuir com a 
agricultura Brasileira.

Na empresa que trabalho, sempre estou le-
vando os diferenciais em produtividade e 
qualidade, além de capacitação e orienta-
ções no uso correto dos defensivos agrícolas, 
bem como no acompanhamento das áreas 
demonstrativas, gerando informação, com-
provação e melhores resultados de qualidade 
e rentabilidade para a cadeia produtiva.

3 - Atividades em desenvolvimento

Trabalho na área de Marketing, denominada 
Desenvolvimento de Mercado, no atendimen-
to de agricultores e distribuidores, nos mais 
diversos cultivos e segmentos (pragas, doen-
ças e plantas daninhas), focado na difusão da 
informação, demonstração das soluções da 
empresa, treinamento e capacitação do mer-
cado, tudo isso junto com consultores, pes-
quisadores e professores de universidades, 
para levar ao agricultor tecnologia de ponta já 
disponível (produtos, informação e serviços)

4 - Benefícios das atividades realizadas e 
em desenvolvimento

Entregar a cadeia produtiva a oferta de 
soluções que contribuam no manejo e con-
trole das moléstias que podem gerar perda 
de produtividade e qualidade na agricultura 
Brasileira. Sempre com consultorias, acom-
panhamento e desenvolvimento de áreas de-
monstrativas, gerando conhecimento, segu-
rança e afinidade no uso consciente e buscar 
sustentabilidade, rentabilidade e bem estar 
da cadeia do agronegócio 

5 - Sugestões para melhoria da área de atuação

Tenho buscado dia a dia as oportunidades 
de poder contribuir ainda mais com o melhor 
resultado para a agricultura, de buscar solu-
ções sustentáveis, de novas tecnologias, ca-
pacitações nos conhecimentos, integração, 
aproximação para entender as necessidades 
de cada cliente ou agricultor, para que leve 
tecnologia, inovações e agregue em melhores 
qualidades e produtividades. 

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

A Cadeia Brasileira da Batata tem busca-
do e levado ao agricultor os caminhos para 
se ter uma melhor produtividade e qualidade 
sempre, um caminho árduo, cheio de emara-
nhados e dificuldades. Tem conquistado bons 
resultados. 

 Mas acredito que devemos continuar a 
fazer o dever de casa/óbvio ”fazer a roda gi-
rar”, simples assim, seguir as recomendações 
agronômicas, desde a análise de solo, corre-
ção, Sementes de qualidade, um bom manejo 
dos tratos culturais e monitoramento, para que 

possamos produzir alimentos de boa qualida-
de, seguros e de boa procedência.

Na minha opinião o principal gargalo que 
temos na Bataticultura Brasileira, e sem exa-
geros falar, na mundial, é o de qualidade nas 
sementes, pois quando queimamos essa eta-
pa, nada vai adiantar para frente... por isso o 
uso de sementes de boa qualidade, isenta de 
patógenos e moléstias é essencial para atingir 
bom arranque inicial e ter uma cultura bem de-
senvolvida e explorar todo seu potencial pro-
dutivo. Por isso se deve, cada vez mais, preo-
cupar-se com essa etapa, procurando produzir 
sementes de boa qualidade e que vai garantir 
uma emergência sadia e vigorosa.

A segunda etapa para avançar em produ-
tividade e superar recordes; é trabalhar no 
manejo preventivo sempre, qualquer que seja 
a área- doenças, pragas, plantas daninhas, 
nutricional... pois assim não gastamos as re-
servas das plantas para proteção e ou supe-
ração das adversidades do ambiente, ficando 
exclusivos para o enchimento dos tubérculos 
e terem patamares de produção acima da mé-
dia esperada.

Por isso, como disse no início ”fazer a roda 
girar” com dedicação, monitoramento bem fei-
to, seguindo todas as etapas citadas, vamos 
evoluir em produtividade. Tenho observado 
que na batata temos dificuldades, mas tenho 
certeza que aqueles que persistirem e acredi-
tar vão superar e crescer cada vez mais, cum-
prindo mais uma vez a satisfação de ser um 
engenheiro agrônomo e poder contribuir com 
essa história.

7 - Sugestões e considerações livres

Como chamado de coração para todos que es-
tão lendo essa pequena história, fazer um tra-
balho honesto, com responsabilidade, sabe-
doria, parcerias, humildade e objetivo, vamos 
sempre superar as expectativas e conseguir 
enfrentar os desafios que dia a dia nos cerca.

E mais uma vez parabenizar a todos ao batati-
cultores e a ABBA pela persistência e por essa 
oportunidade de contar minha história e minha 
pequena, mas vitoriosa contribuição na cultura 
da Batata.

Contato: 34-9 9989-6293

E-mails: mauricio-pereira.souza@basf.com e 
maupsoa@gmail.com.
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Solange Aparecida de 
Almeida Camargo 

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?

Em torno de vinte quilos.

3) Onde você compra frequentemente bata-
tas frescas?

Supermercado.

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

A qualidade. Se não estiver com manchas, 
cortes ou esverdeadas.

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

Encontrar batatas recém colhidas.

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

Poucas vezes, com batatas grandes e ocas 
no meio.

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

Especificar a variedade e para quais modo 
de preparo. Exemplo: frita, cozida...

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, seria muito útil, pois quanto mais infor-
mações sobre o produto, melhor!

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

Prefiro lavada, por ser mais higiênica.

Idade: 62 anos
Estado Civil: casada
Número de Filhos: 3
Cidade em que reside: Artur Nogueira - SP 

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

Prefiro a média, porque é mais útil para o 
meu consumo.

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

Amarela, devido à finalidade que utilizo. 

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

Mais, pois minha família gosta muito de batata.

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

Ótimo.

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

Salada, cozida, purê, frita, recheada, em 
conserva, etc.

15) Considerações adicionais livre.
Batata é um ótimo alimento, somos uma fa-

mília que consome muito esse legume.
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Carré de Cordeiro
Reduzido ao Vinho e Aligot 
Jhordan Rodrigues
Chef de alta gastronomia 
Formação em gastronomia pela HOTEC 
Instagram: chef_jhordan

Ingredientes:

• 1 pç de carré de cordeiro
• 1 kg de batata Asterix
• 500g de aspargos
• 500g queijo meia cura ralado
• 500g queijo gruyère 
• 300 ml de creme de leite fresco
• 50g de manteiga
• 600 ml de vinho tinto seco
• 2 folhas de sálvia
• 1 ramo de alecrim
• 30g de açúcar refinado
• Sal a gosto
• Pimenta do reino preta a gosto
• Pimenta rosa a gosto
• Azeite a gosto
 

Modo de preparo:

Carré de cordeiro:

Em uma frigideira aquecida, coloque um fio de azeite, um pedaço de manteiga e sele o carré 
temperado com sal e pimenta do reino, até ficar dourado em todos os lados.

Quando selado, adicione o aspargo e as ervas na mesma frigideira junto com o cordeiro e 
leve ao forno por aproximadamente 5 min para atingir o ponto da carne. Retire do forno e corte 
nas divisões dos ossos. Sirva em cima do aligot.

 

Aligot:

Em uma panela com água fervente, adicione um punhado de sal e coloque as batatas des-
cascadas para cozinhar até que fiquem macias. 

Quando cozidas, retire da água e amasse-as no espremedor para obter um purê. Volte o 
purê para a panela e em fogo baixo, adicione aos poucos os queijos e o creme de leite, mexen-
do sempre para formar uma mistura homogênea e elástica.

Tempere com sal e pimenta.
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