


PROTEÇÃO
E INOVAÇÃO
QUE EVOLUEM.
Agora você conta com o Orkestra® SC  
também para proteção dos tubérculos
em apl icação no sulco de p lant io de batata.  
Conf i ra as soluções BASF no sulco da 
Batata e conte com nosso port fó l io completo:

Fungicida

Orkestra® SC
Alvo: Rhizoctonia (mancha de asfalto)

. Alta eficiência no controle
 da Rhizoctonia solani;
. Duplo mecanismo de ação para melhor 
 controle e manejo da resistência;
. Efeito fisiológico positivo:
 maior produtividade, qualidade
 e rentabilidade da lavoura.

Biológico (Organismo Biológico)

Alvo: Fungos

Duravel®

. Resíduo “zero”;

. Contribui para o manejo 
 de resistência dos fungos;
. Melhor produtividade, qualidade
 e rentabilidade da produção.

Inseticidas
Alvo: larva-alfinete (Diabrotica speciosa)

Regent® 800 WG
. Utilizado desde o preparo do solo;
. Efetivo no controle da Diabrotica speciosa;
. Altamente seletivo para o cultivo;
. Contribui para um melhor estande da lavoura.

Regent® Duo
. Duplo mecanismo de ação: choque e residual;
. Altamente seletivo para o cultivo;
. Atua em algumas das fases de desenvolvimento
 das pragas e reduz a infestação.

 0800 0192 500
BASF.AgroBrasil
BASF Agricultural Solutions
BASF.AgroBrasilOficial
agriculture.basf.com/br/pt.html
blogagro.basf.com.br
@basf_agro_br

 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: ORKESTRA® SC Nº 08813, DURAVEL® Nº 22718, REGENT® 800 WG Nº 005794 E REGENT® DUO Nº 12411.
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Estimamos que o consumo atual de 
batatas no Brasil seja de 3.000.000 
a 3.500.000 de toneladas sendo de 
1.500.000 a 2.000.000 toneladas de 

batatas frescas, de 70.000 a 80.000 toneladas 
(equivalente a 300.000 toneladas de matéria 
prima) de batata chips, 250.000 toneladas 
(equivalente a 500.000 toneladas de matéria 
prima) de batatas pré fritas congeladas pro-
duzidas e industrializadas no Brasil e 350.000  
toneladas (equivalente a 700.000 toneladas) 
de batatas pré fritas congeladas importadas 
desnecessariamente, pois somos capazes de 
produzir. 

Considerando que atualmente a população 
do Brasil e de 210.000.000 de habitantes po-
demos concluir que o consumo anual per capi-
ta é de 15 a 18 kg de batatas, ou seja, cerca de 
9 kg de batata fresca, 0,4 kg de batata chips 
(equivalente a 1,5 kg de batata fresca) e apro-
ximadamente 3,0 kg de batatas pré fritas con-
geladas (equivalente a 6,0 kg de batata fres-
ca). Resumidamente podemos dizer que cada 
pessoa no Brasil consome menos de 1,5 kg/ 
ano, ou seja, 125 gramas por mês ou menos 
de 5g/dia. Imagine -se comendo 1 batata do 
tamanho de um ovo de galinha/mês, portanto 
é evidente que a batata não pode ser o “bode 
expiatório" que a mídia muitas vezes apela 
para atribuir a culpa da obesidade, principal-
mente de crianças. 

A capa desta edição convida os leitores a 
refletirem sobre um dos principais motivos que 
seguem provocando a retração de consumo 
de batatas frescas. Enquanto são disponibili-
zadas dezenas de opções de alguns produtos 
frescos, a batata está “empacada” há mais de 
3 décadas em 02 opções. – Tubérculos de pe-
les branca e rosada.  Excepcionalmente acon-
tece uma “3º via” – batatas frescas escovadas 
(geralmente quando é necessário levar para 
regiões distantes ou para disfarçar “problemas 
de pele”).

“Antigamente” não se vendia manga – a 
produção era sazonal (geralmente final do 
ano) e quem quisesse chupar manga, bastava 
“catar no pé” ou “dar pedrada” pra derrubar. Às 
vezes tinha que sair correndo por causa dos 

marimbondos. Atualmente os varejões e su-
permercados oferecem mangas 365 dias/ano 
e dependendo da época o consumidor pode 
optar por Haden, Tommy, Bourbon, Espada 
Vermelha, Ouro ou Rosa, mas a preferida dis-
parada é a Palmer, que apesar de não ser a 
mais atraente, é a mais gostosa e não tem “fia-
po”. 

No final da década de 1980 existiam prati-
camente três opções de uvas – Niagara, Itália 
e Rubi que eram comercializadas nos finais 
de início do ano. Atualmente existem dezenas 
de opções ofertadas durante o ano inteiro e 
os consumidores preferem os “cachos” bem 
atraentes (cores, tamanho das bagas), bem 
“docinhas” e sem sementes. Além do aumento 
do consumo interno, as exportações de uvas 
se tornaram uma excelente opção para muitos 
produtores. 

Antes da batata, vale a pena destacar a 
evolução do tomate, que também se restrin-
gia a poucas opções. Atualmente são dezenas 
de opções com características que atraem os 
consumidores - brix, cores, formatos, tama-
nhos, “sabor”, etc. Uma mudança interessante 
é a preferência cada vez maior por variedades 
de tomates que antes eram destinados exclu-
sivamente à indústria – mais doces e “carnu-
dos”. A “estratégia” anterior era similar a atual 
da batata – priorizava-se a aparência e a “vida 
de prateleira”.  

Em se tratando da batata a situação é de-
sastrosa. A começar pela apresentação – tu-
bérculos de diferentes tamanhos com o mes-
mo preço, frequentemente esverdeados ou 
escurecidos e brotados. As 02 opções (peles 
branca e rosada) disponíveis aos consumido-
res são geralmente variedades de culinária 
insatisfatória, ou seja, não são multiuso – co-
zinham bem, mas se fizer frito o resultado é 
desastroso. 

Mas então por que não muda?  A resposta 
é clara – porque quem define as variedades 
são todos – melhoristas, produtores, atacadis-
tas e varejistas. Ao invés de priorizar a satisfa-
ção dos consumidores, eles priorizam o lucro, 
ou seja, o que interessa é vender, mesmo que 
seja iludindo os consumidores. 

Mudar esta realidade não é difícil, basta o 
governo exigir a obrigatoriedade de se propor-
cionar informações úteis aos consumidores, 
principalmente a aptidão culinária. Conselho - 
Cliente Feliz Sempre Volta. 
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Engenheiro Agrônomo, Dr. - Chefe de Seção
Seção do Centro de Qualidade Hortigranjeira - SECQH

1 - Informações sobre a CEAGESP – data 
de fundação, dimensões, número de per-
missionários, números de trabalhadores 
etc.

A Companhia de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo (CEAGESP) surgiu em 
1969 através da fusão de duas estatais liga-
das ao governo paulista, o Centro Estadual 
de Abastecimento (CEASA) e a Companhia 
de Armazéns Gerais do Estado de São Paulo 
(CEAGESP) que incorporou as atividades de 
entrepostagem e armazenagem de grãos. Em 
1997 a CEAGESP foi federalizada e passou a 
ser vinculada ao Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (MAPA) e em 2019 a 
empresa foi transferida para o Ministério da 
Economia (ME). O Entreposto Terminal de São 
Paulo (ETSP)  foi fundado em 1966 e foi uma 
experiência tão bem-sucedida que o vocábulo 
Ceasa passou a ser considerado sinônimo de 
central de abastecimento atacadista na língua 
portuguesa falada no Brasil. É comum alguém 
dizer que visitou o Ceasa em outros países. 

O ETSP ocupa uma área aproximada de 70 
hectares ou 700 mil m2 próxima a confluência 
das marginais Pinheiros e Tietê na Vila Leo-
poldina, Zona Oeste de São Paulo. Segundo 
os dados da Seção de Economia e Desenvol-
vimento (SEDES) da CEAGESP em 2021, 1019 
permissionários atacadistas de frutas e horta-
liças receberam remessas de produtos, além 
destes a companhia tem permissionários de 
flores e plantas ornamentais, pescado, vare-
jo e atípicos (restaurantes, lanchonetes, em-
balagens, cabeleireiros, profissionais liberais, 
etc.).

Em 2021 a CEAGESP comercializou 3,03 
milhões de toneladas de frutas e hortaliças, ou 
na média, 11,2 mil toneladas por dia. Segun-
do pesquisa realizada pela Seção de Gestão 
das Portarias (SEGOP) no final de 2021 en-
tram, em média, no entreposto 1.380 veículos 
carregados e 9,5 mil descarregados. O pico 
de chegada de carregados é entre domingo e 
segunda-feira com 2,7 mil veículos e o de en-
trada de veículos descarregados é sexta-feira 
com 13 mil. 

4 - Quais as principais mudanças que 
ocorreram nos últimos anos? Por quê?

Sem dúvida, as principais mudanças fo-
ram o maior uso da cadeia de frio, novas 
embalagens e unitização de cargas (paleti-
zação) e o atendimento a novas exigências, 
como, por exemplo, a rotulagem e a rastrea-
bilidade. Isto vem de um varejo mais exigen-
te que é consequência de um consumidor 
que também o é.

5 - Quais os principais desafios da CE-
AGESP?

A central de abastecimento, e o ETSP 
como a maior delas, tem uma função impor-
tantíssima, econômica e social, de garantir 
uma multiplicidade de atores na cadeia de 
valor de frutas e hortaliças frescas.  Como 
grande hub permite a sobrevivência do pe-
queno e médio varejista, graças  à CEAGESP 
é possível empreender com certa facilidade 
e sobreviver no setor. E para o produtor fica 
garantida maiores possibilidades de escoa-
mento do produto em um mercado que se 
aproxima da concorrência perfeita. 

Estima-se que por volta de 50 mil pessoas 
circulam pelo ETSP diariamente, entre eles 4 
mil carregadores autônomos. 

2 - Produtos - Quantos produtos são co-
mercializados? Quais são os mais vendi-
dos?

De frutas e hortaliças são comercializados 
oficialmente e fazem parte da codificação da 
SEDES 160 produtos. Os três campeões, com 
quantidade acima de 200 mil toneladas ao 
ano, são a batata, laranja e tomate. A soma 
dos três é superior a 25% do total, 10 produtos 
perfazem 50% de tudo o que é comercializado 
no ETSP e 34 correspondem a 90%. 

3 - Qual a % de produtos importados. 
Quais os mais importados? 

Em 2021 entraram 170 mil toneladas de 
produtos importados no ETSP, ou seja, 5,6% 
do total. Os produtos mais importados foram 
frutas como a pera, maçã, frutas de caroço e 
cítricos, alho chinês, cebola argentina e frutas 
desidratadas. O ETSP, com grandes permis-
sionários importadores, têm um papel impor-
tantíssimo como hub distribuidor de produtos 
estrangeiros para o Brasil todo. 

6 - Qual a importância da rastreabi-
lidade na comercialização das frutas e 
hortaliças?

Antes de mais nada é preciso entender 
que a rastreabilidade é um processo, não 
um software ou sistema, portanto pode ser 
analógico ou digital. A rastreabilidade per-
mite identificar a origem e as diferentes 
etapas que um produto passou até chegar 
ao consumidor. O processo permite que na 
ocorrência de problemas ou não conformi-
dade se identificar o ponto crítico, reduzir 
ao máximo danos e pessoas atingidas. No 
caso de frutas e hortaliças a base do pro-
cesso de rastreabilidade é o uso de um ca-
derno de campo pelo produtor para cada 
área ou talhão, e a amarração das anota-
ções deste caderno com cada expedição 
através de um número único de lote. E esta 
informação deve ser preservada por todos 
os entes participantes da cadeia. A Instru-
ção Normativa conjunto entre MAPA e AN-
VISA de 07 de fevereiro de 2018 normatiza 
e instrui a respeito da aplicação da rastrea-
bilidade entre os entes das cadeias de fru-
tas e hortaliças frescas.
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7 - Rastreabilidade – É possível para to-
dos os produtos? 

Em tese sim. Alguns produtores, exporta-
dores ou não, estão extremamente aptos em 
relação à rastreabilidade, como exemplo, os 
produtores de manga e uva do Vale do São 
Francisco, citros em São Paulo, maçã na re-
gião Sul, e produtores de hortaliças no Alto Pa-
ranaíba, para ficar somente em alguns. Penso 
que temos dois grandes gargalos. O primeiro 
é a falta de capacitação do pequeno produtor, 
familiar ou não, de fazer o caderno de campo 
e a formação adequada de lotes numerados. 
O segundo é a falta de um número suficien-
te de defensivos registrados suficientes para 
um eficiente e seguro controle de pragas para 
frutas e hortaliças, as chamadas minor crops, 
embora isto tenha melhorado muito, ainda é 
preciso bem mais. Algumas culturas são muito 
dispersas, com grande número de pequenos 
produtores, e forte participação informal de 
comerciantes locais conhecidos como atra-
vessadores ou mateiros. Uma carga é formada 
informalmente por vários produtores e poste-
riormente entregue na CEAGESP para vários 
permissionários, é um desafio e tanto implan-
tar um sistema de rastreabilidade quando isto 
acontece. Outro ponto a ser imediatamente 

9 - Tipos de Embalagens – quais são as 
mais adequadas e as mais inadequadas? 
Por quê?

O grande guia ainda é a Instrução Normati-
va Conjunta MAPA/ANVISA/INMETRO Nº9 de 
12 de novembro de 2002 prestes a completar 
duas décadas. As embalagens devem ser pa-
letizáveis, se descartáveis recicláveis ou de 
incinerabilidade limpa, se reutilizáveis devem 
ser lavadas e higienizadas a cada uso. Ainda, 
infelizmente, convivemos com uma grande 
quantidade de caixas de madeira reutilizáveis 
ou retornáveis sem limpeza, o que representa 
risco para a saúde humana e sanidade vege-
tal, a reutilização irregular de caixas de pape-
lão ondulado e caixas plásticas sujas e encar-
didas sem a devida limpeza a cada uso. Isto é 
um problema nacional. Mas existem diversas 
iniciativas de modernização e adequação que 
são dignas de destaque.

10 - Batata – quais benefícios foram pro-
porcionados pela redução do peso do saco 
de 50 kg para 25 kg?

Sem dúvida o maior benefício é o ergonô-
mico, com maior preservação da saúde dos 
trabalhadores. Embora muitos insistam em 
carregar dois sacos ao mesmo tempo. Outro é 
para maior preservação das batatas, embala-
gens menores representam menos danos por 
abrasão e compressão. 

11 - Você concorda em tornar obrigatório 
informar a aptidão culinária de cada varie-
dade de batata?

Não sei se obrigatória, mas é uma infor-
mação importantíssima para o consumidor. É 
muito frustrante quando se planeja um prato, 
que seja batata frita ou um nhoque, e a baixa 
aptidão da batata leve ao fracasso de prepara-
ção. É um erro de varejistas quando comoditi-
zam a batata e usam o preço como estratégia 
de combate.

12 - Variedades – Qual a importância 
para os compradores de batata? 

Como já dito, as diversas variedades de ba-
tata possuem características de culinária e sa-
bor, algumas muito ligadas ao teor de sólidos 
dos tubérculos, que podem levar a resultados 
muito discrepantes na preparação de diversos 
pratos, seria muito importante o consumidor 
ser informado a respeito e que possa escolher 
a mais adequada.

trabalhado é que os diversos sistemas de ras-
treabilidade possam trocar facilmente informa-
ções, assim como acontece com o XML das 
notas fiscais, isto evitaria que um varejo exija 
uma nova etiquetagem de um fornecedor que 
já faça uma rastreabilidade adequada, mas 
que não pode ser lida pelo sistema do varejo, 
isto implica em um considerável aumento de 
custo e trabalho.

8 - Rastreabilidade – quem deve forne-
cer o laudo da rastreabilidade – os produto-
res, os atacadistas ou varejistas? Por quê?

A rastreabilidade é um processo que exige 
a participação de todos os entes da cadeia. 
Cabe ao produtor preencher o caderno de cam-
po, numerar e registrar o destino de cada lote 
expedido. A partir daí, cada ator ou ente da ca-
deia deve ter um sistema de registros que pre-
serve a informação dos entes imediatamente 
anterior e do posteriormente posterior. Um 
permissionário da CEAGESP, por exemplo, 
tem a obrigação de preservar os registros de 
todos os lotes recebidos e a amarração desta 
informação com todas as suas vendas. É bom 
se deixar que as duas informações obrigató-
rias são as relativas aos entes imediatamente 
superior e posterior. 

13 - Batata – o que os produtores devem 
melhorar para aumentar as vendas de ba-
tatas na CEAGESP?

O primeiro passo é trabalhar a questão da 
variedade e aptidão culinários, consumidor 
que não se frustra tende a comprar mais e 
com maior frequência. Outro ponto seria in-
centivar o consumo de batata escovada e não 
lavada, isto pega forte num consumidor mais 
preocupado com a questão ambiental, já que 
a lavagem de batata depende de muita água, 
e normalmente de maior poder aquisitivo. 
Também se trabalhar que a batata, terceiro 
alimento da humanidade, é muito saudável e 
consumida da maneira adequada, de acordo 
com cada pessoa, não leva ao aumento de 
peso e problemas de saúde. 

14 - Produtos orgânicos – As vendas es-
tão crescendo? Quais são os mais vendi-
dos?

Estão sim, bastante, mas sobre uma base 
ainda pequena, por influência midiática con-
sumidores de maior poder aquisitivo acabam 
por crer que produtos orgânicos são mais se-
guros e melhores para a saúde, nós agrôno-
mos sabemos que isto tem na verdade rela-
ção bom boas práticas no sistema produtivo, 
não importa que nome ele tenha. Mas é um 
nicho crescente e elitizado de mercado, com 
consumidores dispostos a pagar mais. Pode 
ser interessante do ponto de vista mercado-
lógico. 

15 - Consumo – O que favoreceu o au-
mento do consumo de alguns produtos? 
Se possível dar exemplos também de ou-
tros produtos? 

Hoje temos um grande desafio, que é a 
perda do poder aquisitivo, causado pela infla-
ção alta, causada principalmente pela quebra 
mundial da cadeia de suprimentos pela pan-
demia da COVID e agora vamos ter a Guerra 
da Ucrânia pela frente, com consequências 
ainda imprevisíveis. Mas, pensando em con-
dições normais, grandes aumentos se deram, 
acredito eu, pelo crescimento da cultura gas-
tronômica com programas nas TVs pagas e 
abertas, redes sociais e canais do Youtube. 
Produtos como o limão Siciliano, abacate 
Hass, alho poró, salsão e cogumelos tive-
ram aumento de vendas muito expressivos. 
Às vezes, como no caso do abacate, a ques-
tão do alimento saudável ajuda. Para a bata-
ta sem dúvida o aumento de consumo passa 
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na questão de variedade, aptidão culinária e 
sucesso nas preparações. 

Um caso interessante é o do mamão For-
mosa. Há poucos anos, praticamente todas 
as frutas eram colhidas muito verdes, trans-
portadas a granel e embaladas nos Centros 
de Abastecimento. O resultado desta prática 
é uma fruta de baixa qualidade, já que o ma-
mão colhido verde tem pouco açúcar e sabor, 
muitas perdas ainda na central e posterior-
mente em toda a cadeia, até a casa do con-
sumidor. Os ferimentos na casca causadas 
por esta maneira de trabalhar servem de en-
trada para fungos oportunistas que causam 
diversas podridões. Pensando nisso, alguns 
produtores passaram a colher com cuidados 
mamões mais maduros, já amarelecidos, em-
balando-os adequadamente em caixas paleti-
záveis e transportados com uso de frio. Numa 
primeira análise seria um processo bem mais 
dispendioso, mas a melhor qualidade da fruta 
e a redução de perdas, principalmente no do-
micílio, acabaram conquistando grande par-
te do público. O consumidor paga mais caro, 
mas sabe que irá conseguir comer um ma-
mão com sabor muito melhor.

16 - Qual a importância das grandes re-
des de varejo para a CEAGESP?

O Brasil ainda é um país com relativa bai-
xa concentração no varejo, ainda temos mui-
tos feirantes, ambulantes, hortifrútis, quitandas, 
ambulantes e redes pequenas e médias de su-
permercado. Sobretudo nos produtos com pro-
dução dispersa, com muitos pequenos produto-
res e com alternância de regiões produtoras ao 
longo do tempo, a importância do consolidador, 
como é o permissionário da CEAGESP, é fun-
damental e mesmo as grandes redes precisam 
recorrer a eles. O que ocorre é que muitas ve-
zes nossos permissionários consolidam as car-
gas através do hub CEAGESP e entregam nos 
centros de distribuição das grandes redes.

17 - Considerações Livres.

Como já disse, a batata é o terceiro alimen-
to em quantidade da humanidade e não con-
quistou esta posição por acaso. Desde que os 
europeus a conheceram, durante o período co-
lonial, lá nos Andes, foi só sucesso. Também 
é o produto mais comercializado nos CEASAS 
brasileiros e na CEAGESP. Há um belo traba-
lho ainda a ser feito na questão do marketing e 
do consumo da batata. 
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Murcha de Verticillium - Doença Oculta

Em agricultura, o diagnóstico de doen-
ças normalmente é feito visualmen-
te, raramente é comprovada a pre-
sença de um determinado patógeno 

através de análises feitas em laboratório. Al-
gumas doenças apresentam sintomas clássi-
cos que um técnico experiente pode dizer com 
relativa segurança que se trata de tal doença. 
Para outras, o diagnóstico visual não oferece 
segurança, como por exemplo, os sintomas da 
virose TOCV (tomato chrorosis virus) é nor-
malmente confundido com deficiência de ni-
trogênio ou de magnésio. Sintomas causados 
por infecção primária de PVY (Potato virus Y) 
e do vira-cabeça- do tomateiro TSWV (tomato 
sptted wilt virus) são frequentemente con-
fundidos, mesmo por agrônomos e produtores 
experientes. Da mesma maneira, a dificuldade 
de diagnóstico seguro para as doenças fún-
gicas é difícil e pode, dessa maneira, não ter 
uma estratégia de controle para futuras lavou-
ras que apresentarem os mesmos sintomas.

Algumas doenças persistem por décadas 
convivendo com a cultura de maneira oculta, 
mesmo que tenha sido relatada por algum tra-
balho científico, com análises de laboratório só 
passam a ser notadas quando a produtividade e 
consequentemente o resultado de uma lavoura 
está muito abaixo do esperado.

Nos últimos anos, há relatos recorrentes de 
lavouras com morte prematura, com produtivida-
de baixa e tubérculos pequenos. Morte prematu-
ra (early dying) é um dos sintomas de uma doen-
ça fúngica chamada de murcha de verticillium.

A doença é causada por dois fungos, Verti-
cillium albo-atrum (Reinke &Berth) e Verticil-
lium dahlie (Kleb), ambos causam sintomas 
semelhantes, diferenciar as estruturas do fungo 
morfologicamente é difícil por serem muito pare-
cidos. Os sintomas são os mesmos para ambas 
as espécies

O principal sintoma da doença é a morte pre-
matura, em inglês, early dying, talvez este seja 
o principal motivo para que esta doença persis-
te por décadas sem ser notada pelos técnicos 
ou produtores. O ciclo natural da batata prevê 

uma fase em que as plantas se tornam amare-
ladas devido ao fluxo de dreno, da parte aérea 
para os órgãos de reserva, tubérculos. Também 
esse processo pode ser desencadeado por ou-
tras razões, como o desequilíbrio nutricional, por 
exemplo, deficiência de nitrogênio e/ou magné-
sio, saturação de bases no solo baixa, ou até 
mesmo batata semente com idade fisiológica 
inadequada, esgotadas. Outro sintoma clássico 
desta doença é que o amarelecimento é notado 
de um lado da planta ou mesmo nas folhas, apre-
sentam clorose de um só lado da folha. Também 
pode ocorrer murcha nas horas mais quentes do 
dia de um lado da planta ou da folha, recuperan-
do posteriormente quando a temperatura dimi-
nuir. Algumas vezes essa murcha pode ocorrer 
com culturas após a amontoa, época que se faz 
a suplementação com fertilizantes, neste caso, o 
que provoca este sintoma não é causa provável 
de Verticillium, e sim por um aumento brusco 
de sais na solução do solo e por temperatura 
elevada.

Outro sintoma da doença são os vasos da 
planta atacada, que se tornam escurecidos 
quando se corta uma haste com suspeita.

Os tubérculos afetados apresentam necrose 
na inserção do estolão e às vezes este escure-
cimento se estende pelo anel vascular, mas este 
sintoma também pode ser provocado por outras 
causas, como uso de herbicida dessecante com 
solo muito seco ou infecções por fungos e bac-
térias.

A murcha de Verticillium está presente em 
todas regiões do mundo onde a batata é planta-
da, ela pode ser disseminada através da batata 
semente, principalmente por solo aderido aos 
tubérculos, por essa razão usar sempre semen-
tes de boa qualidade e sabidamente que não ori-
ginam de campos que apresentaram sintomas 
ou constatado a presença do fungo através de 
análise laboratorial. Uma vez presente no solo, 
rotação de culturas com gramíneas apresentam 
bons resultados; recomenda um intervalo para 
voltar com a cultura da batata de no mínimo três 
anos. A doença pode infestar mais de cinquenta 
espécies de plantas de vinte e três famílias dife-
rentes, algumas plantas podem ter o fungo, mas 

não desenvolvem sintomas. 
Além de atacar a cultura da 
batata, o Verticillium tam-
bém causa danos na cultu-
ra do tomateiro (Solanum 
lycopersicun) e da berinje-
la (Solanum melongena), 
também solanáceas. Em 
tomate a doença se torna 
mais evidente por diminuir 
drasticamente a produção, 
diminuindo tamanho e nú-
mero de frutos (Mendes 
et al., 1998; Reis & Boiteu-
x,2006a), por essa razão o 
produtor consegue ver os 
danos claramente, diferente 
da cultura da batata que o 
produtor confunde os sinto-
mas com a senescência na-
tural da cultura.

Existe grande diferença 
quanto ao nível de resistên-
cia ao Verticillium, as mais 
susceptíveis das varieda-
des que plantamos no Bra-
sil atualmente são, Cupido, 
Orchestra, Agata, Markies. 

Não somente para a murcha de Verticil-
lium, mas para ter lavouras com plantas ro-
bustas, usar sementes de boa qualidade, com 
o estágio de brotação para a dada variedade, 
elevar a saturação de bases de acordo com re-
comendação da análise de solo, fazer um bom 
preparo de solo, adotar uma adubação equili-
brada, sem falta ou exageros que possam pre-
judicar a nossa preciosa batata.

Pedro Hayashi
João Pedro Gomes da Costa

Foto 2. Campo com sintomas de morte prematura (early dying).
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Foto 1. Sintoma característico de amarelecimento de um lado da folha, causa-
do pelo Verticillium sp.

No entanto, dependendo do potencial de inóculo, condições climáticas, tipos de solo, aduba-
ção usada, mesmo as variedades que possuem certa resistência podem apresentar sintomas e 
ter perdas com esta doença. 
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Situación de la Papa en los
Estados Unidos
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Saul Mercado

Superficie y producción.  

En 2020, Estados Unidos cosechó aproxi-
madamente 21 millones de toneladas de papa 
en 370,081 hectáreas para un promedio de 56.7 
TM por hectárea.  La población total del país es 
de 330 millones de habitantes, con un consu-
mo promedio de 63.6 kilogramos por persona 
por año.  El PIB ronda los 20,000 mil millones 

de dólares (2020) con una renta per cápita de 
$63,544.  El país está estructurado en 50 esta-
dos.  Todos los estados siembran por lo menos 
un poco de papa, pero el estado que produce 
más papas es Idaho con 6.9 millones de tonela-
das. El estado de Washington está en segundo 
lugar con 5.0 millones de toneladas.

Tabla 1.  Los diez estados con más producción de papa total.

Figura 1. Cultivo de papa en Idaho Figura 2. Cultivo de papa Washington

En 2018/19, Estados Unidos exportó 1, 
024,145 TM de bastones congelados al mundo 
(Tabla 2).  Dichas exportaciones principalmen-
te de hicieron a los países con puertos en el 
océano Pacífico.  Los tres importadores más 

grandes son Japón, México y Corea.  Al mismo 
tiempo, EE.UU. es el importador más grande 
de bastones congelados con 977,638 TM.   La 
diferencia entre exportaciones e importacio-
nes para bastones es 46,507 TM.  

Tabla 2.  Exportación de bastones congelados de julio 2020 a julio 2021 en toneladas métricas. 

Estados Unidos exportó un total de 530,242 
TM de papas frescas.  Los dos importadores 
más grandes son los países vecinos, México 

y Canadá.  Al mismo tiempo, EE.UU. importó 
408,238 TM, con una diferencia de 95,004 TM.  
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Tabla 3. Exportación de papas frescas de julio 2020 a julio 2021 en toneladas métricas. 

Consumo.

Los consumidores estadounidenses prefie-
ren la papa procesada a la papa fresca.   Sola-
mente 25% del consumo en los EE.UU. es de 

papas del mercado fresco.   Cuarenta porciento 
de la papa se destina a la producción de bas-
tones congelados, 23% a la producción de ho-
juelas, 8%  para producir papa deshidratada y 
3%  para otros productos de papa refrigerados.

Variedades y semilla. 

En el país existen aproximadamente 342 va-
riedades de papa con siembras de más de una 
hectárea.  La variedad más popular es la fa-
mosa Russet Burbank con cerca de 13% de las 
hectáreas sembradas.  La ventaja de Russet 
Burbank es que es de doble propósito.  Russet 
Burbank se vende bien para hacer bastones y 
para el mercado fresco.  Russet Burbank tiene 
una dormancía natural de 5 meses, que le per-
mite almacenarse casi 12 meses con aire frío. 

Se vende principalmente entre marzo y agosto 
desde las bodegas.  Esta variedad tiene una 
textura y gravedad específica aptas para ha-
cer bastones congelados.  El de 14 de enero, 
2022, Russet Burbank se vendió en Idaho, la-
vada y empacada, a un promedio de $16 por 
caja de 50 libras con  60 tubérculos. ($704 por 
TM, $32 por quintal).  Los tubérculos entre 6 y 
10 onzas (168 y 280 gramos), se vendieron a 
$8.50 a $9.00 por 10 bolsas de 5 libras ($17 a 
$18 por quintal, $374 a $396 por TM, lavada y 
empacada en bolsas de plástico).

Figura 4. Nótense los ojos y curvas de estas papas esperando a su consumidor. ¡Son una belleza de papas!  
Russet Burbank.  
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Tabla 4. Hectáreas de semilla de las 10 variedades más populares en los EE.UU. en 2021.

Hay 12 programas de Fito mejoramiento 
que producen más que un millón de genoti-
pos nuevos cada año.  De esos millones de 
genotipos, se liberan entre 6 y 20 variedades 

nuevas al año.  Se requieren aproximadamen-
te 15 años, entre el cruzamiento y las primeras 
ventas comerciales, para liberar una variedad 
nueva.

Figura 5. Ensayo con diferentes variedades en el estado de Washington

En 2021, se cultivaron 43,180 hectáreas 
para la producción de semilla de papa.  Se 
siembran papas en los 50 estados, pero sola-
mente son 14 estados que producen semilla de 
papa.  Toda la semilla empieza con una plán-
tula in vitro.  Los Estados Unidos son libres de 

verruga (Synchytrium endobioticum) y marchi-
tez bacteriana (Ralstonia solanacearum raza 
3, biovar 2).   Los rendimientos altos de los 
productores comerciales es un testimonio de 
la calidad de la semilla en los EE.UU.  

Figura 6. Cultivo de tejidos en Colorado

Figura 7. Plántulas de papa en Colorado

22 quintales = 1 TM
2.47 acres = 1 Hectárea

Referencias:
www.fao.org/faostat/en/#data
https://www.nationalpotatocouncil.org/newsroom/statistics/
https://seedcert.oregonstate.edu/potato-certification-national-level
https://www.marketnews.usda.gov/mnp/fv-home.
National Potato and Onion Report.  

http://www.fao.org/faostat/en/#data
https://www.nationalpotatocouncil.org/newsroom/statistics/
https://seedcert.oregonstate.edu/potato-certification-national-level
https://www.marketnews.usda.gov/mnp/fv-home.


20         Revista Batata Show      Ano XXII      nº 62      Março/2022

PREÇOS
Batata

C
O

M
E

R
C

IA
LI

ZA
Ç

Ã
O

C
O

M
E

R
C

IA
LIZA

Ç
Ã

O

Natalino Shimoyama
Diretor Executivo - ABBA

Um século separa as duas últimas 
pandemias - a gripe espanhola em 
1918 e a covid em 2019; tempo su-
ficiente para perder praticamente 

100% das testemunhas que poderiam contri-
buir com as experiências vividas.  

No final de janeiro de 2022, segundo a OMS 
– Organização Mundial da Saúde (após 2 anos 
e 2 meses) cerca de 400 milhões de pessoas 
foram infectadas e quase 7 milhões perderam 
a vida. No Brasil 25 milhões de pessoas foram 
infectadas e mais de 600 mil morreram. 

Durante este período de 2020 e 2021 o que 
aconteceu com a comercialização da batata 
no Brasil?  

Em 2020 os preços das batatas frescas fo-
ram excelentes devido a 2 fatores: diminuição 
da oferta e excepcionalmente o aumento do 
consumo. 

A oferta diminuiu devido a redução signi-
ficativa da área plantada (prejuízos nos anos 
anteriores) e pela baixa produtividade provo-
cada pela seca na região sul onde predomina 
a produção sem irrigação. O aumento do con-
sumo foi consequência da pandemia do Co-
vid 19. O auxílio emergencial de R$600,00 e o 
isolamento social favoreceu o consumo, pois a 
população passou a comer em casa e a bata-
ta foi beneficiada por ser acessível, versátil e 
não perecível. Podemos concluir que em 2020 
a pandemia foi determinante e proporcionou 
lucros aos produtores. 

Em 2021 muitos produtores se animaram e 
voltaram a plantar ou aumentaram as áreas, 
porém com as condições climáticas favoráveis 
e a redução do valor do auxílio emergencial 
para R$200,00, as previsões de preços passa-
ram a ser péssimas. Surpreendentemente no 
meio do ano as previsões inverteram e ao in-
vés de calor e seca, a oferta diminuiu drastica-
mente devido ao excesso de chuvas na Bahia 
e geadas em julho de 2021 em São Paulo e 

Minas Gerais. O estado de Goiás não foi afe-
tado e os produtores conseguiram excelentes 
produtividades e preços. Nos últimos 2 meses 
de 2021 a oferta aumentou, o consumo dimi-
nuiu mais ainda e os preços despencaram. Na 
Bahia, após quase uma década com poucas 
chuvas, o excesso de precipitação causou 
prejuízos aos produtores de batata. Podemos 
concluir que em 2021 as geadas evitaram que 
muitos produtores tivessem imensos prejuízos 
nos estados de São Paulo, Minas Gerais. Por 
outro lado, os produtores da Bahia não tiveram 
a mesma sorte, ou seja, o excesso de chuvas 
causou prejuízos significativos.

Independentemente da pandemia, gea-
das ou chuvas, um fato interessante que vem 
ocorrendo nos últimos anos – o crescimento 
das áreas plantadas com a variedade Orches-
tra. Segundo alguns produtores a preferência 
por esta variedade se deve a maior produtivi-
dade (alguns produtores conseguiram mais de 
50 toneladas/ha) e a possibilidade de planejar 
o plantio, ou seja, plantar quando você decidir.  
Alerta importante – a variedade Orchestra não 
deve ser plantada em áreas sem irrigação, 
pois se ocorrer falta de água ou temperaturas 
elevadas os tubérculos se tornam inadequa-
dos à comercialização devido a rachaduras e 
deformações generalizadas.

É fundamental destacar também que no fi-
nal de 2021 a falta de compradores devido a 
retração do consumo e o aumento dos custos 
de produção são fatores a serem “respeitados” 
para definir os plantios de batata em 2022.
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Ações sustentáveis em todo o ciclo
produtivo da batata são prioridade 
para a Bem Brasil
Empresa, líder em vendas de batata pré-frita congelada no país, cuida com atenção es-
pecial do processo produtivo de sua matéria-prima e acaba de ser reconhecida com o 
Selo Mais Integridade, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

Com mais de 15 anos de atuação no 
mercado, a Bem Brasil Alimentos é 
pioneira na fabricação e atual líder de 
vendas de batata pré-frita congelada 

no país, mas também se destaca por diversas 
ações de sustentabilidade que norteiam suas 
atividades, principalmente as que envolvem os 
cuidados com sua principal matéria-prima: a ba-
tata. Para isso, mantém uma série de processos 
do campo à mesa, ou seja, desde o plantio nas 
fazendas até a entrega dos produtos aos pontos 
de venda, contando com a parceria fundamental 
dos bataticultores. 

Para fortalecer esses processos, a empresa 
vem aprimorando seu programa de economia 
circular que envolve as unidades industriais, 
onde além de reutilização de resíduos do pro-
cesso de produção, como a transformação do 

Novas
embalagens.

Coloridas, modernas e cheias de brasilidade, a nova cara das batatas mais 
crocantes e gostosas do Brasil está linda por fora e cheia de qualidade por dentro. 

A líder de vendas está ainda mais bonita.

As batatas
mais vendidas,
agora, também

mais bonitas.

amido em goma para a indústria têxtil, faz reuso 
de água para fertirrigação, cuida da logística re-
versa de embalagens e dá novo destino a mate-
riais recicláveis.

 A empresa recebeu recentemente o Selo 
Mais Integridade, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). Além de re-
ceber o selo, pelo segundo ano consecutivo, a 
Bem Brasil também foi reconhecida como a em-
presa brasileira que tem as melhores práticas de 
sustentabilidade ambiental, na categoria espe-
cial “Sustentabilidade Ambiental”.

“Recebemos esse reconhecimento com mui-
to orgulho, pois ele é a constatação de que nosso 
esforço em cuidar da sustentabilidade em toda a 
nossa cadeia produtiva frutificou”, comemora o 
CEO da empresa, Dênio de Oliveira.

Áreas de compostagem
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No campo

Entre as inúmeras ações de sustentabilida-
de desenvolvidas pela Bem Brasil, preservar 
o solo é uma das suas prioridades. Apesar de 
não ser produtora da batata, a empresa preci-
sa garantir a longevidade da cadeia, ampliar a 
excelência dos produtos e, especialmente, as-
segurar a sustentabilidade no processo. Para 
isso ocorrer, estabeleceu uma parceria e um 
planejamento estratégico juntamente aos pro-
dutores parceiros para ganhar em eficiência, a 
fim de sustentar a expansão projetada para os 
próximos anos, sem exaurir recursos ou haver 
necessidade de migração para outras regiões. 

“A bataticultura é muito exigente em termos 
de nutrientes e técnicas. Por isso, preparar e 
corrigir o solo é fundamental para termos um 
produto de excelente qualidade. Consumirmos 
matéria-prima de lavouras ambientalmente 
responsáveis faz parte do nosso negócio”, diz 
o gerente Agrícola da indústria mineira, Val-
dir José Turra. A gestão compartilhada com 
os produtores envolve cerca de cinco anos 
de safras agrícolas. Nesse planejamento, são 
projetadas as áreas de plantio a longo prazo, 
proporcionando o suprimento adequado de 
matéria-prima, aliada ao crescimento susten-
tável da indústria. O intuito é promover um 
aumento territorial na safra de inverno e ar-
mazenar toda a demanda de batatas para pro-
cessamento durante o ano. 

Aliado a isso, o setor de Pesquisa e Desen-
volvimento (P&D) tem proporcionado avanços 
em tecnologias, com resultados positivos para 
os terrenos plantados. Por exemplo, o apri-
moramento de técnicas para potencializar as 
atividades do campo, o manejo de produtos 
biológicos e a realização da rotação de cul-
turas nos locais de cultivo possibilitam uma 
demanda menor de área, além de diminuição 
das doenças de solo e ganho na qualidade 
dos tubérculos. 

Economia circular 

A preocupação com o meio ambiente está 
no DNA da Bem Brasil há exatos 15 anos, des-
de que a empresa nasceu, e hoje é um dos 
valores da empresa. “O respeito e o cuidado 
com o ecossistema fazem parte de nossa cul-
tura organizacional e se refletem em projetos 
permanentes para garantir a produção e o 
consumo responsáveis”, diz o CEO, Dênio de 
Oliveira. 
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Além de uma gestão comprometida com as 
pessoas e com o meio ambiente, uma série de 
ações foram implementadas de ponta a ponta 
na cadeia produtiva. Entre as inúmeras medi-
das da Bem Brasil para imprimir sustentabili-
dade em todas as etapas do processo produ-
tivo está seu programa de economia circular, 
que busca transformar e renovar a cultura de 
linearidade, agregando valor a produtos antes 
descartados, na prática de ciclos consistentes 
e sustentáveis. Entre as práticas da empresa, 
estão o reuso da água, a gestão de resíduos, 
a fertirrigação e a compostagem. 

Para se ter ideia dos resultados dessas 
iniciativas, atualmente, são destinados para 
o processo de compostagem cerca de 150 to-
neladas/dia de resíduos orgânicos de batata. 
A Bem Brasil produz 2.500 toneladas/mês de 
composto orgânico, chegando, em média, a 
30 mil toneladas ano, que são aplicados em 10 
mil hectares de culturas diversas. Além disso, 
fertirriga, em média, 3 mil m3/dia, totalizando 
84 mil m3/mês em uma área de aproximada-
mente 600 hectares, do próprio grupo.

Outra iniciativa é a de transformar o ami-
do, resíduo da batata, em subproduto na fa-
bricação de colas e goma de produtos têxtis. 
“Estamos sempre buscando soluções que be-
neficiem não somente a indústria Bem Brasil e 
seus colaboradores, mas também nossos par-
ceiros, fornecedores e clientes. Dessa forma, 
geramos valor compartilhado e vamos multi-
plicando ações sustentáveis na nossa cadeia 
produtiva”, acrescenta Oliveira. 

Ações de sustentabilidade também permi-
tem que a Bem Brasil contribua positivamente 
para a agenda de mudança climática. A indús-
tria deixa de emitir cerca de 24 mil toneladas 
de CO2 por ano com algumas ações de eco-
nomia circular e com automação de seus pro-
cessos, contribuindo para a mitigação dos im-
pactos ambientais para a sociedade. 

Na gestão de resíduos, a empresa destina 
as sobras de isopor para uma empresa que 
os utiliza como matéria-prima na fabricação de 
blocos para construção civil, material que vol-
ta para a Bem Brasil e é aplicado nas câmaras 
frias de armazenamento de batata in 

natura. Outra linha de manejo é dos resí-
duos de plástico e papelão, 100% destinados 
para reciclagem e/ou logística reversa. 

https://www.bembrasil.ind.br/

Estação de tratamento de Efluentes 
da planta de Araxá - MG

Estação de tratamento de Efluentes da planta de Perdizes - MG

https://www.bembrasil.ind.br/
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Efeito do ph do solo e regime de
irrigação no manejo da
Sarna da Batata
Suzete Aparecida Lanza Destefano; Harielly Marianne Costa Marques e Lucas Vitor
Laboratório de Bacteriologia Vegetal/CAPSA/Instituto Biológico. Alameda dos Vidoeiros, 
no. 1097, Gramado, Campinas, São Paulo CEP 13101-680.

Figura1. Disco de aproximadamente cinco cm² do crescimento bacteriano sendo recortado com a base de uma 
ponteira descartável e colocado no centro de uma outra placa de Petri com meio de cultivo no pH a ser testado e a 
avaliação foi efetuada por meio das medidas da largura e comprimento (cm) do crescimento bacteriano. Fonte: LBV

A  sarna da batata é considerada 
uma das doenças mais importan-
tes economicamente no cenário 
da bataticultura atual, pois os sin-

tomas modificam a aparência dos tubérculos, 
dificultando ou até mesmo inviabilizando to-
talmente a sua comercialização. No Brasil, 
até pouco tempo a doença não apresentava 
expressividade, mas esse cenário vem mu-
dando rapidamente. Os produtores têm sofri-
do com o aumento da incidência da doença, 
fato que pode estar relacionado com batatas-
-semente contaminadas, muitas vezes prove-
nientes de importação.

Ainda não existe uma forma eficiente de 
controle da doença, porém, várias linhas de 
pesquisas estão sendo seguidas visando o 
controle da sarna da batata. Os principais 
métodos são: desenvolvimento de cultivares 
resistentes, rotação de culturas, melhoria da 
biota do solo utilizando agentes orgânicos, 
tratamentos químicos, controle biológico com 
antagonistas, manejo do pH e controle da 
umidade do solo.

As estratégias de alteração do pH e da umi-
dade do solo são consideradas medidas clás-
sicas no combate a sarna da batata (LORIA, 
2001). Alguns autores relataram que a manu-
tenção ou a redução do pH do solo para va-
lores menores que 5,2 geralmente suprimem 
a sarna comum causada por Streptomyces 
scabiei (LAMBERT; LORIA, 1989a; LAMBERT 
et al., 2005). No entanto outras espécies pa-
togênicas, como Streptomyces acidiscabies 
(LAMBERT; LORIA, 1989b) e Streptomyces 
turgidiscabies (MIYAJIMA et al., 1998) tole-
ram valores de pH do solo menores que 5,2. 
Segundo Lacey e Wilson (2001) bons resulta-
dos de controle da sarna comum foram alcan-
çados em solos com valores de pH menores 
que 5,0, entretanto, Wiechel e Crump (2010) 

concluíram em seus estudos que o controle 
da doença não está relacionado com o pH do 
solo.

Com relação à umidade do solo, o aumen-
to dessa principalmente no período da tube-
rização, é também considerado uma forma 
de conter a doença. Solos úmidos propiciam 
uma elevada taxa de crescimento de antago-
nistas, maior disponibilização de manganês e 
concentrações reduzidas de oxigênio, condi-
ções essas que desfavorecem o crescimento 
de Streptomyces patogênicos (LEWIS, 1970). 
Segundo Wilson e colaboradores (2001), so-
los não irrigados no período de tuberização 
apresentam um grau mais elevado de sinto-
mas da doença, porém Larkin e colaborado-
res (2011) relataram que a irrigação causou 
aumento na quantidade de sintomas da sarna 
da batata.

Com tais controvérsias e poucos relatos 
sobre o papel do pH do solo e regime de ir-
rigação, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
essas duas variáveis com relação à incidên-
cia e severidade da sarna da batata causada 
por Streptomyces spp.

Nos ensaios foram selecionados os se-
guintes valores de pH 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 
8,0 e 9,0, sendo o pH 7,0 considerado a teste-
munha dos tratamentos. Após sete e 14 dias, 
o crescimento bacteriano foi observado para 
quase a totalidade das linhagens com exce-
ção da espécie Tipo de S. caviscabies (IBSBF 
2051T) que não apresentou crescimento em 
pH 4,0 após 14 dias da inoculação (Figuras 
1 e 2). A espécie S. acidiscabies foi utilizada 
como controle de crescimento bacteriano em 
pH ácido, uma vez que a mesma foi descrita 
como tolerante ao pH 3,8 em testes in vitro 
(LAMBERT; LORIA, 1989a).
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Figura 2. Tamanho médio dos halos de crescimento (cm) das linhagens de S. caviscabies (IBSBF 2400), S. cavis-
cabies (IBSBF 2051T), S. acidiscabies (IBSBF 2110T), S. europaeiscabiei (IBSBF 2023T), S. scabiei (IBSBF 2950) 
e Streptomyces sp. (IBSBF 2959) em pH 4; 4,5; 5; 6; 7; 8 e 9.

Os testes in vitro mostraram que, além da 
espécie S. acidiscabies, outras espécies de 
Streptomyces fitopatogênicas também foram 
capazes de crescer em valores baixos de pH, 
indicando que, possivelmente, a resposta no 
campo seria a mesma, ou seja, que a estraté-
gia de baixar o pH do solo pode não funcionar 
como medida de manejo da doença.

Experimentos em casa de vegetação (in 
vivo) foram realizados com a colaboração da 
empresa Soleil Papa, Vargem Grande do Sul/
SP, que gentilmente cedeu os tubérculos-se-
mente para plantio, e também da empresa Ca-
rolina Soil do Brasil Ltda, Santa Cruz do Sul/

RS, que cedeu os substratos em pH 4,0; 4,5; 
5,5; 6,5; 7,5.  (Figura 2).

Os maiores valores de incidência da do-
ença foram observados a partir de pH 5,5, 
com exceção da espécie S. caviscabiei que 
se mostrou mais virulenta a partir de pH 6,5. 
O tratamento com pH 4,0 mostrou supressão 
da doença para todas as espécies testadas. 
Cabe ressaltar que no tratamento com pH 4,5 
S. acidiscabies já apresentou altos valores de 
incidência da doença e que somente a espé-
cie S. caviscabieis sofreu inibição em pH 5.5. 
(Figura 3).

Figura 3. Médias das notas de incidência da sarna da batata causada por espécies de Streptomyces, de acordo 
com a escala de James (1971), em diferentes valores de pH. Médias com a mesma letra indicam que não houve 
diferença significativa entre os tratamentos de acordo com o Teste de Tukey (p = 0,05).

Com relação à severidade da doença, a 
partir da escala de Wanner (2007), altas no-
tas de severidade foram observadas em todos 
os valores de pH testados, exceto em pH 4,0. 
Curiosamente, S. caviscabies foi descrita por 
Goyer e colaboradores (1996) como a espécie 
causadora de lesões profundas, mas na faixa 

de pH entre 4,5 e 6,5 essa espécie apresentou 
baixos valores de severidade da doença. No 
geral, pH 4,0 foi o melhor em suprimir a doen-
ça, porém, a acidificação do solo nesse nível 
deve ser considerada com relação ao decrés-
cimo da produção de tubérculos (Figura 4).

Figura 4. Médias das notas de severidade da doença causada por espécies de Streptomyces, de acordo com a 
escala de Wanner (2007) em diferentes valores de pH do substrato. Médias com a mesma letra indicam que não 
houve diferença significativa entre as espécies de acordo com o Teste de Tukey (p = 0,05).
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A incidência da sarna da batata também 
foi avaliada com relação à frequência de rega: 
uma vez na semana, dias alternados e diaria-
mente, pois, de acordo com dados da literatu-
ra, o aumento da umidade seria uma estratégia 
para conter a doença. Entretanto, os resulta-
dos mostraram que não houve diferença signi-
ficativa entre os tratamentos para as espécies 
testadas (Figura 5). Sabe-se que a umidade 
do solo pode auxiliar no desenvolvimento de 
microrganismos antagonistas e que esses po-
dem colonizar as lenticelas antes das células 
de Streptomyces (LEWIS, 1970). A utilização 

de substrato esterilizado nos ensaios pode ser 
um dos fatores para explicar a não diferença 
observada entre os tratamentos e que, real-
mente, os microrganismos do solo podem ter 
um papel importante na interação desse pa-
tossistema. Dessa forma, ensaios em campo 
serão realizados para confirmar tal hipótese. 
Cabe ressaltar que, de acordo com Larkin e 
colaboradores (2011), a relação entre umidade 
do solo e sarna da batata permanece um de-
safio e que essa interação planta-patógeno é 
muito mais complexa do que se pensava.

Figura 5. Médias das notas de incidência da doença causada por espécies de Streptomyces, de acordo com a 
escala de Wanner (2007), em diferentes regimes de irrigação. Médias com a mesma letra indicam que não houve 
diferença significativa entre os tratamentos de acordo com o Teste de Tukey (p = 0,05).
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Nos ensaios com a espécie S. europaes-
cabiei, altos valores de incidência da sarna fo-
ram observados na rega em dias alternados, 
enquanto que os extremos, um dia na semana 
ou diariamente, causaram decréscimo da inci-
dência. Experimentos com essa mesma espé-
cie bacteriana foram realizados por Johansen 
e colaboradores (2014) em ensaios em campo 
por três anos seguidos e os autores somen-
te conseguiram concluir que o patossistema 
Streptomyces-batata é extremamente comple-
xo, pois nos dois primeiros anos a alta incidên-
cia da doença foi observada em solos secos 
(rega uma vez na semana), mas no terceiro 
ano a alta incidência ocorreu com rega em 
dias alternados.

Conclusões

● pH 4,0 causou decréscimo na incidên-
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cia da sarna da batata, porém essa estratégia 
deve ser avaliada com cautela, uma vez que a 
acidificação do solo pode causar redução na 
produção de tubérculos;

● A incidência e severidade da doença cau-
sada por S. caviscabies sofreram redução na 
faixa de pH de 4.5 – 6.5, indicando que so-
los com pH dentro dessa faixa pode constituir 
numa alternativa de manejo da doença em 
campos infectados com essa espécie bacte-
riana;

● A frequência de rega não interferiu na in-
cidência da doença causa pelas espécies S. 
acidiscabies, S. scabiei e Streptomyces sp., 
entretanto nos ensaios com a espécie S. eu-
ropaescabiei, os dois extremos (uma vez na 
semana ou diariamente) causaram supressão 
da doença.
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Crescente demanda por sementes atesta
a aceitação da cultivar BRS Camila 
pela cadeia produtiva de Batata
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A     batata BRS F63 Camila; cultivar que 
foi desenvolvida pelo Programa de 
Melhoramento Genético de Batata 
da Embrapa, tem provado ser uma 

ótima opção para os produtores desde o Dia de 
Campo realizado em cinco de março de 2015 no 
município de Palmas, no centro-sul do Paraná, 
que foi o cenário da primeira apresentação da 
cultivar, que, desde então vem ganhando cada 
vez mais espaço entre produtores e atacadistas. 
O sucesso da BRS F63 Camila pode ser com-
provado pelo aumento exponencial da produção 
de sementes nos últimos anos: de 500 caixas 
comercializadas a partir de 158.000 minitubércu-
los em 2017, passou para 5.100 caixas em 2018, 
chegando a 13.500 em 2019, com previsão para 
cerca de 20.000 caixas em 2020, e a 26.000 em 
2021. Para 2022 é esperada a produção de 2,5 
milhões de mini tubérculos, que produzirão cer-
ca de 17.500 caixas apenas da categoria G1, e o 
subsequente plantio de 193 ha da categoria.

Em 5 anos, entre 2016 e 2021, passou de 
0,03% para 6,8% de participação da produção 
de sementes oficiais no Brasil.

Em 2020, a AGROSEM, licenciada da Em-
brapa para produção e comercialização da Ca-
mila, apenas na região de Vargem Grande do 
Sul (SP), as vendas representaram 29,5% das 
vendas totais computando também outras 7 va-
riedades: foi a que mais vendeu.

Em 2020, essa produção e comercialização 
de sementes equivaleu a 21% (US$ 1,5 milhão) 
do total de batata-semente importada oficial-
mente pelo Brasil, com o aumento de emprego e 
renda no País, diminuindo a dependência de im-
portações, e estimulando o retorno à produção 
oficial de batata-semente.

Em 2021, as vendas da AGROSEM de se-
mentes da cultivar na região de Vargem Grande 
do Sul (SP) atingiram 36,03% dos totais, levan-
do em conta o total que inclui outras 4 cultivares.

enquanto nas regiões Sudeste, Centro-Oeste 
e Nordeste a recomendação é que seu plantio 
seja limitado às épocas mais frias.

Origem da “Camila”, como nome fantasia da 
cultivar de batata BRS F63 

O pesquisador Arione Pereira lembra que 
a Camila, cujo nome oficial da cultivar é BRS 
F63, teve um transcurso interessante até o 
estabelecimento de sua denominação. Inicial-
mente, quando da formulação das versões do 
plano de marketing do clone de código F63-01-
06, em finais de 2013 e primeiro semestre de 
2014, o nome Aline foi proposto por consenso 
da equipe do Programa de Melhoramento Ge-
nético de Batata da Embrapa (PMGB). Sub-
metido para registro no Registro Nacional de 
Cultivares (RNC) do MAPA, agosto de 2014, o 
nome Aline não foi aceito, por ter sido encontra-
do em consulta ao site do INPI, a marca regis-
trada “Aline”. Assim, visando evitar problemas 
com a denominação, fomos solicitados a apre-
sentar uma nova proposição de denominação. 
Daí a equipe do PMGB levantou novas opções 
de denominação do clone. Diversas sugestões 
foram apresentadas: Eva, Diva, Alina, Alva, 
Anita, Carine, Camile, Celine, Camila, Carina, 
Carine, mas que consultados estes nomes nos 

Apesar do aumento quantitativo na produ-
ção de batata-semente, a BRS F63 Camila ain-
da não atingiu grande expressividade na ques-
tão da área cultivada com batata no País, que 
alcança cerca de 118.000 hectares. No entanto, 
com base na quantidade de sementes comer-
cializadas pelos produtores licenciados, estima-
-se que a área cultivada em 2021 com a Camila 
tenha sido próxima a 6.500 hectares; e levan-
do-se em conta que alguns produtores fazem 
até duas multiplicações de sementes próprias, 
leva a crer que essa área pode ser bem maior. 
Além da crescente procura por sementes, as 
informações que recebemos dos produtores de 
batata e dos licenciados que produzem e co-
mercializam as sementes são suficientes para 
atestar a boa e crescente aceitação da cultivar.

 Fruto de nove anos de pesquisas comparti-
lhadas entre duas Unidades da Embrapa – Cli-
ma Temperado (Pelotas-RS) e Estação Expe-
rimental Canoinhas (SC) em conjunto com a 
Embrapa Hortaliças (Brasília-DF), - a BRS F63 
Camila apresenta características que podem 
explicar esse crescimento significativo, se com-
parado às cultivares já lançadas pelo Programa 
de Melhoramento Genético da Embrapa, como 
a resistência ao vírus Y (que provoca a degene-
rescência das sementes), aliada à ótima apa-
rência dos tubérculos e ao elevado potencial 
produtivo de tubérculos comerciais, “que chega 
a ser de até 10 a 20% superior a outras que 
estão no mercado”, acentua o analista Antônio 
Bortoletto, da estação Experimental Canoinhas.

Ainda deve ser creditado à cultivar o teor 
médio de matéria seca, que possibilita uma 
maior versatilidade culinária e a vida útil maior 
após beneficiada e na prateleira. Além desses 
atributos, a BRS F63 Camila tem outras quali-
ficações, a exemplo dos tubérculos ovalados, 
polpa amarelo-claro, película amarela e lisa e 
resistência moderada ao esverdeamento pós-
-colheita, sendo preferencialmente indicada 
para as regiões produtoras do Sul do Brasil, 

endereços eletrônicos sobre de denominações 
a serem propostas para fins de registro e pro-
teção de cultivares, apenas três denominações 
seriam possíveis: Carine, Camile e Camila. Por 
votação da equipe, Camila foi a denominação 
escolhida. Submetida como BRS Camila, a 
nova denominação da cultivar foi aceita inicial-
mente em 18/08/2014 pelo RNC, mas por ter 
sido verificado posteriormente a existência de 
cultivar de batata com o nome de “Camilla” na 
União Europeia, Eslováquia, Croácia, Polônia, 
Alemanha e República Checa, a denominação 
teve que ser mudada para BRS F63 no RNC 
em 07/07/2015, e protegida no Serviço Nacional 
de Proteção de Cultivares (SNPC) do MAPA em 
08/06/2015. Entretanto, nos foi deixado como 
alternativa manter “Camila” como nome fan-
tasia da cultivar, que hoje se destaca como o 
caso de maior sucesso do melhoramento gené-
tico de batata no país.

Apesar da escolha do nome ter sido uma 
coincidência, é muito legal ter uma homena-
gem dessas, principalmente levando em conta 
o sabor e a qualidade dessa variedade, e que a 
batata é um produto tão presente é importante 
na dieta de grande parte do mundo, diz Camila 
Bortoletto
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Foto: Camila Bortoletto e seu pai Antônio 

“CONHECI, PLANTEI E GOSTEI”

 Há quatro anos cultivando a 
BRS F63 Camila, o agricultor de 
Vargem Grande do Sul (SP) Geral-
do Canela mostra-se bastante sa-
tisfeito com a cultivar e, segundo 
ele, razões não faltam para isso. 
Em entrevista ao “Jornal do Produ-
tor”, edição de agosto de 2020, ele 
conta que no primeiro ano (2018) 
comprou 100 caixas da batata-se-
mente, e ante a qualidade e boa 
aceitação do mercado no ano se-
guinte a quantidade passou para 
1.000 caixas.

De acordo com ele, a variedade 
é de fácil cultivo. “Tem que pegar 
o jeito de plantar”, contou. Além 
disso, ponderou que a BRS F63 
Camila é imune ao vírus do Mosai-
co, o que garante uma economia 
a mais ao produtor. Outra caracte-
rística dela é a precocidade, pois 
produz tubérculos de tamanho co-
mercial com maior rapidez e em 
maior quantidade em comparação 
às outras batatas. 

Mercado 

Geraldo é sócio proprietário da cerealista Gransafra, situada às margens da rodovia SP-215, 
que liga Vargem Grande do Sula a Casa Branca (SP). Com a safra, o movimento na empresa 
é intenso e a BRS F63 Camila acaba se destacando. Com excelente aceitação no mercado, 
o produtor revela que conseguiu comercializar a cultivar por R$10 a mais em comparação às 
demais variedades de batatas. “Ela é mais lisa. É melhor de pele”, destacou.

Foto: Geraldo Canela é o precursor na produção de BRS F63 Camila na região de Vargem Grande do Sul – Jornal do produtor

Outro produtor satisfeito com o material de-
senvolvido pela Embrapa é João Rigamonte, 
representante da Agrosem (Sociedade Coope-
rativa União Agrícola Canoinhas), empresa li-
cenciada para a comercialização da cultivar. No 
terceiro ano trabalhando com a variedade, ele 
destacou que a aceitação entre os produtores 
locais tem sido surpreendente. “Já contabiliza-
mos 20 mil caixas em 2020 e mesmo assim não 
conseguimos atender a demanda”.

Já para o produtor Daniel Rosseto, em entre-
vista à “Gazeta de Vargem Grande”, edição de 
3 agosto de 2019, a grande aposta está no sa-
bor que essa cultivar tem em relação às outras 
variedades. “O interessante, é a parte culinária 
dela, porque ela é bem saborosa, ela é diferen-
te, ela é apetitosa, então nós vemos que hoje 
algumas variedades que estão no mercado não 
são tão gostosas assim. E essa daqui tem um 
sabor gostoso e inconfundível, então vemos isso 
como uma forma de aumentar o consumo da ba-
tata e melhorar o prazer de quem está comendo 
para comprar” afirma.

O produtor também destacou em entrevista 
ao “Jornal do Produtor”, edição de agosto de 
2019, as qualidades que a Camila possui.  “Agro-
nomicamente falando, ela é muito interessante 
pois é rápida, engrossa bem rápido. Além disso, 

tem uma pele bonita, lisinha e clara, do jeito que 
o consumidor gosta”, que cita ainda a sua dura-
bilidade. “Tem a possibilidade de a deixarmos de 
um ano para o outro na câmara fria” acrescenta

De acordo com Daniel, a cultivar é bem vi-
gorosa e possui uma boa sanidade. “Não vimos 
nenhum ponto negativo dela em relação ao que 
já fazemos com outras variedades. Pelo con-
trário, por enquanto estamos observando esse 
ponto positivo que é a culinária, uma vez que é 
uma batata mais saborosa”

Comentários

 O pesquisador Arione da Silva Pereira, da 
Embrapa Clima Temperado, afirma que “de 
acordo com os resultados apresentados pela 
cadeia da batata, a cultivar efetivamente aten-
de à demanda do produtor e traz satisfação a 
todos que contribuíram para essa trajetória de 
sucesso”. 

“A cultivar foi validada em várias das regiões 
produtoras do País e destacou-se – na visão 
dos produtores e técnicos – pela aparência e 
elevado rendimento dos tubérculos comerciais, 
eficiente resposta a maiores doses de fertilizan-
tes e boa porcentagem de matéria seca”, refor-
ça o analista Antônio Bortoletto.

TENHA COMO 
RESULTADO PLANTAS 
VIGOROSAS, QUALIDADE 
E ALTA PRODUTIVIDADE. 

O aScendHF, é o conjunto de Soluções 
Stoller desenvolvidas para atender as 
suas necessidades no campo. Auxiliam na 
diminuição dos efeitos causados por estresses, 
promovem adequado equilíbrio hormonal, 
formando plantas eficientes e aptas a explorar 
o seu máximo potencial produtivo.

Veja mais informações e 
pesquisas que comprovam 
nossa eficiência para 
diversas culturas.

Interessado?
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Foto: Pratos preparados pelos chefs na CEASA de Curitiba – Antonio Bortoletto

“O resultado desse trabalho, propiciado 
pela excelente qualidade da cultivar e também 
pelo apoio dos parceiros produtores de se-
mentes (licenciados), aponta para uma cres-
cente adoção da cultivar pelo setor produtivo”, 
comemora Giovani Olegário, pesquisador da 
Embrapa Hortaliças que trabalha na Estação 
Experimental Canoinhas.

“A cultivar tem futuro e a sua área está 
crescendo e as vendas de sementes só au-
mentam” afirma Regines Eduardo Fernandes 

Pereira, departamento comercial  e Respon-
sável Técnico pela certificação da Agrosem. 
Douglas Ueno Morinaga, Responsável Técni-
co pela produção de batata semente dos as-
sociados da Agrosem, acrescenta: “é impor-
tante prever um manejo para sarna, visto que  
é susceptível, devem ser evitados os plantios 
em épocas de temperaturas elevadas e a se-
mente necessita de um período mínimo de 3 
meses e no máximo 8 meses de câmara fria 
para a quebra da dormência”.
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A política nas areias do Arpoador: 
A enxada na mão dos outros é poesia
“falar de terra na areia do Arpoador quem pelo pobre na vida não faz nem favor falar do morro 
morando de frente pro mar
não vai fazer ninguém melhorar”
(Trecho de ‘A Resposta’ – Marcos Valle)

Contam as lendas cariocas que a 
música citada acima (https://www.
youtube.com/watch?v=q2HDQYoV-
5Fo), lançada em 1965, teria sido a 

resposta que Marcos Valle ofereceu a um grupo 
específico de cantores e compositores ligados 
ao movimento musical da bossa nova. Seriam 
moradores   de luxuosos apartamentos, quase 
sempre de frente para o mar, os quais “cance-
lavam” todos aqueles que não lançavam músi-
cas de protesto. Mais de meio século depois, “A 
Resposta” continua atual.

Quando fiz pesquisa de campo para com-
preender os motivos pelos quais os trabalha-
dores rurais preferiam plantar a soja transgê-
nica (ano de 2003), a resposta foi unânime e 
relativamente óbvia. Como não haveria mais a 
necessidade de aplicar vários herbicidas, mas 
apenas um (o glifosato), produto menos tóxico         
que os demais, havia redução do custo de pro-
dução e, sobretudo, redução no tempo de tra-
balho. Esse último aspecto foi crucial especial-
mente para as  mulheres rurais. E o que fariam 
com o tempo livre? A resposta era a mesma: 
mais tempo para cuidar da família e da própria 
saúde. Lembro-me nitidamente da satisfação 
de uma mulher assentada de reforma agrária 
que afirmou “agora tenho tempo para ir ao mé-
dico de mulheres fazer meus exames”.

Enquanto eu perscrutava o impacto da ado-
ção desta tecnologia nos rincões brasileiros, as 
ONGs que atuavam (e ainda atuam) contra a 
modernização da agricultura brasileira  pratica-
vam lobby político, utilizando a retórica de que 
a soja transgênica seria rejeitada pelos peque-
nos produtores, pois estes preferiam produzir 
soja agroecológica. Ou seja, diziam que os tra-
balhadores preferiam fazer o controle das ervas 
daninhas com a enxada, uma tecnologia tradi-
cional desenvolvida há milênios e muito pou-
co aprimorada. Era a proposta de um mundo 
surrealista, inclusive sugerindo que as famílias 
rurais optariam pelo atraso e o arcaísmo repre-

sentado no uso de enxadas para a eliminação 
de ervas daninhas, uma ferramenta símbolo do 
exaustivo trabalho rural de outros tempos. 

Como vivemos em um país que prefere o 
pensamento mágico, recentemente o lobby 
contrário à modernização da nossa agricultu-
ra, travestido de “movimento pela agroecolo-
gia”, passou a contar com “especialistas”, até 
com pós-doutoramento, em #chegadeagrotóxi-
cos#basta . São alguns artistas e cozinheiros 
influencers que habitam bolhas luxuosas im-
permeáveis à realidade, mas não hesitam em 
pontificar irresponsavelmente sobre tudo.

Para entender os motivos pelos quais o 
Brasil vivencia esta cena digna de um filme 
de Buñuel, sugiro a leitura do artigo científico 
“Agroecologia: as coisas em seu lugar (A agro-
nomia brasileira visita a terra dos duendes)”

https://seer.faccat.br/index.php/coloquio/
article/view/23 do sociólogo Zander Navarro 
https://tudo-sobre.estadao.com.br/zander-na-
varro com ampla produção científica sobre os 
temas rurais

O artigo esclarece minuciosamente as nu-
merosas facetas, muitas inacreditáveis, que 
envolvem o termo “agroecologia” no Brasil, de-
monstrando não representar nem uma ciência 
e, menos ainda, algum movimento social. So-
bretudo, o artigo demonstra que a expressão, 
no caso brasileiro nem mesmo  apresenta um 
“caminho tecnológico” para os agricultores que 
eventualmente estariam interessados. Trata-
-se de palavra totalmente vazia de conteúdo, 
sob qualquer ângulo, sendo sua  disseminação 
explicada, tão somente, pelo que não é dito. 
Ou seja, a intenção, essencialmente política, 
de atacar a chamada “agricultura moderna”, 
aquela que vem transformando a economia 
agropecuária brasileira e oferecendo  alimen-
tos a baixo custo para a nossa população. E se 
os leitores se  interessarem pelos argumentos 
desse autor, poderão ler o capítulo introdutório  

de livro que organizou em 2020, “A economia 
agropecuária brasileira: a grande transforma-
ção” https://issuu.com/editorabarauna/docs/
ebook_- a_economia_agropecu_ria_do_bra-
sil/1 Com este comentário sobre esse autor, 
inicio o que prometi em artigo anterior - apre-
sentar alguns especialistas (de verdade) que 
discutem o tema da agricultura sustentável em 
suas diversas facetas.

Navarro demonstrou no primeiro artigo re-
ferido que há uma marcha insensata e deliran-
te de pessoas que acreditam (isso mesmo que 
você leu, elas têm fé) ser possível alimentar 
mais de 200 milhões de brasileiros com a agro-
ecologia (uma palavra mágica sem qualquer 
lustro científico). Também decifrou a engrena-
gem do motor da marcha da agroecologia no 
Brasil. Ela é constituída por três núcleos.

O primeiro é o “núcleo político”. Não tem 
qualquer objetivo técnico, científico e agronô-
mico. Muito menos revela alguma preocupação 
sincera com o destino dos pequenos produto-
res. Trata-se, meramente, de uma crítica an-
ticapitalista camuflada de crítica à agricultura 
moderna. Como um militante da democracia  
e da liberdade de expressão, Navarro, que há 
pouco mais de quatro anos foi punido por “cri-

me de opinião” https://istoe.com.br/embrapa-
-reintegra-cientista- demitido/, explicita que ser 
anticapitalista não causa sobressalto. É mais 
do que  legítimo, escreve e faz parte do jogo 
das disputas políticas. A questão é que falta ho-
nestidade em assumir claramente esta crítica.

O sociólogo afirma que, no Brasil, essa de-
sonestidade é nitidamente assumida nos textos 
da AS-PTA https://aspta.org.br/ , uma ONG ca-
rioca com sede num belo imóvel à sombra do 
Cristo Redentor, apoiada por ONGs européias 
https://aspta.org.br/quem-somos/agencias-par-
ceiras/ Nunca explicitam suas posições políti-
cas. Usam temas supostamente técnicos, como 
o debate sobre os transgênicos e os agrotóxi-
cos, para desenvolver ações políticas anticapi-
talistas. Contextualiza este cientista que, “em 
face do conservadorismo político da sociedade 
brasileira, da imaturidade democrática que nos 
rege, além dos interesses partidários em jogo, 
certamente julgam os membros desse ‘núcleo’ 
ser mais oportuno manter uma posição disfar-
çada e insistir no ilusionismo manipulador de 
suas manifestações”.

O segundo é o “núcleo operacional”. É es-
pecialmente composto por pesquisadores de 
diferentes instituições de pesquisa agrícola, 

https://www.youtube.com/watch?v=q2HDQYoV5Fo
https://www.youtube.com/watch?v=q2HDQYoV5Fo
https://www.youtube.com/watch?v=q2HDQYoV5Fo
https://seer.faccat.br/index.php/coloquio/article/view/23
https://seer.faccat.br/index.php/coloquio/article/view/23
https://tudo-sobre.estadao.com.br/zander-navarro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/zander-navarro
https://issuu.com/editorabarauna/docs/ebook_-
https://issuu.com/editorabarauna/docs/ebook_-
https://aspta.org.br/


agrônomos que trabalham em serviços de ex-
tensão rural (públicos e das ONGs) e profes-
sores universitários com insuficiente formação 
científica. Muito confusamente, professam o 
que entendem por agroecologia. Inclusive, des-
taca Navarro, a mesma conceituação nunca é 
repetida por mais de um membro desse grupo.

São profissionais que não se preocupam 
com validação científica e desprezam aberta-
mente a exigência de representatividade em-
pírica. Quando muito, seriam “proto-cientistas” 
e existem em grande número nas universida-
des federais. Como possuem formação extre-
mamente rasa em Ciências Sociais, ainda que 
pontifiquem, com frequência, sobre os compor-
tamentos sociais dos pequenos agricultores, 
são facilmente capturados em armadilhas polí-
ticas desenvolvidas pelo “núcleo político”. Mas, 
como são cegos por suas fantasias políticas, 
são incapazes de perceber onde se meteram. 
Por resistirem à reflexão crítica e, assim, acei-
tarem passivamente o jargão falsamente técni-
co delineado pelo “grupo político”, colaboram 
fortemente para o adensamento da falsa ima-
gem de legitimidade “científica” de uma palavra 
que foi tornada mágica - a agroecologia.

O terceiro subgrupo foi batizado por Navar-
ro como o “núcleo de militantes”. É formado, 
principalmente, por estudantes “ingênuos e que 
apenas se curvam às diretrizes de suas lide-
ranças, sem nenhuma maturidade intelectual e 

capacidade analítica para avaliar o que estão 
fazendo”. Aos estudantes se unem, ocasional-
mente, pequenos grupos de outros militantes.

Sintetiza o cientista social Navarro que en-
quanto “falta ética e honestidade política entre 
os integrantes do primeiro subgrupo, sobra in-
genuidade no “núcleo operacional”, enquanto 
o “núcleo de militantes” não é mais do que a 
infantaria cega a serviço do “núcleo político”. 
Mera massa de manobra, em outras palavras.

Diante disso tudo, sugiro, em respeito às tra-
balhadoras do campo e da cidade, que os “es-
pecialistas artistas e cozinheiros” acima men-
cionados, perguntem, para as trabalhadoras 
rurais, o porquê de preferirem os herbicidas às 
enxadas e, para  as operárias, o porquê de não 
consumirem alimentos orgânicos. Com esse 
exercício de honestidade intelectual, saberiam 
a imensa distância que existe entre a sonhado-
ra e ideológica teoria praticada nas areias do 
Arpoador e as duras realidades da vida social e 
econômica do resto do país. 

Artigo fornecido pela autora: MARIA THE-
REZA PEDROSO, pesquisadora da Embrapa 
Hortaliças. Doutora em Ciências Sociais pela 
UnB (2017), mestre em Desenvolvimento Sus-
tentável pela UnB (2000) e engenheira agrôno-
ma pela Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (1993). Publicado no Portal: Poder360 
(www.poder360.com.br).
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Vira-cabeça em batata: o papel das 
plantas daninhas como
reservatório do vírus e vetor
Caroline da Cruz Martines¹;
Barbara Cristina de Melo Bordin ²;
Juliana Uzan¹;
Angélica Maria Nogueira¹;
Renate Krause Sakate¹ 

¹ UNESP, Faculdade de Ciências Agronômicas, Departamento Proteção Vegetal, Avenida Uni-
versitária nº 3780 - Altos do Paraíso, Botucatu - SP, 18610-034
² Rua Mário Galhardoni, 65, casa ², Jardim Almira, Mogi Guaçu-SP CEP: 13847056

A  cultura da batata (Solanum tube-
rosum L.) pode ser afetada por 
inúmeras doenças, das quais des-
tacamos as causadas por vírus. O 

vira-cabeça é uma doença muito comum em 
solanáceas, acometendo importantes plantas 
cultivadas como o tomateiro, berinjela, pimen-
tão e a batata. Em batata observa-se sintomas 
de necrose nas folhas e também tecidos ne-
crosados dos tubérculos (Figura 1), deprecian-
do o tubérculo para comercialização. 

O vira-cabeça é causado por vírus perten-
centes ao gênero Orthotospovirus, das quais 
duas espécies são as mais comumente encon-
tradas infectando hortaliças no Brasil: Groun-
dnut ringspot virus (GRSV) e Tomato chlorotic 
spot virus (TCSV).  Estes vírus são transmiti-
dos por tripes da ordem Thysanoptera de ma-
neira persistente e propagativa, sendo o vírus 
adquirido pelo inseto no estágio larval e trans-
mitido pelo adulto, multiplicando-se no inseto. 
O gênero Frankliniella engloba duas impor-
tantes espécies vetoras dos orthotospovirus: 
F. shultzei (Figura 2) e F. occidentalis (Figura 
3), e que estão frequentemente associadas à 
ocorrência de vira-cabeça no campo. 

A proliferação desses insetos pragas é fa-
vorecida por fatores climáticos, como tempe-
raturas elevadas e clima seco, mas também 
podem surgir em condições de baixas tem-
peraturas associadas à deficiência hídrica. O 
vento é um fator que contribui para a disper-
são da praga a maiores distâncias, levando 
em consideração a baixa capacidade de voo 
do inseto. A chuva constante pode ser um fa-
tor que contribui para a redução da população 

do tripes, causando a queda dos insetos das 
plantas. Nestes últimos anos, têm-se observa-
do um aumento populacional desses insetos 
em diversas culturas, acarretando problemas 
diretos decorrentes da alimentação e injurias 
ocasionadas pelo inseto e também os proble-
mas indiretos como transmissão de vírus. 

Os tripes têm como hospedeiros uma gran-
de diversidade de espécies de monocotiledô-
neas (Poaceae, Orchidaceae, Arecaceae e 
Liliaceae) e dicotiledôneas (Asteraceae, Fa-
baceae, Solanaceae, Myrtaceae e Euphorbia-
ceae). Os ortothospovirus também infectam 
uma grande gama de hospedeiros de interes-
se econômico, como o tomate, soja, amen-
doim, batata, pimentão, alface, mamão, entre 
outras espécies vegetais, além de diversas 
plantas daninhas. Entre as plantas daninhas 
infectadas por orthotospovirus podemos citar: 
trombeta (Brugmansia suaveolens), caruru 
(Amaranthus viridis), picão (Bidens pilosa), 
beldroega (Portulaca oleracea L.), serralha 
(Sonchus oleraceus), bela-emília (Plumbago 
auriculata), joá de capote (Nicandra physalo-
des), maria-pretinha (Solanum americanum), 
erva santa-maria (Dysphania ambrosioides), 
mostarda (Brassica rapa), entre outras. Essa 
ampla gama de hospedeiros dificulta o mane-
jo da doença, pois essas plantas servem de 
fonte de inóculo do vírus e permanência da 
doença no campo.

A eliminação de plantas daninhas é parte 
essencial do manejo de doenças causadas 
por vírus. No caso do vira-cabeça uma des-
sas plantas daninhas chama atenção por sua 
frequência em campos com alta incidência 

da doença: a beldroega. A beldroega, tam-
bém conhecida como beldroega comum, bre-
do-de-porco, verdolaga e ora-pro-nobis é um 
arbusto de folhas suculentas e flores coloridas, 
podendo ser amarelas, vermelhas ou brancas 
(Figura 4), de ciclo rápido de 2 a 3 meses, não 
necessita de irrigação com frequência, sobre-
vivendo bem a períodos de seca, além de se 
desenvolver bem em ampla variação de tem-
peratura, entre 15 a 35°C.  É uma planta que 
produz muitas sementes e suas flores ama-
relas atraem os tripes, que por sua vez pode 
estar virulífero e transmitir os orthotospovirus. 
Quando infectada por orthotospovirus, a bel-
droega apresentará pequenas lesões amare-
ladas (Figura 5).

 A beldroega se desenvolve bem em solos 
com alta fertilidade, sendo um indicativo ao 
agricultor quando da sua presença.  A cultu-
ra da batata requer um solo fértil para o seu 
ótimo desenvolvimento e produtividade, sen-
do assim, é comum encontrar plantas de bel-
droega em campos de batata. Muitas vezes o 
controle de plantas daninhas tem sido consi-

derado importante só até que a cultura cubra 
a superfície do solo, com base no Período Crí-
tico de Competição (PCC),  que no caso da 
batata é dos 20 aos 21 dias após o plantio. 
Contudo, é preciso levar em conta a interfe-
rência indireta da beldroega sobre a cultura. 
Deste modo, ressaltamos a importância de co-
nhecer as principais espécies de plantas dani-
nhas encontradas com frequência nos cultivos 
de batata no Brasil e aplicar o manejo ideal 
na lavoura visando redução da incidência de 
doenças.

Boas estratégias no controle de plantas 
daninhas incluem uma combinação de méto-
dos de controle como cultural, mecânico, quí-
mico e preventivo. Considerando a beldroega 
como hospedeira dos orthotospovirus, o ideal 
é que o controle por herbicidas ocorra em pré 
emergência, podendo também ser aplicado 
em pós emergência aliado ao controle cultural 
que consiste no manejo correto da lavoura e 
do ambiente ao redor para obter uma redução 
eficiente destas plantas infestantes.

Figura 1. Tubérculos de batata infectados com o orthotospovirus GRSV, apresentando tecidos necrosados. 
Foto: Renate Krause Sakate; 2022)
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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.
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Figura 2. Tripes adulto da espécie Frankliniella schult-
zei, vetor dos orthotospovirus.
Foto: Marcos Roberto Ribeiro Junior e Caroline da Cruz 
Martines, 2022

Figura 3. Tripes adulto da espécie Frankliniella occi-
dentalis, vetor dos orthotospovirus.
Foto: Marcos Roberto Ribeiro Junior e Caroline da Cruz 
Martines, 2022

Figura 4. Beldroega sadia (Planta, 
flores e sementes) retirado do manual 
de identificação e controle de plantas 
daninhas, 2014. 

Figura 5. Beldroega infectada com o orthotospovirus GRSV apresentando 
lesões cloróticas (Foto: Renate Krause Sakate, 2022)



48         Revista Batata Show      Ano XXII      nº 62      Março/2022

P
E

SQ
U

IS
A

PNP – CBB -Plano Nacional de Pesquisa 
– Cadeia Brasileira da Batata
Natalino Shimoyama
Diretor Executivo - ABBA
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A importância das pesquisas é in-
discutível, pois através delas so-
lucionamos problemas, geramos 
tecnologias, detectamos ameaças 

e oportunidades, assim como desenvolvemos 
vacinas para salvar a humanidade em épocas 
de pandemia.

Apesar das pesquisas a nível mundial serem 
favorecidas pela abundância de informações e 
tecnologias, os investimentos em pesquisas 
com fins sociais são cada vez menores, ao con-
trário das pesquisas com fins econômicos. Nas 
últimas 03 a 04 décadas as instituições cente-
nárias desapareceram e os “gênios” perderam 
o interesse pela carreira de pesquisador em 
instituições públicas. A prioridade passou a ser 

o lucro e que se dane as pessoas, os animais, 
o meio ambiente e o planeta. 

Apesar desta situação caótica e irreversível 
a ABBA solicitou aos pesquisadores, produto-
res e empresas privadas sugestões de pesqui-
sas abrangendo todos os segmentos e criou o 
Plano Nacional de Pesquisa para a Cadeia Bra-
sileira da Batata. O objetivo é sugerir e deman-
dar inicialmente pesquisas "úteis" que possam 
ser aplicadas e gerem competitividade.  

Acreditamos que um dos melhores caminhos 
a seguir será o estabelecimento de sinergias 
públicas e privadas, ou seja, a união profissio-
nal de pesquisadores, produtores e empresas. 

A seguir apresentamos as sugestões.

PNP- CBB - Bactérias e FungOs

AREA PESQUISA OBJETIVO

BACTERIAS 

Pectobacteria spp.. (Canela Preta) Manejo Integrado

Ralstonia spp.. (Murchadeira) Manejo Integrado

Streptomyces spp.. ( Sarna Comum) Manejo Integrado

Spongospora spp.(Sarna Pulverulenta) Manejo Integrado

FUNGOS

Verticillium spp.. (Murcha de Verticilio) Manejo Integrado

Alternaria spp.. (Pinta Preta) Manejo Integrado

Pythium (Podridão Aquosa) Manejo Integrado

Phytophtora spp.. (requeima) Manejo Integrado

Helmintosporium spp. ( Sarna Prateada) Manejo Integrado

Fusarium spp.. ( Podridão seca) Manejo Integrado

PNP – CBB - Vírus, NematOides e Pragas

AREA PESQUISA OBJETIVO

VIRUS

Crinivirus Manejo Integrado

Tospovirus Manejo Integrado

PVY Avaliar interação nas culturas de tomate, pimentão e batata

NEMATOIDES

Meloidogyne spp.. Manejo Integrado

Pratylenchus spp. Manejo Integrado

Interações Avaliar interação entre nematoides, pragas de solo e spongospora

PRAGAS

Diabrotica spp. (Larva Alfinete) Manejo Integrado

Lyriomizia  spp. (Bicho Mineiro) Manejo Integrado

Bemisia spp. (Mosca Branca) Manejo Integrado

Trips spp. (Tripes ) Manejo Integrado

Phthorimaea spp. ( Traça) Manejo Integrado 

Feromônios Utilização – monitoramento de pragas

PNP – CBB - MelhOramentO – COnsumidOr
AREA PESQUISA OBJETIVO

MELHORAMENTO

DESTINAÇAO Multiuso, indústria (chips, palito), nichos (coloridas, orgânicos, nutraceuticas)

POS COLHEITA Avaliar - coloração, brotação, fixação da pele, resistência a danos mecânicos, 

FISIOLOGIA Avaliar - Embonecamento, coração oco, esverdeamento, 

FITOSSANIDADE Resistencia a pragas, doenças, nematoides

TESTES REGIONAIS Observação dos clones nas regiões produtoras.

FATORES ABIOTICOS Resistencia a estresses provocados por calor, seca

CONSUMIDOR

BATATA FRESCA Situação e Demandas dos Consumidores ( pessoas que comem a batata)

BATATA FRESCA Situação e Demandas dos Produtores.

BATATA FRESCA Situação e Demandas dos Atacadistas e Varejistas.

BATATA FRESCA Situação e Demandas dos Restaurantes e Cozinhas Institucional e Empresarial

BATATAS COLORIDAS Opinião dos consumidores  x Potencial de Mercado
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PNP – CBB - IrrigaçãO – NutriçãO – Praticas Culturais
AREA PESQUISA OBJETIVO

IRRIGAÇAO

EFICIÊNCIA Determinar volume adequado e períodos críticos.

TIPO Desenvolver novos métodos de irrigação – mais econômicos 

FURTO Desenvolver opções de impedir furtos 

NUTRIÇAO

FONTES Desenvolver novas opções/fontes de fertilizantes minerais, orgânicos e organominerais

MACRO E MICRO Definir  a demanda das novas variedades e momento adequado da adubação

SUPLEMENTOS Variedades - Resposta a aminoácidos, bioestimulantes, biofertilizantes 

PRATICAS 
CULTURAIS

INTERAÇAO Variedade x adubação x espaçamento x densidade

ESPAÇAMENTO Variedade x tamanho da semente x estagio de brotação

PREPARO SOLO Manejo de Torrões visando a colheita mecanizada

PNP – CBB - Herbicidas, ArmazenamentO e IndÚstria
AREA PESQUISA OBJETIVO

HERBICIDAS

SELETIVIDADE Avaliar seletividade sobre as novas variedades

Pls Daninhas Resistentes Introduzir novas moléculas eficientes para controle de Tiririca, Pe de Galinha, Polygonum 
colvolvulus, etc.

RESIDUAL Avaliar residual de produtos utilizados na rotação com outras culturas.

TIGUERA Manejo e Controle 

DESSECANTE Desenvolver produtos ou metodologias para dessecação da batata.

ARMAZENAMENTO

CÂMARAS FRIAS Controle de temperatura e umidade

VARIEDADES Avaliar variedades aptas ao armazenamento em períodos de entre safra.

NOVAS VARIEDADES  Avaliação do comportamento das novas variedades em câmaras frias 

ANTI BROTANTE Desenvolver produtos para impedir a brotação durante o período de armazenamento

INDUSTRIA

PROCESSAMENTO MINIMO Desenvolver opções saudáveis, praticas ,atrativas e acessíveis.

NOVOS PRODUTOS “ pão de queijo de batata”, “ batata para churrasco”, “chips + castanhas”, “chips coloridos” 

DESCARTE Desenvolver opções para destinação e aproveitamento 

RESIDUOS Desenvolver opções para destinação e aproveitamento 

PNP – CBB - sustentabilidade e legislaçÕes
AREA PESQUISA OBJETIVO

SUSTENTABILIDADE

REGIOES PRODUTORAS Ameaças e Oportunidades relacionadas a sustentabilidade das regiões produtoras

MEIO AMBIENTE Desenvolver embalagens biodegradáveis 

AGUA Ameaças e Oportunidades relacionadas ao uso da agua 

ROTAÇAO DE CULTURA Situação atual e indicações de opções para proporcionar a continuidade do uso do solo

SOLO Desenvolver manejo integrado para recuperar ou manter a saúde do solo

COMPACTAÇAO QUIMICA Desenvolver opções para recuperar solos com excesso de elementos químicos

ZONEAMENTO Identificar os  problemas fitossanitários e edafo climáticos  para definir prioridades de pesquisa.

LEGISLAÇOES

NACIONAIS E GERAIS Levantamento das legislações que vigoram sobre a Cadeia da Batata.

NACIONAIS E ESPECIFICAS Levantamento das legislações que vigoram sobre a Cadeia da Batata.

INTERNACIONAIS Levantamento das legislações relacionadas a batata (fresca e processada)
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Lei dos Pesticidas ou
PL do Veneno?
Por Lidia Cristina Jorge dos Santos, conselheira do CCAS e advogada especialista em agro-
negócio, e José Otávio Menten, presidente do CCAS, engenheiro agrônomo e professor sênior 
da ESALQ/USP

Recentemente o PL 6299/2002 foi 
debatido e aprovado no Plenário 
da Câmara dos Deputados. Foram 
discutidas questões relacionadas 

à segurança alimentar, número de registros 
aprovados nos últimos anos, modernização, 
defesa da vida e participação da Anvisa e do 
IBAMA no processo regulatório.

 Os debates sobre esse tema normalmente 
são bastante acalorados e, infelizmente, em 
muitos casos, sem a tecnicidade e rigor cientí-
fico que o tema exige.

A Lei 7.802/89 na época da sua publicação 
foi, sem dúvida alguma, uma lei inovadora, 
trazendo para o processo de avaliação dos 
pesticidas e dos produtos de controle ambien-
tal, os órgãos da agricultura, saúde e meio 
ambiente.  Após 30 anos de vigência, o ce-
nário regulatório apresentado exige um passo 
além. É necessário manter as competências 
constitucionais atribuídas aos órgãos da agri-
cultura, saúde e meio ambiente na avaliação 
e fiscalização desses produtos. Contudo, tam-
bém é necessário buscar uma melhor divisão 
de competências, a fim de se evitar retrabalho 
e melhorar a eficiência e transparência nos 
processos de avaliação.

Tudo isso deve ser feito com a manuten-
ção das garantias de segurança à saúde do 
trabalhador, do consumidor de alimentos e do 
meio ambiente, sem prejuízo da eficácia dos 
produtos a serem aplicados no campo.

E nesse sentido, a proposta de uma nova 
Lei dos pesticidas representa uma atualização 
do marco regulatório que permite a previsibi-
lidade, a transparência e a aplicação da ciên-
cia como base de análise dos produtos, além 
de garantir a proteção do meio ambiente e da 
saúde. Veja o que o PL propõe de forma resu-
mida: 

► Alteração da nomenclatura (De agrotó-

xicos para Pesticidas e Produtos de Contro-
le Ambiental): O Brasil é a única nação que 
chama essas substâncias de agrotóxicos. Na 
América Latina são produtos fitossanitários e 
praguicidas; nos Estados Unidos, na Espanha 
e em Portugal pesticidas.

► A implementação de sistemas informa-
tizados: O Substitutivo apresentado reitera a 
necessidade de informatização do processo 
e interação entre os órgãos MAPA, IBAMA e 
ANVISA.

► Competências da saúde, agricultura e 
meio ambiente: A proposta apresentada pro-
curou evitar que órgãos envolvidos no proces-
so de avaliação praticassem os mesmos atos, 
evitando-se com isso “retrabalho”.  As com-
petências atribuídas aos órgãos registrantes 
(seja agricultura ou meio ambiente), não ex-
cluem, as competências dos órgãos responsá-
veis pelos setores do meio ambiente e saúde, 
principalmente no que se refere ao estabele-
cimento de exigências para a elaboração dos 
dossiês e, ainda, quanto à avaliação do ris-
co ambiental ou toxicológico.  Além disso, as 
competências atinentes à fiscalização decor-
rem da própria Constituição Federal e estão 
contempladas no inciso II, do art. 8 do Subs-
titutivo.

► Avaliação de Risco para aprovação dos 
pesticidas: A ANVISA já adotada essa forma 
de avaliação desde 2019 (RDC 294/2019). Tra-
ta-se de uma ferramenta científica de siste-
matização das informações disponíveis para 
a tomada de decisão, reconhecida internacio-
nalmente há muitos anos, sendo utilizada des-
de a década de 70, como ferramenta para a 
decisão regulatória por importantes agências 
como EPA e o FDA nos EUA e a EFSA na Eu-
ropa.

► Registro Temporário (RT): Trata-se de 
uma novidade. O Substitutivo apresentado ao 
PL 6299/02 estabelece a concessão do regis-

tro temporário (RT), pelo órgão registrante, 
quando o solicitante cumprir com o estabele-
cido pela Lei, mas não houver manifestação 
conclusiva pelos órgãos responsáveis pela 
Agricultura, Meio Ambiente e Saúde dentro 
dos prazos acima indicados. Como requisitos 
para a emissão do RT, a Lei exige que os pro-
dutos estejam registrados para culturas simila-
res ou para usos ambientais similares em pelo 
menos três países membros da Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econô-
mico – OCDE que adotem, nos respectivos 
âmbitos, o Código Internacional de Conduta 
sobre a Distribuição e uso de Pesticidas da 
Organização das Nações Unidas para Alimen-
tação e Agricultura – FAO.

► Registro para pesquisa e experimenta-
ção.  O Substitutivo propõe que registro para 
pesquisa e experimentação somente seja 
exigido para ingredientes ativos ainda não 
registrados. Previsão já contida no Decreto 
10.833/2021.

► Produtos destinados exclusivamente 
para exportação: O Substitutivo dispensa do 
registro os produtos destinados exclusivamen-
te à exportação, substituindo o registro por um 
comunicado de produção para a exportação. 
A dispensa proposta visa desburocratizar o 

sistema de exportação, já que que cada País 
está submetido a regras próprias para utiliza-
ção de pesticidas e todo o sistema de produ-
ção e transporte interno desses produtos já é 
regulamentado.  

► Autorização de extensão de uso de pes-
ticidas em culturas com suporte fitossanitário 
insuficiente: O Substitutivo apresentado cria 
uma autorização de extensão de uso de pes-
ticidas em culturas com suporte fitossanitá-
rio insuficiente – CSFI, a ser concedida pelo 
MAPA, o que permite que um agricultor utilize 
produtos que inicialmente não foram registra-
dos para aquela cultura, desde que cumpridos 
os requisitos ali previstos.

► Reavaliação X Reanálise: A proposta 
apresentada disciplina de modo mais seguro 
o procedimento de reavaliação, esclarecendo 
quais os critérios técnicos a serem observa-
dos e, ainda, as competências de cada órgão 
envolvido, de modo a contemplar a seguran-
ça jurídica do processo. A proposta, traz, ain-
da, uma importante inovação ao estabelecer 
a necessidade de um plano fitossanitário de 
substituição do produto em reanálise, visando 
o controle de alvos biológicos que por ventura 
possam ficar sem alternativas para manejo.  
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► Das Competências da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal: As competências da 
União, dos Estados e do Distrito Federal já es-
tão estabelecidas na Constituição Federal. O 
Projeto Substitutivo prevê que os Estados e o 
Distrito Federal usem os dados existentes no 
registro dos órgãos federais para o exercício 
de suas atividades de controle e fiscalização, 
o que diminui a burocracia, eliminando a ne-
cessidade das empresas comerciantes reali-
zarem o cadastro em todos os Estados, para 
só então poderem comercializar seus produ-
tos. Se o produto já está autorizado pelos ór-
gãos registrantes não há justificativa para que 
não possam ser comercializados em um dos 
Estados da Federação.

► Penalidades: Outra alteração trazida 
pelo Substitutivo é o considerável aumento do 
valor da penalidade de multa e reprimenda de 
crimes de contrabando.

► Produção própria (on farm).  Durante a 
votação do PL, foi acolhida uma sugestão de 
mudança pontual que prevê que os pesticidas 
biológicos para uso próprio não precisam de 
registro em algumas situações.  A regra vale 
para os biológicos produzidos por pessoa físi-
ca ou jurídica para uso em lavouras próprias. 
Essa inovação causa preocupação e contém 
uma contradição com as diretrizes de avalia-
ção de segurança a que se propõe a nova le-
gislação.

A discussão desse Projeto de Lei, agora 
irá ao Senado e irá contribuir para o aprimora-
mento dos instrumentos regulatórios vigentes.

Sobre o CCAS

O Conselho Científico Agro Sustentável 
(CCAS) é uma organização da Sociedade Ci-
vil, criada em 15 de abril de 2011, com domi-
cilio, sede e foro no município de São Paulo-
-SP, com o objetivo precípuo de discutir temas 
relacionados à sustentabilidade da agricultura 
e se posicionar, de maneira clara, sobre o as-
sunto.

O CCAS é uma entidade privada, de natu-
reza associativa, sem fins econômicos, pau-
tando suas ações na imparcialidade, ética e 
transparência, sempre valorizando o conheci-
mento científico.

 Os associados do CCAS são profissionais 
de diferentes formações e áreas de atuação, 
tanto na área pública quanto privada, que co-

mungam o objetivo comum de pugnar pela 
sustentabilidade da agricultura brasileira. São 
profissionais que se destacam por suas ati-
vidades técnico-científicas e que se dispõem 
a apresentar fatos, lastreados em verdades 
científicas, para comprovar a sustentabilidade 
das atividades agrícolas.

 A agricultura, apesar da sua importância 
fundamental para o país e para cada cidadão, 
tem sua reputação e imagem em construção, 
alternando percepções positivas e negativas, 
não condizentes com a realidade. É preciso 
que professores, pesquisadores e especia-
listas no tema apresentem e discutam suas 
teses, estudos e opiniões, para melhor infor-
mação da sociedade. É importante que todo o 
conhecimento acumulado nas Universidades 
e Instituições de Pesquisa seja colocado à 
disposição da população, para que a realida-
de da agricultura, em especial seu caráter de 
sustentabilidade, transpareça. Mais informa-
ções no website: http://agriculturasustentavel.
org.br/. Acompanhe também o CCAS no Fa-
cebook: http://www.facebook.com/agricultura-
sustentavel.

Artigo fornecido pelo autor: José Otávio 
Menten. Publicado no Portal: Tudo do MS 
(www.tudodoms.com.br).

http://www.tudodoms.com.br
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Situação atual da produção
de Batata na Bahia
Nome - Wellington Hamaguchi
Empresa – Mitsuru Horiguchi
Localização – Mucugê/BA
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A produção de batata na região da 
Chapada Diamantina, Estado da 
Bahia, iniciou-se na década de 
1980, tendo um grande crescimen-

to depois dos anos 2000 com a construção da 
Barragem do Apertado (1998). Atualmente são 
9 produtores com uma área anual de aproxi-
madamente 8 a 9 mil hectares, distribuídos du-
rante todos os meses do ano. A variedade mais 
plantada na região é a Orchestra, que superou 
a área da Ágata em 2021, devido aos bons re-
sultados obtidos.

O cultivo contínuo de hortaliças na região 
é possível devido às condições climáticas fa-
voráveis, principalmente temperaturas amenas 
durante o ano todo. A pluviosidade média anual 
é de 700 mm. 

Entre os anos de 2011 e 2019 a região pas-
sou por um período de baixa pluviosidade, com 
vários anos de chuvas muito abaixo da média, 
o que resultou em uma diminuição da água das 
barragens a níveis muito baixos, gerando uma 
grande preocupação entre todos da região.  
Porém, entre 2020 e 2022 as pluviosidades fo-
ram acima da média, recuperando plenamente 
as reservas de água.

Dois mil e vinte e um iniciou-se com uma 
grande preocupação em relação ao clima no-
vamente, pois no primeiro semestre a precipita-
ção foi novamente baixa. Nesse período, altas 
produtividades e qualidade, porém com preços 
não tão atrativos, condição essa que se inver-
teu no segundo semestre, quando os preços ti-
veram uma significativa melhora, devido as ge-
adas ocorridas nas outras regiões produtoras. 
Nos últimos 3 meses do ano as chuvas atingi-
ram níveis incrivelmente altos. Entre outubro e 
dezembro, a precipitação total foi de 800 a 900 
mm ocasionando assim maiores dificuldades 
no plantio, tratos culturais e colheita. Os tubér-
culos colhidos a partir de dezembro apresen-
taram diminuição na produtividade, calibre e 
qualidade, ocorrendo maiores problemas com 
bactérias, nematóides e pós colheita. Com todo 
esse cenário ocorrido durante o ano de 2021, a 

produtividade média da região variou entre 40 
a 50 toneladas por hectare.

Dois mil e vinte e dois iniciou-se com pre-
cipitação abaixo da média em janeiro, dentro 
da média em fevereiro e previsão de chuvas 
dentro da média para o restante do semestre, 
condições essas que possibilitaram a normali-
zação das atividades no campo até o momen-
to. Como resultado das condições climáticas do 
final do ano passado, houve uma redução nas 
produtividades entre 20% a 30% e comprome-
timento na qualidade do tubérculo nos dois pri-
meiros meses do ano. Para os meses de março 
e abril os volumes de colheita também deverão 
ser reduzidos, devido as dificuldades de plantio 
em novembro e dezembro, porém a qualidade 
deverá melhorar. Quanto aos preços de venda 
em janeiro e fevereiro, eles apresentaram sig-
nificativa alta devido principalmente as chuvas 
intensas ocorridas em outras regiões produto-
ras do país. A partir do final do mês de maio, a 
qualidade e o volume produzido na Chapada 
Diamantina deverão ser normalizados.

E o que esperar para o ano de 2022, vindo 
de um 2021 tão desafiador?  Terminamos o ano 
com o seguinte cenário: pandemia, disputas 
políticas, aumento na inflação e desemprego, 
escassez de insumos e matéria prima, aumen-
to dos custos de produção e arrendamentos, 
queda na demanda por hortaliças no mercado 
interno e tantos outros. E acabamos de come-
çar um outro ano em que herdamos todo esse 
cenário e acrescentaremos mais alguns ingre-
dientes como as eleições e o início de uma 
guerra.  Enfim, como resultado de todos esses 
fatores o sentimento é o da INCERTEZA, mas 
que irá testar a resiliência e a capacidade de 
inovação de cada um, seja no aspecto profis-
sional, empresarial ou pessoal. Para vencer 
todos esses desafios serão necessários muito 
planejamento, estratégias, gestão e pessoas 
capacitadas para que, apesar de todas as in-
certezas tenhamos a certeza de conseguir ter-
minar o ano melhor do que começamos. Uma 
boa Colheita a todos!!!
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Bravonil® Top
Implacável contra as doenças. Conveniente no manejo.
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www.portalsyngenta.com.br

CHEGOU

Excelência contra manchas.
Proteção contra requeima.

BRAVONIL® TOP.

PERFORMANCE SUPERIOR
Efeito preventivo e curativo, com 
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A análise do crescimento das plantas 
de batata é útil para o entendimento 
da dinâmica de acúmulo e partição 
dos fotoassimilados durante o ciclo 

da cultura. Estas informações são importantes 
para auxiliar na determinação dos melhores 
espaçamentos entre as plantas, os melhores 
estádios de desenvolvimento para efetuar as 
práticas culturais, tais como o momento da 
amontoa, aplicação de coberturas, desseca-
ção etc. de diferentes cultivares.

Neste sentido, foram analisados o crescimento 
e a produtividade de quatro cultivares desenvolvi-
das pelo programa de melhoramento genético da 
Embrapa - BRS Ana, BRSIPR Bel, BRS F63 (Ca-
mila) e BRS Clara, em condição climática subtropi-
cal de baixa altitude do Sul do Brasil, no cultivo de 
outono. O clima dessa região é do tipo cfa úmido 
subtropical (Köppen), sem estação seca definida 
e com verões quentes. O trabalho foi realizado na 
Sede da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, 
RS (31°41' S, 52°26' O, 60 m a.n.m.).

As quatro cultivares diferem em característi-
cas agronômicas. BRS Ana tem ciclo de desen-
volvimento vegetativo de 110 a 120 dias, plantas 
vigorosas com hábito de crescimento ereto e tu-
bérculos com teor médio de massa seca; BRS 
Clara apresenta ciclo de 100 a 105 dias, plantas 
de porte médio e semi eretas, e tubérculos com 
teor médio de massa seca; BRSIPR Bel, que foi 
desenvolvida em parceria como o Instituto Agro-
nômico do Paraná- IAPAR, tem ciclo vegetati-
vo de 100 a 110 dias, plantas de porte médio e 
semi eretas, e tubérculos com teor médio-alto de 
massa seca; e BRS F63 (Camila) possui ciclo de 
100 a 105 dias, plantas moderadamente vigoro-
sas e semi eretas, e tubérculos com teor médio 
de massa seca.

As plantas de BRSIPR Bel foram as primei-

ras a emergir, 15 dias após o plantio (DAP), se-
guidas de BRS Ana, BRS F63 (Camila) e BRS 
Clara, aos 18, 19 e 20, respectivamente.

A produção de massa seca de folhas, hastes 
e tubérculos, que representa o crescimento das 
plantas das quatro cultivares, está apresentada 
na Figura 1. A produção de tubérculos foi maior 
nas cultivares mais tardias, e menor nas culti-
vares mais precoces. BRSIPR Bel e BRS Ana 
produziram 214 g e 206 g de massa seca por 
planta, respectivamente, enquanto BRS Clara e 
BRS F63 (Camila), produziram 180 g por planta 
e 135 g de massa seca por planta. A relação en-
tre a produção de massa seca e o ciclo vegeta-
tivo corrobora relatos de que genótipos de ciclo 
mais longos apresentam maior produtividade de 
massa seca do que genótipos mais precoces.
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Figura 1. Acumulação de massa seca em quatro cultivares brasileiras de batata. Embrapa, Pelotas, 2022.

Em relação à taxa de crescimento absoluto 
(TCA), que mede o quanto a planta aumentou 
de peso por dia de ciclo, o máximo foi alcança-
do precocemente (53 DAP) por BRS Clara com 
4,61 g de massa seca por planta por dia (Figura 
2). BRS F63 (Camila) também teve a taxa má-
xima alcançada mais precocemente, mas com 
valor inferior a BRSIPR Bel e BRS Ana, que 
mantiveram alta produção por mais tempo do 
que BRS Clara e BRSIPR Bel.

BRS ANA BRSIPR Bel

BRS F63 (Camila) BRS Clara

Figura 2. Taxa de crescimento absoluto (TCA) de quatro 
cultivares brasileiras de batata. Embrapa, Pelotas, 2022.

O índice de área foliar (IAF), que é a razão entre área foliar e área ocupada pelas plantas, 
BRS Ana atingiu valor 4,0 aos 70 DAP, ou seja, apresentou 4 vezes mais área foliar do que a 
área ocupada por suas plantas, seguida de BRSIPR Bel e BRS Clara, que atingiram IAF máxi-
mo de 3,5 aos 60 DAP (Figura 3), enquanto BRS F63 (Camila) atingiu IAF máximo bem menor, 
1,8 cm² de folhas por cm2 de área entre 60 e 80 DAP.

Figura 3. Índice de área foliar (IAF), razão da área foliar (RAF), área foliar específica (AFE) e razão da massa 
foliar (RMF) de quatro cultivares brasileiras de batata. Embrapa, Pelotas, 2022.

A razão de área foliar (RAF), que é a razão entre a área foliar e a massa seca da planta, 
atingiu os maiores valores aos 40 DAP, podendo ser atribuídos à alta capacidade fotossintéti-
ca e ao baixo custo respiratório, quando um grande número de folhas foi exposto à captação 
de energia solar (Figura 3). A partir daí, a RAF apresentou tendência decrescente devido ao 
auto sombreamento das folhas e ao crescimento dos tubérculos. BRS F63 (Camila), apesar 
da menor área foliar, apresentou maior eficiência no uso da radiação. Por outro lado, BRS Ana 
apresentou altos valores de RAF, mas devido ao sombreamento foliar na parte inferior da plan-
ta, nem todas as folhas das plantas contribuíram efetivamente para a produção. Houve uma 
correlação linear positiva entre a área foliar e a absorção de energia luminosa, mas até IAF 3.0.

A área foliar específica (AFE), que é a razão entre a área foliar e a massa seca da própria 
folha, foi maior em BRS Ana, seguida de BRSIPR Bel, sugerindo que as folhas dessas cultiva-
res são pouco espessas (Figura 3).
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A razão de massa foliar (RMF), que é a razão entre a massa seca de folhas e a massa seca 
total da planta, foi menor em BRS F63 (Camila) aos 40 DAP, indicando precocidade na exporta-
ção de fotoassimilados das folhas para outros órgãos da planta (Figura 3). BRSIPR Bel e BRS 
Clara foram intermediários na RMF, enquanto BRS Ana apresentou prioridade de desenvolvi-
mento vegetativo por mais tempo.

A taxa de produção de massa seca de tubérculos (TMST), semelhante à taxa de crescimen-
to absoluto, mostrou que três fatores são importantes diferenciadores das cultivares e com forte 
influência na produtividade final (Figura 4). São eles, o tempo que a cultivar leva para atingir a 
TMST máxima, o valor de TMST e o período de TMST máximo.M
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Figura 4. Taxa de produção de massa seca de tubérculos (TMST) e coeficiente de partição da massa seca para 
os tubérculos (CMST) de quatro cultivares brasileiras de batata. Embrapa, Pelotas, 2022.

BRS F63 (Camila) e BRS Clara foram as primeiras cultivares a atingirem a TMST máxima 
(65 DAP), cinco dias antes de BRSIPR Bel e sete dias antes de BRS Ana. BRS Ana e BRSIPR 
Bel tiveram maior TMST, com 4,46 e 4,42 g por planta por dia, respectivamente, do que BRS 
Clara e BRS F63 (Camila), com 3,18 e 2,52 g por planta por dia, respectivamente.

O coeficiente de partição de massa seca para tubérculos (CMST) aumentou desde o início 
do crescimento do tubérculo até 40 DAP (Figura 4). Entre 64 e 67 DAP, o CMST ultrapassou a 
unidade para todas as quatro cultivares, indicando que, a partir daí, houve realocação de as-
similados de outros órgãos para os tubérculos. BRS F63 (Camila) apresentou o maior CMST 
entre 40 e 64 DAP, seguida de BRSIPR Bel, indicando precocidade de crescimento e força de 
drenagem dos tubérculos dessas cultivares.

A produtividade de tubérculos comerciáveis ao final do ciclo da cultura foram maiores nas 
cultivares BRSIPR Bel e BRS F63 (Camila), com 25,51 toneladas por hectare e 20,23 toneladas 
por hectare, respectivamente (Figura 5). Essa superioridade pode ser atribuída principalmente 
à precocidade da tuberização e à eficiência da partição de assimilados em tubérculos.
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Figura 5. Produtividade total e produtividade de tubérculos comerciáveis (toneladas por hectare) 
de quatro cultivares brasileiras de batata. Embrapa, Pelotas, 2022.

Em conclusão, as quatro cultivares diferem em padrão de crescimento e partição de assimi-
lados. BRSIPR Bel tem rápido desenvolvimento de sistema de assimilação, eficiente partição 
de assimilados aos tubérculos, precocidade no crescimento tubérculos e elevada produtividade 
de massa seca total e de produção de tubérculos comerciáveis. BRS F63 (Camila) é eficiente 
na partição de assimilados aos tubérculos, precoce no crescimento dos mesmos e têm eleva-
da produtividade. BRS Clara é precoce no crescimento de tubérculos. BRS Ana forma grande 
área foliar, priorizando o desenvolvimento do sistema fotossintético até 60 dias após o plantio, 
e apresenta elevada produtividade de massa seca total.

M
E

LH
O

R
A

M
E

N
TO



64         Revista Batata Show      Ano XXII      nº 62      Março/2022

Como a tecnologia da TOMRA ajuda 
agricultores e produtores de Batata a 
trabalhar de forma mais inteligente 
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Tradicionalmente, os agricultores po-
diam planejar o que o inverno, a pri-
mavera, o verão e o outono trariam. 
Eles sabiam quais colheitas produ-

zir, a melhor época para plantar e quem estava 
comprando. No que diz respeito ao clima, eles 
tinham uma boa ideia de quais condições es-
perar a cada estação, literalmente escrevendo 
o livro sobre isso em suas publicações anu-
ais que, até hoje, são mais precisas do que o 
meteorologista local. Mesmo assim, o melhor 
almanaque não poderia prever capítulos sobre 
aumentos inesperados do mercado e protoco-
los de distanciamento social.

Satisfazer essa demanda e proteger os 
funcionários pode ser ainda mais problemático 
se os equipamentos de classificação exigirem 
muita mão de obra. Para a maioria dos pro-
dutores e agricultores, a pandemia complicou 
ainda mais as operações, enfatizando as lu-
tas com equipamentos desatualizados e, em 
geral, tornou um trabalho já difícil, ainda mais 
desafiador.

Quatro gerações de trabalho na terra

Os agricultores da Gumz são uma raça úni-
ca de solucionadores de problemas que pas-
sam longos dias cuidando de suas colheitas 

enquanto tiram o máximo proveito de suas ter-
ras e mãos. Irmãos, Richard e Roderick, Gumz 
representam a quarta geração na fazenda da 
família em Wisconsin. Os dois irmãos estão 
comprometidos com uma ética de trabalho e 
uma ética da terra – ambas as quais têm muito 
orgulho de compartilhar em seus produtos.

À medida que Richard e Roderick continu-
am o legado de seu bisavô, eles continuam a 
tradição de nutrir e fornecer as melhores co-
lheitas possíveis que o rico solo de lama de 
Wisconsin pode oferecer.

Quando seu avô iniciou a fazenda da famí-
lia Gumz, há 129 anos, os agricultores estavam 
apenas mudando de bois para tratores antes 
de passar da lavoura manual para a máquina 
- ambas as técnicas que ajudaram a fazenda a 
obter mais com menos. Ao fazer isso, eles per-
mitiram que a tecnologia da época trabalhasse 
mais para eles e continuaram a desenvolver 
essas melhorias.

Trabalhando de forma mais inteligente 

Ser eficiente com tempo, energia e recur-
sos – além do trabalho duro, que a Gumz 
tem realizado. Investir em seu classificador 
TOMRA é outro exemplo de como a GUMZ 
usa a tecnologia para ajudá-los a trabalhar de 
forma mais inteligente. O TOMRA 3A ajudou 
a GUMZ a descobrir capítulos de almanaque 
ausentes – melhorando o rendimento e pro-
movendo o distanciamento social, tornando-os 
menos dependentes de mão de obra externa 
e permitindo que eles classificassem os pro-
dutos durante quaisquer condições climáticas.

"Para garantir a segurança e o bem-estar 
de nossos funcionários, aumentamos a lim-
peza regular de nossas instalações, incenti-
vamos a lavagem frequente das mãos e for-
necemos EPIs aos funcionários. Nosso maior 
foco tem sido enfatizar o distanciamento social 
de acordo com as recomendações do CDC. O 
TOMRA 3A nos permite manter espaço entre 
os funcionários e obter maiores rendimentos 
na linha." disse Rod Gumz, proprietário da 
GUMZ Farms, Endeavor, WI.

A TOMRA 3A oferece soluções para Gumz 
com sua capacidade de remover uma ampla 
variedade de materiais estranhos, incluindo 
torrões, pedras, raízes de milho, talos de mi-
lho e batatas verdes, das batatas colhidas an-
tes de armazená-las. Durante a safra de 2020, 
a Gumz estava classificando em média 60 to-
neladas/hora com a ajuda da TOMRA.

A dependência reduzida de mão de obra sa-
zonal durante a colheita é outra maneira pela 
qual a TOMRA 3A ajuda a Gumz a trabalhar 
de forma mais inteligente. Concentrar-se mais 
no trabalho real e menos no gerenciamento 
do trabalho, o que significa mais batatas boas 
nos silos, menos lixo chegando a linha de la-
vagem e menos dores de cabeça.

O pássaro madrugador é quem encontra a 
minhoca

Levantando e perseguindo-o por quatro ge-
rações, o dom para o crescimento é algo que 
eles sentem em seus ossos – é algo em seu 
sangue. Os agricultores têm um amor pela ter-
ra que muitos nunca terão - juntamente com 
uma ética de trabalho tenaz que alguns têm 
dificuldade em entender. Estamos orgulhosos 
de servir nossos parceiros na Gumz e felizes 
em fazer parte de seus próximos capítulos.

Nossa parceria com a GUMZ permite que 
eles se concentrem no que fazem de melhor, 
deixando a classificação por nossa conta. Da 
mesma forma, queremos que você continue 
fazendo o que faz de melhor. Deixe a TOMRA 
Food apoiar o seu negócio e fazer parte da 
sua história com nossas soluções de classifi-
cação de batatas.

"Com o aumento significativo na demanda, 
seria difícil acompanhar, mas é aqui que nos-
so equipamento TOMRA tem sido inestimável 
para a operação. O TOMRA 3A reduz a mão 
de obra em 75-80% enquanto aumenta a pro-
dução - permitindo-nos atender a crescente 
demanda do mercado." disse a Rod Gumz, 
proprietário da GUMZ Farms, Endeavor, WI.

Sobre a TOMRA Food

A TOMRA Food projeta e fabrica máqui-
nas de classificação baseadas em sensores 
e soluções integradas de pós-colheita para 
a indústria de alimentos. Inovamos a tecno-
logia analítica mais avançada do mundo e a 
aplicamos para classificação, separação e 
descascamento. Mais de 12.800 unidades es-
tão instaladas em produtores, embaladores e 
processadores de alimentos em todo o mundo 
para confeitaria, frutas, frutas secas, grãos e 
sementes, produtos de batata, proteínas, no-
zes e vegetais.
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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 fritas, chips, crisps e produtos especiais feitos de batata, 
as máquinas de classificação da TOMRA garantem a eliminação de batatas com manchas, amassados, apodrecidos, 
com imperfeições e todos os tipos de materiais estranhos, como pedras, plásticos, madeira, vidro, etc.
Melhor produtividade, qualidade e eficiência para o seu negócio.

TEL. +55 11 96340 0366  |  JOAO.MEDEIROS@TOMRA.COM 
WWW.TOMRA.COM/PT/FOOD
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Contato com a media: 

Emitido por:
ALARCÓN & HARRIS
Asesores de Comunicación y Marketing
Avda. Ramón y Cajal, 27
28016 MADRID

Tel: (34) 91 415 30 20
Tel: +55 11 96340 0366
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

A missão da empresa é 
permitir que seus clientes me-
lhorem os retornos, ganhem 
eficiência operacional e ga-
rantam um abastecimento 
alimentar seguro por meio de 
tecnologias inovadoras e uti-
lizáveis. Para conseguir isso, 
a TOMRA Food opera centros 
de excelência, escritórios re-
gionais e locais de fabricação 
nos Estados Unidos, Europa, 
América do Sul, Ásia, África e 
Australásia.

A TOMRA Food é mem-
bro do Grupo TOMRA que foi 
fundado em uma inovação 
em 1972 que começou com o 
projeto, fabricação e venda de 
máquinas de venda reversa 
(RVMs) para coleta automáti-
ca de embalagens de bebidas 
usadas. Hoje, a TOMRA fornece soluções baseadas em tecnologia que permitem a economia 
circular com sistemas avançados de coleta e classificação que otimizam a recuperação de re-
cursos e minimizam o desperdício nas indústrias de alimentos, reciclagem e mineração e está 
comprometida com a construção de um futuro mais sustentável.

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

http://www.alarconyharris.com
https://www.tomra.com/pt-br
http://www.tomra.com
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Nelson Pires Feldberg - nelson.feldberg@embrapa.br
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Foto 1. Produção de plantas de batata em laboratório a partir do 
cultivo de meristemas.

Foto: Elcio Hirano

Plantios comerciais de hortaliças como 
alho, batata, batata-doce, mandioqui-
nha-salsa e morango, são realizados 
utilizando partes das plantas como 

propágulos ou mudas ao invés de sementes bo-
tânicas verdadeiras. A depender da espécie, a 
propagação vegetativa é feita a partir de raízes, 
rizomas, ramas, tubérculos, bulbilhos, afilhos, 
brotos ou estolões. Mas, para simplificar, nesse 
texto vamos nos referir a todos como mudas. 

A propagação vegetativa traz uma grande 
vantagem a estas espécies, pois com esta for-
ma de propagação todas as plantas geradas 
são clones geneticamente idênticos, oriundos 
de uma mesma matriz, e desta forma é possí-
vel uma uniformidade muito grande na lavoura. 
Por outro lado, também traz o inconveniente de 
proporcionar um maior acúmulo de pragas e do-
enças que podem ser transmitidas por mudas 
infectadas nas sucessivas gerações de multipli-
cação.

No entanto, ainda há grande desconheci-
mento por parte de técnicos e produtores sobre 
a importância deste tema e cuidados que devem 
ser tomados para evitar problemas com mudas 
infectadas, ou ainda sobre as principais pra-
gas e doenças que podem ser transmitidas (ou 
transportadas) em cada espécie de hortaliça, e 
sobre as melhores técnicas e sistemas de pro-
dução que podem ser empregados em campos 
de produção de mudas. 

Muitos agricultores retiram as mudas de áre-
as de produção, ou seja, que não foram implan-
tadas com o objetivo de produção de mudas e 
sim, de raízes e tubérculos, ou frutas, no caso do 
morango. Ao contrário dos campos de produção 
de mudas, os produtores diminuem os cuidados 
fitossanitários quando se aproxima o período de 
colheita e, os propágulos, muitas vezes se apre-
sentam com baixas reservas, especialmente se 
a produção das culturas tiver atingido todo o po-
tencial. Soma-se a isso, que muitas das pragas 
e doenças não são fáceis de identificar visual-
mente, o que faz com que muitas vezes os pro-
dutores utilizem mudas infectadas achando que 

se trata de material com boa sanidade.

Este artigo objetiva alertar aos técnicos e 
produtores destas hortaliças sobre os riscos 
de utilizar mudas sem procedência e qualidade 
sanitária comprovada; também mostrar alguns 
exemplos de pragas e doenças que podem ser 
transmitidas (e ou transportadas) por mudas 
contaminadas.

Para essas espécies de plantas, as pragas 
e doenças que são acumuladas nas mudas po-
dem ser eliminadas ou pelo menos reduzidas, 
com a utilização de adequadas técnicas de pro-
dução de mudas, que em geral são precedidas 
de limpeza clonal através de uma técnica bio-
tecnológica chamada de cultura de meristemas, 
ou cultura de tecidos. Esta técnica - que para 
algumas culturas pode ser também associada a 
outras medidas como, por exemplo, o tratamen-
to térmico dos tecidos vegetais ou termoterapia - 
consiste na retirada de porções muito pequenas 
do meristema apical das plantas, que é a por-
ção de tecido mais jovem, portanto com menor 
probabilidade de ter sido infectado por pragas 
ou por doenças. Após a retirada desta porção 
do tecido em laboratório, com técnicas especí-
ficas para cada espécie, é necessário o cultivo 
em meios especiais de cultura, que em muitos 
casos são formados por uma substância gela-
tinosa, o ágar, que sustentará este tecido vege-
tal, para que o mesmo se multiplique e produza 
uma nova planta; com adição de reguladores de 
crescimento artificiais que estimulam a multipli-
cação das células vegetais, e de nutrientes que 
possibilitarão que estas pequenas plantas sejam 
produzidas. Após passarem por algumas fases 
de multiplicação ainda em laboratório chamadas 
de repicagem, as plantas podem ser testadas 
para verificar se realmente estão livres de doen-
ças, como, por exemplo, os vírus. Estes testes 
podem ser efetuados por técnicas de análise de 
DNA ou de RNA com uso de biologia molecu-
lar, ou de técnicas de detecção de vírus como 
“Elisa”, ou em alguns casos, com enxertia em 
plantas indicadoras, que mostrarão sintomas de 
doenças caso as novas plantas enxertadas ain-
da estejam infectadas.

Uma vez comprovada a sanidade 
das plantas produzidas em laborató-
rio, essas podem ser multiplicadas 
em ambiente protegido, como casas 
de vegetação ou telados a prova de 
entrada de insetos transmissores de 
doenças, como também com subs-
tratos inertes e livres de pragas e 
doenças. Estas plantas serão as ma-
trizes para a produção de mudas sa-
dias que podem ser disponibilizadas 
para viveiros de produção de mudas, 
que posteriormente comercializam 
estas mudas para os produtores.

Os produtores por sua vez, de-
pendendo da espécie e do sistema 
de produção de mudas recomenda-
do, em geral podem manter e multi-
plicar estas mudas em suas proprie-
dades, com utilização de cuidados 
específicos para evitar ou diminuir os riscos com infecções, renovando este material básico 
em regulares intervalos de tempo, também a depender das características de cada espécie de 
plantas.

Foto 2. Produção de plantas de batata em tela-
do antiafídeos, produzidas a partir de meristemas 
extraídos em laboratório licenciado pela Embrapa, 
para a produção e comercialização de sementes 
de batata.
Foto: Giovani Olegario da Silva

Foto 3. Produção de material propagativo básico de batata-
-doce em casa de vegetação antiafídeos a partir de meriste-
mas produzidos em laboratório, para fornecimento a viveiros 
produtores de mudas.
Foto: Antonio César Bortoletto
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Foto 4. Produção de material propagativo básico de mandioquinha-salsa em telado anti afídeos a partir de meris-
temas produzidos em laboratório, para fornecimento a viveiros produtores de mudas.
Foto: Antonio César Bortoletto

Foto 5. Campo de produção de mudas de mandioquinha-salsa de produtor licenciado pela Embrapa para a produ-
ção e comercialização de mudas com identidade genética conhecida e qualidade fitossanitária elevada.
Foto: Giovani Olegario da Silva
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Os danos ou perdas quando são utilizadas 
mudas infectadas, depende da praga e doen-
ça bem como da espécie de plantas em ques-
tão, mas podem se relacionar tanto com a di-
minuição na qualidade do produto produzido, 
na produtividade, e muitas vezes também na 
introdução de pragas e doenças no solo, difi-
cultando ou mesmo inviabilizando a utilização 
da área para o mesmo cultivo ou para outras 
plantas suscetíveis aos mesmos problemas fi-
tossanitários por alguns ou vários anos.

Diversas são as doenças e pragas que po-
dem ser transmitidas (ou transportadas) por 

mudas infectadas dessas espécies de plantas, 
e essas podem ser consultadas em referên-
cias recomendadas no final deste artigo, bem 
como em outras literaturas específicas. Mas 
apenas como exemplo de diminuição na qua-
lidade e produtividade por doenças transmiti-
das por mudas, poderíamos citar os vírus e os 
nematoides, que afetam a qualidade e a pro-
dutividade de todas as culturas citadas nes-
te artigo (alho, batata, batata-doce, mandio-
quinha-salsa e morango), e que no caso dos 
vírus, muitas vezes as plantas não mostram 
sintomas visíveis, podendo ser identificados 
apenas em laboratório.

Fotos 6 e 7. Campo de mandioquinha-salsa infectado com o nematoide da pinta Pratylenchus spp. e danos nas raízes.
Fotos: Giovani Olegario da Silva  
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Outros exemplos que poderíamos citar são 
a murcha bacteriana da batata, doença causa-
da pela bactéria Ralstonia solanacearum, que 
pode ser transmitida de várias formas, dentre 
elas com tubérculos-semente infectados, po-

dendo levar à perdas de até 100% da produ-
ção, pela morte das plantas, e que uma vez in-
troduzida na área de cultivo pode permanecer 
por dezenas de anos, mesmo sem o cultivo de 
plantas suscetíveis na área.

Foto 8. Sintomas de murcha bacteriana em campo de batata.
Foto: Giovani Olegário da Silva

Também o mal do pé da batata-doce, doen-
ça causada pelo fungo Plenodomus destruens. 
Doença que causa a murcha e morte da haste 
das plantas, podendo se estender até as raí-
zes, sendo que durante a fase inicial da doen-
ça as mudas infectadas podem não ser detec-

tadas e plantadas no campo. Este fungo pode 
permanecer no solo de uma estação de cultivo 
para outra, e também pode ser transmitido por 
ventos acompanhados de chuva, insetos, fer-
ramentas e roupas dos trabalhadores.

Fotos 9 e 10. Mal-do-pé em batata-doce, causada pelo fungo Plenodomus destruens.
Fotos: Ricardo Borges Pereira

Comercialização e Legislação

É muito comum para espécies de pro-
pagação vegetativa, por serem muitas ve-
zes facilmente multiplicadas, a comercia-
lização informal de mudas, sem a mínima 
garantia da qualidade ou de identidade ge-
nética, desrespeitando a legislação vigen-
te, como também é comum a doação de 
mudas de um produtor para outro, na maio-
ria das vezes como um ato tradicional ou 
até cultural de repasse ou de troca de mu-
das. Para algumas espécies de plantas de 
propagação vegetativa onde o sistema de 
produção oficial de mudas ainda não está 
estruturado, como nas Hortaliças PANCs 
(Plantas alimentícias não convencionais), 
atualmente este é o único meio possível 
de conseguir material propagativo para o 
cultivo. 

No entanto, para muitas espécies de 
plantas, como aquelas citadas anterior-
mente, já existe produção formal de mudas 
no Brasil. A produção de batata-semente, 
por exemplo, é regulamentada por meio 
de normativas específicas, com etapas de 

produção iniciando em laboratório de cul-
tura de tecidos, passando por casas de ve-
getação protegidas contra a entrada de ve-
tores na primeira geração de produção de 
sementes certificadas, seguida de até qua-
tro gerações certificadas de campo, com 
acompanhamento da sanidade e limites 
para pragas e doenças. Já para as outras 
espécies, não há normativas específicas e 
as etapas de produção são as estabeleci-
das de forma geral pela Lei de Sementes e 
Mudas e respectivos decretos e instruções 
normativas.

O próprio setor produtivo, à medida que 
reconhece o impacto que a sanidade das 
mudas pode ter na produtividade e quali-
dade da produção, passa a valorizar e in-
duzir a maior organização da produção de 
mudas.  

Quanto à legalidade, a comercialização 
de mudas no território nacional é regida 
por legislações específicas, que objetivam 
a valorização da propriedade intelectual do 
material propagativo, no caso de cultiva-
res protegidas; como também assegurar a 
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manutenção da qualidade fitossanitária, a 
identidade genética e a legalidade fiscal da 
comercialização de mudas. Portanto, cabe 
tanto aos produtores de mudas como aos 
produtores, se assegurar que estão cum-
prindo com estas legislações, por exemplo, 
consultando os fiscais Agropecuários do 
Ministério da Agricultura Pecuária e Abas-
tecimento dos seus Estados, bem como 
as empresas detentoras das cultivares; e 
aos produtores, que exijam de seus forne-
cedores que também cumpram com estas 
legislações, que prezem pela qualidade do 
material produzido, e que emitam toda a 
documentação que deva acompanhar es-
tas mudas comercializadas, como, por 
exemplo, notas fiscais e termos de confor-
midade.

Os cuidados acima descritos são im-
portantes para que o produtor possa evi-
tar plantar mudas com qualidade duvidosa, 
e que podem prejudicar tanto a qualidade 
quanto a produtividade, e em muitos ca-
sos infectar suas áreas produtivas como 
nos exemplos mostrados neste texto, além 
de várias outras pragas e doenças que não 
mostramos aqui, mas cujas informações 
podem ser encontradas em publicações 
mais especializadas e completas que des-
crevem métodos de identificação e de con-
trole para todas as pragas e doenças em 
cada cultura, como, por exemplo, as refe-
rências abaixo:

Livro: Hortaliças de propagação vege-
tativa: tecnologia de multiplicação, publi-
cado pelos Editores Warley Marcos Nasci-
mento e Ricardo Borges Pereira, em 2016, 
que pode ser adquirido em diversas livra-
rias e também está disponível na internet 
no link: https://cporgsc.files.wordpress.
com/2011/10/hortal iccca7as-de-propaga-
cao-vegetativa.pdf

Bem como nos Sistemas de Produção 
da Embrapa, que podem ser consultados a 
partir do link:

https://www.spo.cnptia.embrapa.br/

Nestas publicações, além destas infor-
mações mais específicas sobre pragas e 
doenças, também são descritos métodos 
de produção de mudas de elevada sanida-
de, e também quais os cuidados que o pro-
dutor precisa ter para manter ao máximo 
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esta qualidade em seus próprios campos 
de produção de mudas, para as espécies 
de plantas que é viável esta propagação.

A Embrapa tem atuado junto ao setor de 
mudas de formas distintas. Para a batata, a 
forma de oferta das novas cultivares prote-
gidas é através do licenciamento de produ-
tores de batata-semente. Somente produ-
tores habilitados podem se licenciar para a 
produção e comercialização das cultivares 
lançadas pelo programa de melhoramento 
da Embrapa.

Para mandioquinha-salsa e batata-do-
ce, todas as cultivares disponibilizadas 
pela Embrapa são de domínio público. As-
sim, para garantir a produção de mudas 
com qualidade fitossanitária superior, a 
Embrapa licencia viveiristas mediante con-
trato e acompanhamento técnico, para ga-
rantir que as mudas produzidas pelos seus 
parceiros cheguem aos agricultores com a 
garantia de origem genética e qualidade fi-
tossanitária que a Embrapa preconiza. 

Para o alho, a maioria das cultivares 
predominantes no mercado são cultivares 
antigas. A Embrapa faz a limpeza destes 
materiais por cultura de tecidos e desen-
volve pesquisas e transferência de tecno-
logias nesta área, mas no geral o merca-
do de alho-semente livre de vírus (ALV) é 
atendido por laboratórios privados.   

Para o morango, a grande maioria das 
cultivares exploradas comercialmente no 
Brasil foram desenvolvidas em outros paí-
ses. Os plantios são realizados com mudas 
produzidas no país e principalmente impor-
tadas de países como Chile e Argentina. 
A Embrapa possui seleções avançadas de 
morangueiro que estão em fase final de 
validação junto ao setor. Em poucos anos 
será possível o lançamento de novas cul-
tivares, que deverão ser multiplicadas por 
produtores licenciados.

Produtores e empresas que tenham in-
teresse na aquisição de mudas ou em se 
tornarem licenciados para a produção e 
comercialização das cultivares da Em-
brapa poderão entrar em contato com as 
seguintes unidades: Embrapa Hortaliças 
(mandioquinha-salsa, batata-doce, batata 
e alho) e Embrapa Clima Temperado (bata-
ta, batata-doce e morango).

https://www.spo.cnptia.embrapa.br/
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Equilíbrio Social x Globalização

O desemprego se tornou um dos prin-
cipais problemas da humanidade, 
por isso não faz sentido no mundo 
atual um jogador de futebol rece-

ber U$50 milhões por ano (equivalente ao pa-
gamento de 1 salário mínimo durante um ano 
para mais 20.000 pessoas) ou uma empresa 
valer mais de U$ 1,5 trilhões (equivalente ao 
pagamento de 1 salário mínimo para 100% da 
humanidade durante 1 mês ou durante 3 anos 
para população do Brasil). Para alguns essa 
comparação pode parecer “inveja”, mas não 
é, pois a ideia é simplesmente convidá-los a 
refletir sobre a realidade atual que ocorre nas 
atividades agrícolas. 

Viajando pelas estradas do Brasil é impres-
sionante a “mudança da paisagem” conforme 
mudam as culturas. Nas regiões que predo-
minam a cana de açúcar as estradas são de-
sertas e as cidades em geral são pobres, por 
outro lado quando predomina a produção de 
cereais e hortaliças as cidades são mais ricas 
e as estradas movimentadas. Por que?  Não é 
difícil entender as razões das situações opos-
tas.

A proibição da colheita manual acabou com 
o emprego de milhões de cortadores de cana.  
Apesar de ter que acordar de madrugada, de 
viajar nos ônibus rurais, do sol quente, da 
cana queimada, do banheiro a céu aberto, os 
milhares de cortadores de cana levavam uma 
vida dura, mas digna e prosperavam.  Sem 
trabalho as famílias remanescentes vivem re-
pletas de desgraças – destruição das famílias, 
divórcios, alcoolismo, delinquência, drogas, 
prostituição, etc. As usinas foram obrigadas a 
seguir a lei, investiram pesado em pesquisas, 
conseguiram mecanizar a colheita e as cida-
des entraram em decadência.  

As colheitas manuais de frutas e hortaliças 
não foram proibidas e continuaram gerando 
empregos, principalmente para trabalhadores 
menos qualificados. É normal encontrar ex-
-presidiários, mães solteiras, analfabetos, ido-
sos, migrantes, imigrantes, etc. nas colheitas 
de batata, cenoura, cebola, alho, maças, uvas, 
mangas, etc. 

 Os relatos destes trabalhadores são re-
pletos de realidades “cruéis” -  Este é o único 
serviço que consigo por ser ex-presidiário; te-
nho pouco estudo e a única coisa que sei fa-
zer é trabalhar na colheita de batata, cenoura 
e cebola; sou aposentado - recebo 1 salário 
da aposentadoria e se eu não continuar traba-
lhando a família passa fome; essas máquinas 
de colher batata e cenoura vão acabar com 
o nosso emprego... ai nós estamos perdidos; 
“Nois vem tudo ano do Maranhão pra trabaiá 
no Goiás na coieita do aio, cenoura, cebola i 
batata... a família fica lá e nóis vorta só final du 
ano; Se não fosse a catação de cenoura e ba-
tata a gente estava passando fome... graças a 
Deus que tem esse serviço”.

Ao perguntar quanto ganham eles (as) res-
pondem – depende da produção e da pessoa. 
Alguns ganham R$100,00, mas tem gente es-
perta que tira mais de R$250,00 por dia. 

Apesar da importância social dos empre-
gos, das recentes mudanças positivas nas 
legislações trabalhistas, os governantes de-
veriam realizar mudanças estratégicas para 
incentivar os produtores a gerarem empregos 
aos brasileiros marginalizados, escanteados, 
descartados, abandonados, etc. Existem nor-
mas impossíveis de serem cumpridas, princi-
palmente aquelas que não distinguem as dife-
renças extremas entre ambientes a céu aberto 
e ambientes cobertos e climatizados. Quando 
chove as lojas do shopping seguem funcionan-
do normalmente, mas a colheita de hortaliças 
tem que parar. 

Imagine a seguinte situação:  dezenas de 
trabalhadores viajaram mais de 3.000 km para 
trabalhar em lavadoras de batata durante 09 
a 10 meses. Durante este período eles tentam 
ganhar o máximo, pois não existem empregos 
em suas cidades de origem. Em um determina-
do período começou a chover em praticamente 
todas as regiões que estavam produzindo bata-
tas e a colheita parou, exceto para 01 produtor. 
Diante da oportunidade fantástica, o produtor 
priorizou colher e acumular o máximo de ba-
tata para lavar. O preço da batata “explode” e 
o telefone toca sem parar – são compradores 
desesperados para comprar batatas.  

Animação total – o produtor vai pagar as 
dívidas, comprar tratores, trocar de caminho-
nete e viajar com a família. O patrão aumenta 
o valor das horas extras e os migrantes veem 
a chance de ganhar mais para também pa-
gar dívidas, comprar roupas para as crianças, 
comprar uma geladeira, uma televisão e um 
celular para a filha mais velha. 

Eis que chega a fiscalização e determina 
o cumprimento da lei. O produtor desligou a 
lavadeira após atingir o tempo limite de 2 ho-
ras extras para não ser multado e deixou de 

vender pelo preço “espetacular”.  Nos dias se-
guintes os preços caíram, a dívida aumentou e 
o produtor “quebrou”. Os trabalhadores volta-
ram para casa desanimados, com pouco din-
dim e preocupados em conseguir outro serviço 
no próximo ano.

Ridículo, medonho, inaceitável, não acham! 
Precisa mudar. A lei deve se adequar a reali-
dade e não a realidade se adequar a lei. As 
autoridades e parlamentares devem priorizar 
o equilíbrio social e não a globalização. 

Natalino Shimoyama
Diretor Executivo - ABBA

Catador de Batata - Argentina

Classificaçao Batatas - Aregentina
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Classificaçao de Batatas - Brasil

Colheita - India

Colhedoras de Batata

Colheita - Brasil
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Corteva Agriscience lança Zorvec®, 
ova geração de fungicidas para batata,
tomate e mais 17 culturas de hortifrúti
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Zorvec® Entido® e Zorvec® Encantia® possuem um modo de ação inovador, oferecen-
do consistência e controle mesmo em condições climáticas desafiadoras

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022 – 
A Linha Hortifrúti da Corteva Agris-
cience reforça seu portfólio e atua-
ção no segmento com o lançamento 

de uma nova geração de fungicidas, a Gera-
ção Z, que conta com uma molécula exclusiva 
e inovadora, a Tecnologia Zorvec®. A novida-
de busca revolucionar o mercado, elevando o 
patamar de controle das doenças mais destru-
tivas do universo de hortifrúti e promovendo 
melhores rendimentos e lavouras mais produ-
tivas em todas as estações do ano. 

O novo fungicida Zorvec® Entido® tem 
foco na cultura da batata e possui como alvo 
a requeima, principal doença da cultura, que 
impacta fortemente a produtividade na colhei-
ta, com perdas de até 100%. A batata é uma 
das principais culturas agrícolas do planeta e 
possui grande importância socioeconômica. O 
Brasil produz cerca de 4,1 milhões de tonela-
das por ano, em uma área média de 100 mil 
hectares. 

Já o Zorvec® Encantia® possui foco na 
cultura do tomate e versatilidade para outros 
17 cultivos de hortifrúti, como uva, melão, me-
lancia e folhosas. É indicado para o controle 
da requeima, doença altamente agressiva na 
cultura do tomate e capaz de prejudicar lavou-
ras inteiras em poucos dias. Assim como do 
míldio em diversas culturas, que causa queda 
prematura das folhas, destruição de flores e 
frutos, resultando em grandes perdas econô-
micas.

“O lançamento de Zorvec® é muito impor-
tante para a Corteva. Foram mais de 10 anos 
de pesquisa para desenvolver uma molécula 
inovadora que apresenta combinação incom-
parável de consistência e controle. É o melhor 
controle de oomicetos (mildios e requeimas) 
já visto no segmento. Os novos produtos pos-
suem dois ativos especialistas, vieram para 
mudar tudo em termos de eficácia, proteção e 
produtividade e serão grandes aliados do pro-
dutor em todas as fases dos cultivos e em con-

dições climáticas desafiadoras”, afirma Tainá 
Sipos, Líder de Portfólio da Linha Hortifrúti da 
Corteva Agriscience.

Os lançamentos apresentam um modo de 
ação diferenciado, com atuação em uma parte 
metabólica completamente nova, que produz 
múltiplos efeitos no ciclo de vida do oomiceto 
e que não apresenta resistência cruzada com 
os demais fungicidas do mercado. Devido ao 
seu comportamento sistêmico ascendente, 
protege as folhas à medida que estas crescem 
e se expandem, garantindo inclusive a prote-
ção de novas brotações mesmo que não te-
nham sido tratadas. A recomendação é de que 
a aplicação seja feita de forma preventiva, no 
momento de crescimento vegetativo das cultu-
ras de hortifrúti, em que se define o potencial 
produtivo da cultura.

Os novos produtos oferecem controle de 
longa duração e rápida absorção, o que possi-
bilita uma alta tolerância à lavagem pela chu-
va ou por água de irrigação, e são aliados na 
estratégia anti-resistência. Além disso, a Tec-
nologia Zorvec® conquistou reconhecimentos 
internacionais pela eficácia já observada em 
outros países onde é comercializado, como o 
prêmio Agrow Awards em 2012, 2014 e 2016 
por sua química inovadora, melhor inovação 
em formulação e melhor lançamento para con-
trole de doenças.

Boas Práticas Agrícolas

 Todas as tecnologias da Corteva contam 
com orientações sobre sua correta utilização, 
além de passarem por rigorosos testes antes 
de serem aprovadas pelos órgãos regulatórios. 
A companhia também possui um programa ro-
busto de Boas Práticas Agrícolas, que percorre 
diversos estados do Brasil promovendo treina-
mentos técnicos para produtores, agrônomos 
e consultores sobre manejo de plantas dani-
nhas, manejo integrado de pragas, manejo de 
doenças, tecnologia da aplicação e segurança 
do trabalhador.

Sobre a Corteva Agriscience

A Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) é uma empre-
sa global de capital aberto e 100% agrícola que 
combina inovação líder do setor, elevado envol-
vimento com o cliente e execução operacional 
para fornecer soluções lucrativas para os desa-
fios agrícolas mais urgentes do mundo. A Corteva 
gera preferência de mercado vantajosa por meio 
de sua estratégia de distribuição exclusiva, junto 
com seu mix equilibrado e globalmente diversifi-
cado de sementes, proteção de cultivos e produ-
tos e serviços digitais. Com algumas das marcas 
mais reconhecidas na agricultura e um pipeline 
de tecnologia bem posicionado para impulsionar 

o crescimento, a empresa está comprometida 
em maximizar a produtividade dos agricultores, 
enquanto trabalha com stakeholders em todo o 
sistema alimentar, cumprindo sua promessa de 
enriquecer a vida daqueles que produzem e da-
queles que consomem, garantindo o progresso 
para as próximas gerações. Mais informações 
estão disponíveis em www.corteva.com.

Acompanhe a Corteva Agriscience em Face-
book, Instagram, LinkedIn, Twitter e YouTube.

Para mais informações:
InPress Porter Novelli
cortevaagriscience@inpresspni.com.br
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Zorvec Encantia

Zorvec Entido
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A batata-doce ocupa uma posição 
de maior destaque no cenário das 
hortaliças produzidas no Brasil 
com o aumento de sua área plan-

tada e quase o dobro da quantidade produzi-
da, comparativamente a períodos anteriores a 
2012/2013. A partir dessa época, a raiz passou 
a ganhar destaque na mídia e nas redes so-
ciais, configurando um sinônimo de consumo 
relacionado à qualidade de vida, alimentação 
diversificada, saudável e como símbolo de 
status na sociedade.

O interesse por essa hortaliça cresceu à 
medida que informações sobre aspectos nu-
tricionais da batata-doce se tornaram conhe-
cidas, principalmente com relação ao fato de 
que se trata de uma das principais fontes de 
carboidratos complexos, de baixa caloria e 
índice glicêmico. Além disso, a presença de 
compostos bioativos que previnem e retardam 
doenças cardiovasculares, neurodegenerati-
vas e tipos de câncer, tais como as antocia-
ninas e os betacarontenos, fazem com que o 
interesse pelas suas raízes cresça ainda mais.

Dessa forma, a cadeia produtiva tem apre-

sentado demandas por tecnologias de pro-
dução e de pós-colheita da batata-doce que 
carecem de avanços nas áreas de pesquisa 
e desenvolvimento (P&D), de assistência téc-
nica e extensão rural (ATER) e de políticas 
públicas para que uma série de desafios seja 
superada. Como exemplo de gargalo, a pro-
dutividade média das lavouras brasileiras tem 
aumentado ao longo dos anos, mas ainda é 
considerada muito baixa (14 t ha-1) frente ao 
potencial produtivo da cultura e em relação 
aos países que apresentam as maiores produ-
tividades no mundo. Nesse cenário, o Senegal 
é um dos países, junto à Austrália, EUA, en-
tre outros, com média de produtividade de 38 
t ha-1, muito distante da realidade do Brasil, 
que é o 31º colocado da lista. 

O programa de melhoramento genético 
de batata-doce da Embrapa, dentro de suas 
ações multidisciplinares, realizou uma pros-
pecção de demandas visando primeiramente à 
caracterização da produção e identificação de 
demandas de pesquisa e desafios enfrentados 
pelos produtores de batata-doce nas três prin-
cipais regiões produtoras dessa raiz no terri-
tório brasileiro, representadas por Moita Boni-

ta-SE, Presidente Prudente-SP e municípios 
do RS (Guaíba, Barra do Ribeiro, Mariana Pi-
mentel e Caraá). A batata-doce é plantada de 
norte a sul do Brasil e apresenta uma grande 
diversidade no perfil dos produtores, variando 
daqueles que apresentam pequeno porte até 
aqueles de grande porte, com grande variação 
com relação à área plantada quanto à mão de 
obra empregada, quantidade e porte dos ma-
quinários e disponibilidade de packing houses. 
Essa heterogeneidade se reflete nas deman-
das levantadas, porém, muitos dos desafios 
são comuns a todos os produtores.

Por exemplo, o clone mais plantado do Bra-
sil não possui registro no Registro Nacional de 
Cultivares (RNC) e tampouco tem possibilida-
de de ser comercializado legalmente, em vi-
veiros credenciados no Ministério da Agricul-
tura Pecuária e Abastecimento (MAPA), com 
garantia de pureza genética e sanidade do 
material propagado vegetativamente. Esse fa-
tor impacta diretamente na disseminação de 
patógenos e pragas pelas lavouras de bata-
ta-doce no país inteiro. Além disso, afeta tam-
bém o potencial produtivo pela degenerescên-
cia das plantas, favorecida pelo acúmulo de 
patógenos nos propágulos, além de dificultar 
a exportação dessas raízes.

Ademais, o sucesso das ações de pesqui-
sa em melhoramento genético e a adoção de 
novas cultivares são diretamente relaciona-
das à existência de um modelo de produção 
de mudas sadias e geneticamente puras para 
atender ao mercado com volume e qualidade 
adequados. Países que implantaram mudas 
certificadas de batata-doce possuem projetos 
de pesquisa fortalecidos e ações de pesquisa 
com muitos resultados de impacto na cadeia 
produtiva. Nesse ponto, vale ressaltar que o 
investimento feito pelo produtor em mudas sa-
dias é revertido em maior potencial produtivo, 
lavouras com maior qualidade fitossanitária e 
menor dispêndio com insumos agrícolas. 

Em se tratando de insumos, as opções de 
produtos fitossanitários registradas para a cul-
tura no MAPA são escassas, o que resulta em 
uma maior dificuldade de manejo para a cultu-
ra. Nessa temática, está em andamento uma 
política pública específica para as culturas 
classificadas como minor crops para extensão 
de uso de alguns insumos para a batata-doce 
e normas de produção integrada, com resulta-
dos previstos para o próximo ano. 

Demandas relacionadas a novas cultivares 
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com perfil morfoagronômico mais moderno, 
com qualidade de raiz, resistência às pragas 
e doenças que acometem a cultura e carac-
terísticas quantitativas, como produtividade e 
precocidade, que atendam à cadeia produtiva 
estão sendo trabalhadas na seleção de po-
pulações de melhoramento genético, visando 
atender às expectativas com novas cultivares. 
Os desafios fitossanitários e fitotécnicos estão 
no radar da pesquisa e muitas ações estão em 
andamento para que novos resultados sejam 
apresentados ao setor. 

Como resultados, a Embrapa realizou a 
atualização da página do sistema de produção 
da batata-doce na página da Embrapa, bem 
como disponibilizou um curso online gratuito 
na plataforma E-campo (Batata-doce: da pro-
dução de mudas à pós-colheita). Além disso, 
está em fase de desenvolvimento um novo 
curso sobre produção de mudas de batata-do-
ce, que logo estará disponível para o público 
na mesma plataforma. Estão também disponí-
veis inúmeras publicações da série Embrapa, 
disponíveis gratuitamente pelo site, com infor-
mações obtidas das pesquisas realizadas com 
batata-doce.

Por fim, o III Simpósio Brasileiro de Bata-
ta-doce, realizado de 14 de setembro a 7 de 
outubro de 2021, foi organizado de forma con-
junta pela Embrapa Hortaliças (Brasília –DF), 
Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Uni-
versidade do Oeste Paulista (Unoeste), com 
patrocínio de empresas ligadas à cadeia de 
produção e comercialização de batata-doce. 
O objetivo do evento foi proporcionar a difu-
são do conhecimento sobre essa cultura que 
tem ganhado destaque em virtude das suas 
qualidades nutricionais. Os participantes do 
simpósio tiveram acesso a informações sobre 
processos e tecnologias que contribuem para 
o aumento de produtividade e de qualidade de 
raiz, além da melhoria dos processos de pós-
-colheita, armazenamento e processamento. 

* Endereço do sistema de produção de ba-
tata-doce https://www.spo.cnptia.embrapa.br/
conteudo?p_p_id=conteudoportlet_WAR_sis-
temasdeproducaolf6_1ga1ceportlet&p_p_li-
fecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=-
view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_cou-
nt=1&p_r_p_-76293187_sistemaProducaoI-
d=10301&p_r_p_-996514994_topicoId=11906#

* Endereço do curso online na plataforma 
e-campo: https://www.embrapa.br/e-campo/
producao-de-batata-doce 

https://www.spo.cnptia.embrapa.br/conteudo?p_p_id=conteudoportlet_WAR_sistemasdeproducaolf6_1ga1ceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&p_r_p_-76293187_sistemaProducaoId=10301&p_r_p_-996514994_topicoId=
https://www.spo.cnptia.embrapa.br/conteudo?p_p_id=conteudoportlet_WAR_sistemasdeproducaolf6_1ga1ceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&p_r_p_-76293187_sistemaProducaoId=10301&p_r_p_-996514994_topicoId=
https://www.spo.cnptia.embrapa.br/conteudo?p_p_id=conteudoportlet_WAR_sistemasdeproducaolf6_1ga1ceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&p_r_p_-76293187_sistemaProducaoId=10301&p_r_p_-996514994_topicoId=
https://www.spo.cnptia.embrapa.br/conteudo?p_p_id=conteudoportlet_WAR_sistemasdeproducaolf6_1ga1ceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&p_r_p_-76293187_sistemaProducaoId=10301&p_r_p_-996514994_topicoId=
https://www.spo.cnptia.embrapa.br/conteudo?p_p_id=conteudoportlet_WAR_sistemasdeproducaolf6_1ga1ceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&p_r_p_-76293187_sistemaProducaoId=10301&p_r_p_-996514994_topicoId=
https://www.spo.cnptia.embrapa.br/conteudo?p_p_id=conteudoportlet_WAR_sistemasdeproducaolf6_1ga1ceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&p_r_p_-76293187_sistemaProducaoId=10301&p_r_p_-996514994_topicoId=
https://www.spo.cnptia.embrapa.br/conteudo?p_p_id=conteudoportlet_WAR_sistemasdeproducaolf6_1ga1ceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&p_r_p_-76293187_sistemaProducaoId=10301&p_r_p_-996514994_topicoId=
https://www.embrapa.br/e-campo/producao-de-batata-doce 
https://www.embrapa.br/e-campo/producao-de-batata-doce 
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Visita técnica para prospecção de demandas na região de Barão do Triunfo RS

Visita técnica para prospecção de demandas na região de Itabaiana e Moita Bonita SE

Visita técnica para prospecção de demandas na região de Presidente Prudente SP
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Escolha o uso de fungicidas que aumentam 
a proteção contra a rizoctoniose, uma das 
principais doenças na cultura da batata.

O zelo com o manejo preventivo 
no plantio da batata aumenta 
as perspectivas de uma lavoura 
bem desenvolvida e produtiva. 
E esse cuidado já começa pela 
escolha das sementes a serem 
plantadas.

Elas devem ser saudáveis, obtidas de 
fornecedores idôneos e selecionadas 
de acordo com as características 
do ambiente onde serão distribuídas. 
De preferência, com algum nível 
de resistência às doenças, pois este 
é um grande desafio da bataticultura. 
A exemplo dos problemas gerados 
pela rizoctoniose, que ataca todo 
o ciclo das plantas, mas principalmente 
a fase inicial.

Causada pelo fungo Rhizoctonia solani, 
a rizoctoniose é uma das principais 
doenças na cultura da batata. Ela 
provoca lesões nas hastes e prejudica 
a evolução da planta, que tenta se 
proteger das consequências e reagir, 
mas acaba ocorrendo um estrangulamento 
na região atacada, o que dificulta a 
absorção e a troca de nutrientes por ali. 

MANEJO PREVENTIVO 
NO PLANTIO AUMENTA 
PERSPECTIVAS DE UMA 
LAVOURA PRODUTIVA

Na verdade, os problemas começam 
até antes, pois a doença torna 
a germinação mais lenta, reduz 
o estande da planta e gera um 
crescimento desigual. Por conta 
dos ataques ao tubérculo, formando 
escleródios em sua superfície, 
acabou sendo chamada também 
de mancha asfalto.

Diante de tantos riscos, quanto mais 
e melhores opções de ferramentas 
e soluções de proteção e combate 
aos patógenos, o agricultor tiver, 
maior será sua tranquilidade. 
Um bom exemplo de inovações 
tecnológicas para essa situação é o 
Orkestra® SC, comprovado fungicida 
do portfólio da BASF que, agora, 

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

além da modalidade para aplicação 
foliar, também está disponível para 
pulverização diretamente no sulco 
de plantio das batatas.

Essa proteção é de extrema 
importância, pois o fungo Rhizoctonia 
solani é resistente e pode sobreviver 
por longos períodos ali no solo. 
O Orkestra® SC tem outro grande 
diferencial que é o duplo mecanismo 
de ação, com os grupos químicos 
estrobilurina e carboxamida. 
Além de contar com um fungicida 
de alta eficiência e que proporciona 
maior controle dos patógenos, 
o agricultor ainda reduz os riscos 
de resistência. No decorrer da safra, 
essa proteção assegura mais 
qualidade e rentabilidade das lavouras.

O manejo com o fungicida 
Orkestra® SC trará resultados 
ainda superiores se o cuidado 
das lavouras como um todo forem 
tratados com a mesma atenção. 
O preparo do solo, por exemplo, 
é essencial, sobretudo a nutrição 
com uma adubação equilibrada.

 As lesões provocadas   
 por ela ainda se 
tornam portade entrada
para outras doenças, 
como a canela-preta.

Maur ic io  Pere i ra
de Souza
Profissional de Desenvolvimento de Mercado 
da BASF chama a atenção para os danos indiretos
da rizoctoniose.

 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: ORKESTRA® SC N 8813.

ATENÇÃO

I N F O R M E  P U B L I C I TÁ R I O .

 0800 0192 500
BASF.AgroBrasil
BASF Agricultural Solutions
BASF.AgroBrasilOficial
agriculture.basf.com/br/pt.html
blogagro.basf.com.br
@basf_agro_br

AF_65.150.238.4947_BASF HF Sulco da Batata_21x28.pdf   1   24/02/22   17:15
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Seção Fotos

Atividade Paralela - Hilario  2005Maguinho e Juliatti - 2008

Dr. Caram e Dr. LourençaoAirton, Kenji e Alan

Felipe, Carlos e Wellington - 2008Kenji e Chico - 2004
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Seminario Uberlandia 2005

Hercilio  e Renatim  Rodrigo - Carreira Promissora - 2008

Sally e Tiago - 2005

Estragou a Foto :-)

Equipe Apoio UFU - 2008

Ivo, Hercilio, Ivonete e Toninho - 2005

Panela Niponica
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Foto do arquivo pessoal do saudoso Elcio Hirano

Asterix e Beterraba Asterix, Cará, Mandioca e Batata Doce

Esverdeamento  de Campo

Esverdeamento Pós Colheita

Excesso de Água
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Manaus -  AM  2019

Sarna Prateada - Asterix Transporte - Falta de Ar

Variedade - Markies Verticilium

VerticiliumVariedade Potira - 2 meses - Apos Colhida
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ABBA
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1 - Identificação 

Nome: André Villela 

Formação: MSc. Engenheiro Agrônomo 

Instituição: Syngenta

Área de atuação: Desenvolvimento Técnico 
de Mercado HF SP e sul MG

2 – Qual a sua trajetória até os dias atuais

Engenheiro Agrônomo pela ESALQ/USP 
(F99), onde realizei estágios orientado para 
a experimentação agrícola (GEA – Grupo de 
Experimentação Agrícola – Departamento de 
Agricultura), especialização em Proteção de 
Plantas na Universidade de Viçosa (2003), 
Mestre em Agricultura Tropical e Subtropical 
pelo IAC (Instituto Agronômico de Campinas) 
em 2018.

Ingresso na Syngenta em 2003, após 3 
anos como Assistente Técnico na Estação Ex-
perimental de Holambra e em Mossoró/RN; 
até 2009 sediado em Recife/PE, desenvolven-
do os mercados de frutas de exportação para 
atender às necessidades dos produtores no 
assunto de Limites de Resíduos de Agroquí-
micos nos mercados internacionais, em 2005 
curso de EurepGap (atual Global Gap) em Ber-
lin/Alemanha, sendo membro até a atualidade 
do NTWG (National Techinical Work Group). 
Em 2009 até o momento atual com sede em 
Piracicaba/SP, atuando principalmente na cul-
tura da Batata nas regiões produtoras de São 
Paulo e sul de Minas Gerais, no desenvolvi-
mento de produtos e soluções através de ex-
perimentação a campo, lançamentos, treina-
mentos das equipes comerciais assim como a 
divulgação técnica entre os produtores.

3 – Quais as principais atividades que você 
desenvolve atualmente?

Para garantir que a Syngenta seja a em-
presa mais colaborativa e inovadora do agro-
negócio e que foca sua atuação em prol da 
evolução da agricultura sustentável, realizo 
o Desenvolvimento de Produtos, através de 

ensaios conduzidos em parcerias com produ-
tores, alcançamos o melhor posicionamento 
para atender às necessidades dos produtores.

Lançando em média quatro produtos em 
HF por ano, sendo a cultura da batata a maior 
beneficiada. Nesse processo, o envolvimento 
de professores, pesquisadores e consultores 
independentes garantem o resultado de me-
lhor uso pelos produtores. Com esse grupo de 
profissionais são contratados anualmente de-
zenas de trabalhos técnicos/científicos nessa 
região, levando um conhecimento avançado 
no controle de doenças, pragas e plantas da-
ninhas.

Outro pilar importante é o suporte à força 
de vendas, que tem como objetivo levar essa 
informação aos RTVs (Representantes Téc-
nicos de Vendas) e aos consultores dos ca-
nais de distribuição Syngenta, com visitas aos 
campos de desenvolvimento novas tecnolo-
gias, condução de áreas demonstrativas, trei-
namentos técnicos e viagens de conhecimen-
to, para novamente atender às necessidades 
locais de cada produtor.

Assim, o objetivo final é trazer soluções 
aos agricultores, de forma simples e eficaz. 
Através de tecnologias modernas, seguras e 
eficientes em trazer o potencial das plantas à 
vida e cultivos eficientes em produtividade e 
qualidade ao consumidor, com resultado de 
rentabilidade sustentável ao produtor.
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4 – Quais são atualmente as principais 
oportunidades e ameaças da agricultura 
brasileira?

A profissionalização do agricultor, que di-
fere o produtor do empresário do agronegó-
cio, independente o tamanho do seu módulo 
rural, traz oportunidades nas melhorias: da 
sua produção (em quantidade e qualidade) 
com processos e controles que na maioria das 
fazendas são inexistentes ou pouco efetivos; 
torna o setor socialmente mais correto pois 
remunera, protege legalmente e valoriza atra-
vés de salários justos e maior capacitação dos 
trabalhadores rurais, e aumenta a visibilidade 
positiva pela sociedade, que muitas vezes não 
tem acesso à informação da vida no campo. A 
captura de todas essas oportunidades estão 
sendo atualmente viáveis pela tecnologia digi-
tal, cada vez mais presente no campo.

5 – Quais são os principais desafios das 
cadeias de hortaliças no Brasil? 

 O acesso ao conhecimento técnico, que 
deve permear todas as unidades tomadoras 
de decisão do agricultor, de fora ágil e proati-
va. As parcerias entre o setor privado e públi-
co deve ter foco em atender às necessidades 
do consumidor, com alimentos de qualidade 
nutricional, físicas e biológicas.

Também destaco o baixo consumo de hor-
taliças entre os brasileiros, e para mudar esse 
hábito, devemos ensinar nossas crianças dos 
benefícios da alimentação saudável, principal-
mente pelo exemplo.

6 – O que você sugere para modernizar as 
cadeias de hortaliças no Brasil? 

Atender às demandas de mercado, conhe-
cer as necessidades dos consumidores e agir 
para atendê-las, rastreabilidade da mercado-
ria, segurança ao consumo, saudável para as 
pessoas, com responsabilidade ambiental e 
social.

A exemplo da ABBA, o caminho do desen-
volvimento da cadeia brasileira da batata pas-
sa necessariamente por sinergia entre pesso-
as, informação, foco, comunicação e ação.

7 – Sustentabilidade – o que você sugere 
para solucionar os problemas fitossanitá-
rios decorrentes das rotações de culturas 
sob pivôs centrais?

Hoje, à medida que enfrentamos a tarefa 
crítica de tornar a agricultura mais produtiva 
e ambientalmente sustentável, tecnologias e 
práticas inovadoras são essenciais para aju-
dar o mundo a enfrentar o desafio de alimentar 
uma comunidade mundial em crescimento en-
quanto restaura a terra que nos dá vida.

Referente aos problemas fitossanitários em 
terras sob pivô, coloco dois pontos: evitar in-
trodução de pragas (fungos, bactérias, insetos 
e plantas daninhas) principalmente por se-
mentes e maquinário, e na mitigação de pro-
blemas já existentes, considerando em cada 
operação a saúde do solo como fator decisório 
na adoção de qualquer prática a campo.

8 – O que você sugere para aumentar o 
consumo de batata brasileira?

Vejo que a decisão do consumidor em ad-
quirir mais batata passará pela correta infor-
mação das aptidões culinárias de cada varie-
dade assim como na melhor apresentação do 
alimento, principalmente por embalagens cus-
tomizadas que permitam a rastreabilidade, em 
detrimento da apresentação a granel.

9 – Sugestões livres.

Ter o consumidor no centro das decisões, e 
agir.

Contato: (19) 9 9604 5736 

E-mail: andre.villela@syngenta.com
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Margô De
David

1) O que acha da batata como alimento?
A batata é um alimento saboroso, energético, 

versátil e muito importante para a humanidade. 
É constituída de vários nutrientes, como carboi-
dratos, proteínas, vitaminas e minerais. Nesse 
sentido, por ter tantas qualidades está presente 
nas refeições da maioria da população.

2) Você e sua família consomem batata re-
gularmente? Como vocês preferem consu-
mir as batatas?

Sim, consumimos batata semanalmente. 
Em casa, os principais modos de consumo da 
batata são: purê de batata, maionese, cozida 
e servida com bacalhau, cozida na sopa e as-
sada. Quando vamos em restaurante, às ve-
zes comemos batata frita.

3) Onde você compra batatas? Qual a quan-
tidade média em cada compra?

Compro as batatas no supermercado. Ge-
ralmente 1 kg a cada vez.

4) Qual a preferência quanto ao tamanho e 
a cor da pele da batata?

O tamanho vai depender do prato que será 
preparado, prefiro batata pequena e média. 
Quanto a cor, gosto de batata roxa (aqui não 
encontro para comprar), amarela e rosada.

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

Compro somente batata lavada, pois é o 
único tipo que encontro no supermercado.

6) Você prefere comprar batata a granel ou 
empacotada? Por quê?

Compro batata empacotada, pois é dessa 
forma que o supermercado daqui vende. Na 
verdade, ela vem sobre uma bandeja de iso-
por e embalada com plástico, geralmente de 
boa qualidade.

Idade: 55 anos
Estado Civil: Casada
Número de Filhos: 2 filhos
Cidade em que reside: Cuiabá - MT

7) Quais são as principais dificuldades que 
você encontra na hora de comprar 
batatas?
Sempre encontro batatas no supermercado, 
no entanto, gostaria que tivesse outras varie-
dades desse alimento e que trouxesse algu-
mas informações sobre a variedade e melhor 
modo de consumo.

8) Você já ficou decepcionada com as bata-
tas que comprou? Por quê?

Sim, algumas vezes percebi batatas sem 
sabor e outras vezes a formação de brotos 
alguns dias após a compra, mas sempre ob-
servo as datas de embalagem e validade do 
produto.

9) Você é favorável tornar obrigatório infor-
mar a aptidão culinária da batata aos 
consumidores?

Sim, deveria ter uma legislação por parte 
do governo para isso. Considero muito impor-
tante informações quanto a origem, a varieda-
de e os principais modos de consumo da bata-
ta, isso ajudaria na conservação e no prepara 
correto do alimento, evitando desperdício.

10) Você considera a batata nociva a saúde?
Não, a batata é um alimento saudável, rico 

em nutrientes e fonte de energia, contudo é 
vista por algumas pessoas como vilã na dieta 
para quem deseja

emagrecer. O importante é não exagerar 
na quantidade, preparar da maneira correta e 
saudável e ficar atento aos acompanhamen-
tos.

11) Qual sua opinião sobre produtos orgânicos?
Sabemos que na produção de “orgânicos” 

não são utilizados agrotóxicos, fertilizantes 
químicos, hormônios sintéticos, contudo re-
quer um espaço maior para que tenha uma 
produtividade adequada. Além disso, as técni-
cas de produção devem respeitar o ambiente 
e as pessoas envolvidas no processo, tam-
bém deve manter a qualidade do produto. Atu-
almente, já encontramos na maioria dos su-
permercados e feiras diversos produtos com 
essas características (frutas, legumes, hortali-
ças, carnes, ovos), no entanto muitas pessoas 
ainda não têm o hábito de consumir, devido 
ao preço, geralmente, mais elevado, a falta 
de hábito de compra e consumo e a ausência 
de conhecimento desses produtos. Os alimen-
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tos orgânicos são mais saudáveis tanto para 
quem consome quanto para quem trabalha 
diretamente nessa atividade, e ainda, contri-
buem com a conservação do ambiente. Com o 
passar do tempo o consumo desses produtos 
deve aumentar, principalmente, com o avan-
ço no conhecimento sobre eles e por aquelas 
pessoas que se preocupam mais com a saúde.

12) Se puder escolher na hora de comprar, 
você prefere batatas produzidas no 
Brasil ou importadas? Por quê?

Prefiro comprar batatas produzidas no Bra-
sil, é importante valorizar o produto interno. 
Aqui temos bons produtos e boas técnicas 
de produção, por isso devemos valorizar os 
produtores brasileiros. No entanto, algumas 
variedades de batatas que consumimos fora 
não são encontradas no Brasil e poderiam ser 
cultivadas e/ou comercializadas aqui, assim 
teríamos mais opção para compra e consumo.

13) Considerações adicionais livres.
Agradeço a oportunidade de participar 

dessa pesquisa, especialmente por trazer no 
tema um alimento tão importante e presente 
na mesa da maioria dos brasileiros
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Torre de Batata
com Carne Seca
e Queijo Coalho

Bem Brasil
https://www.bembrasil.ind.br/receitasbembrasileiras/

www.verangoprime.bayer.com.br

Alto rendimento de produção 
e qualidade de tubérculos

Excelente e�cácia no controle 
de nematoides

Baixo risco para operadores 
e para o meio ambiente*

Verango® Prime. 
O resultado que você quer ver.

Novo modo de ação 
que proporciona:

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

*Selo de atenção. 

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

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

Tempo: 50 Minutos

Rende: 4 Porções

Ingredientes

• 1 PACOTE DE BATATA FAST FOOD BEM BRASIL

• 1 COLHER DE MANTEIGA

• 200G DE CARNE SECA DESSALGADA E DESFIADA

• 100G DE QUEIJO COALHO

• 50G DE PIMENTA BIQUINHO

• 100G DE CREAM CHEESE 

• Q.B. DE SAL

• Q.B. DE CHEIRO-VERDE

Modo de Preparo

Frite a batata 7×7 até ficar crocante por fora e macia por dentro;

Escorra em papel-toalha, tempere com sal e reserve; 

Leve uma panela ao fogo e adicione a manteiga e a carne seca desfiada; 

Em seguida, adicione o queijo coalho cortado em cubos e mexa bem; 

Adicione a pimenta biquinho, misture e reserve; 

Em um suporte adequado, monte as batatas intercaladas com o recheio de carne seca e o 
cream cheese; 

Ajeite bem os ingredientes entre uma camada e outra;

Retire o suporte, finalize com cream cheese e cheiro-verde; 

Agora é só saborear!

https://www.bembrasil.ind.br/receitasbembrasileiras/
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