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A Importância do Governo para 
a Cadeia da Batata
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À medida que o tempo passa e a 
população aumenta “exponencial-
mente”, a demanda por alimentos 
transforma a segurança alimentar 

(combate à fome e a oferta de alimentos sau-
dáveis) no maior desafio da humanidade. A es-
cassez de terras agricultáveis, a disputa por 
água entre cidades, indústrias e agropecuária, 
o aumento dos problemas fitossanitários, as 
mudanças climáticas, os desperdícios de ali-
mentos são os principais fatores que justificam 
a dimensão do desafio.  

Atualmente os alimentos mais consumidos 
pela humanidade são leite e derivados, trigo, 
arroz, batata, cerveja, açúcar, milho, tomate, 
porco e mandioca. Não é difícil perceber que 
a batata é uma das alternativas mais impor-
tantes por ser um alimento versátil, universal, 
saudável, acessível e no campo resultar em 
altas produtividades após 100 a 150 dias do 
plantio.

Considerando que a produção mundial de 
batata vem crescendo há mais de 3 décadas, 
infelizmente o aumento não ocorre em todos 
os continentes. Enquanto o crescimento é in-
tenso na Ásia, principalmente na China e Ín-
dia, e em alguns países da África, na Europa, 
América do Norte e Oceania a produção vem 
se mantendo estável e na América Latina (do 
México até Argentina) e América Central a pro-
dução vem reduzindo sem parar.

Na Ásia e alguns países africanos os gover-
nantes consideram a batata fundamental para 
combater a fome, gerar empregos para cen-
tenas de milhões de trabalhadores e peque-
nos agricultores e reduzir o êxodo rural. Anu-
almente a China com mais de 1.400.000.000 
de habitantes produz cerca de 90.000.000 to-
neladas e a Índia com mais de 1.350.000.000 
de habitantes produz 50.000.000 toneladas 
de batatas. Considerando a população em 
7.500.000.000 de habitantes e a produção de 
batata em cerca de 400.000.000 de toneladas/
ano, podemos concluir que 35% da população 
consome 35% da produção mundial de bata-

ta e nestes países os governantes priorizam o 
equilíbrio social.

Na Europa e América do Norte (exceto Mé-
xico) os governantes subsidiam as cadeias de 
batatas e promulgam legislações que viabili-
zam a criação de associações profissionais. 
Nestes países a produção se mantém estável 
ou com leve crescimento devido ao crescimen-
to da população e aos incentivos às exporta-
ções de batatas frescas para países vizinhos 
ou batata processada para países distantes, 
principalmente da América Latina. Nestes pa-
íses as associações são profissionais e bem 
atuantes e os governantes priorizam a globali-
zação incentivando as exportações. 

Na América Central e América Latina, ape-
sar de vários países (Peru, Colômbia, Equa-
dor, Bolívia e Chile) serem naturalmente o 
berço da batata, a produção interna vem dimi-
nuindo ano a ano e as importações crescendo 
sem parar. A atuação dos governantes destes 
países tem sido o fator decisivo para a falên-
cia das cadeias das batatas, pois além de não 
apoiarem em nada, cedem às pressões dos 
acordos comerciais internacionais. Sem asso-
ciações profissionais e com o governo jogando 
contra, o resultado prático é catastrófico. 

Mediante a situação atual, não é difícil con-
cluir que a sustentabilidade e a prosperidade 
das cadeias produtivas da batata e de muitas 
outras hortaliças depende do apoio do gover-
no e da organização profissional das cadeias, 
ou seja, basta definir a prioridade: globaliza-
ção ou equilíbrio social?
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Brasil - Variedades Atuais V
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de batatas produzidas no Brasil 
são destinadas ao mercado fresco 
- Ágata, Orchestra, Asterix, Cupido, 

Caesar e Camila; chips - Atlantic e FLs – Frito-
lay e pré-fritas congeladas - Asterix e Markies.  

Exceto a variedade Camila que é nacional 
e a Atlantic que é americana, todas as demais 
são europeias. Diante desta situação surgem 
inúmeras inquietações. Por que somos tão de-
pendentes de variedades do exterior? Por que, 
exceto a variedade Baronesa, o Brasil até o 
recente advento da Camila, nunca havia sido 
capaz de desenvolver variedades de sucesso? 
Por que as variedades de fora sempre domi-
naram nosso mercado? Por que variedades 
como a Bintje, Baraka e Achat, todas de fora, 
deixaram de ser plantadas? Por que a varie-
dade Ágata prosperou e dominou o abasteci-
mento do mercado fresco? Por que a variedade 
Asterix não conseguiu se destacar no mercado 
fresco? Por que a variedade Orchestra vem au-
mentando e dominando o mercado fresco? Por 
que as vendas de pré-fritas congeladas cres-
cem e o consumo de batata fresca diminui sem 
parar? Qual é o ator da cadeia da batata que 
tem mais peso na determinação da variedade 
para mercado fresco? Se o produtor tiver peso 
na determinação da variedade para mercado 
fresco, porque ele não pondera a satisfação do 
consumidor em sua decisão?

Responder cada uma das perguntas não é 
o objetivo desta matéria, porém não é difícil en-
tender as razões que justificam os fatos ques-
tionados.

1 - ORIGEM

Por que as variedades importadas sempre 
dominaram? 

Apesar do Brasil ser um país tropical e as 
variedades terem sido desenvolvidas em paí-
ses de clima temperado, apesar de existir mui-
tas opiniões de diferentes “naturezas”, a me-
lhor justificativa é a prioridade e magnitude dos 
programas de melhoramento nos países do 
hemisfério norte – milhares de novos clones 
selecionados anualmente e disponibilidade de 

recursos privados ou públicos da sociedade. 

Na época áurea (1980), quando a área na-
cional ultrapassava 150.000 hectares, também 
predominavam variedades europeias – Bintje, 
Achat, Baraka, Radosa e Delta, apesar da exis-
tência de alguns programas de melhoramento 
em importantes instituições públicas – Embra-
pa, IAC, UFLA, Epamig, Epagri e Iapar. 

Mas então porque não vingou nenhuma va-
riedade? Durante décadas a maioria selecionou 
variedades baseadas em avaliações de campo 
como a produtividade, aparência dos tubércu-
los, os problemas fitossanitários e fisiológicos; 
e desprezavam o que acontecia da porteira 
para fora - simplesmente o principal – a satis-
fação dos consumidores.  É necessário lembrar 
que enquanto nas empresas privadas o lucro é 
o objetivo, em algumas instituições, ainda que a 
falta de verba tenha sido a maior limitação, ela 
não foi a única causa. Alguns pesquisadores 
priorizaram estudos de importância acadêmica 
e tinham os programas de melhoramento para 
gerar dados para publicação e participação em 
congressos e outros eventos.  

2 - CONSUMO 

Por que no Brasil o consumo de batatas está 
diminuindo? Por que o consumo de pré-fritas 
vem aumentando e o de batatas frescas vem 
diminuindo ano a ano? 

O consumo de batata (considerar como ba-
tata fresca) no Brasil diminuiu de mais de 25 kg 
para cerca de 18 kg por pessoa por ano nas úl-
timas 3 décadas.  A redução pode ser atribuída 
a diversos fatores como as mentiras pregadas 
pela mídia (vivemos um período de abundância 
de informações, mas infelizmente os cultos es-
tão afônicos e os ignorantes botaram a boca no 
trombone), a concorrência com outros alimen-
tos vegetais e também animais - mais baratos e 
mais fáceis de preparar, a falta de atratividade 
(o consumidor é naturalmente repelido diante 
de tubérculos brotados, esverdeados, mal clas-
sificados etc.), as importações desnecessárias 
principalmente na forma de pré-fritas conge-
ladas (atualmente são importados cerca de 
300.000 toneladas de produtos industrializados 

– equivalente à produção de 15.000 hectares) e 
a pouca preocupação do produtor e do comer-
ciante em satisfazer o consumidor. Também é 
importante destacar as consequências do de-
semprego, causando a redução de consumo, 
mas o fator mais importante é a ganância das 
grandes redes de varejo - ao priorizar a aparên-
cia dos tubérculos, desprezando a aptidão culi-
nária, e impor pagar o mínimo aos produtores 
e vender pelo máximo aos consumidores, es-
tas grandes redes contribuíram decisivamente 
para reduzir o consumo de todos os vegetais, 
pois simplesmente tornam a batata e muitas 
outras hortaliças inacessíveis ao povo. 

Quanto ao crescimento do consumo de ba-
tata industrializada, principalmente na forma de 
pré-fritas congeladas, as justificativas são bas-
tante convincentes. A praticidade (armazena-
mento e preparação rápida), as mudanças dos 
locais de consumo (fast food e restaurantes por 
quilo) e a satisfação dos consumidores de que 
terá o produto final desejado – consequência 
das variedades processadas. Vale destacar 
que as variedades também são responsáveis 
pela satisfação dos consumidores de bata-
ta chips. E então, será que os consumidores 
estão satisfeitos com as variedades ofertadas 
para o consumo fresco? 

3 - VARIEDADES – BATATA FRESCA

Atualmente, das variedades destinadas 
ao mercado fresco no Brasil algumas estão 
decadentes, enquanto outras estão crescen-
tes. Em destaque de redução está a Ágata, 
que não obstante o seu potencial produtivo e 
a sua aparência, é a grande vilã da desorga-
nização do setor de sementes, bem como fa-
tor de desestímulo do consumo, por conta da 
pouca versatilidade de uso culinário. A va-
riedade Asterix que inicialmente se mostrou 
promissora, jamais se destacou por ser mui-
to sensível ao calor (tubérculos deformados: 
embonecado ou afilado, dependendo quan-
do o calor ocorre), mudar rapidamente de 
coloração após colhida (os tubérculos ficam 
com a pele escurecida) e deixar de ser ótima 
para fritar (o amido se converte em açúcares 
e os chips ou palitos ficam pretos).   Por ou-
tro lado, a variedade que mais aumenta no 
país é a Orchestra, mas que não representa 
evolução quanto à satisfação do maior inte-
ressado, o consumidor. Após visitar campos 
e conversar abertamente com produtores, 
pesquisadores e comerciantes foi possível 
levantar opiniões interessantes e verídicas 
sobre esta variedade.

Natalino Shimoyama
Diretor Executivo - ABBA

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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Como pontos positivos disseram que a Or-
chestra é muito produtiva (alguns conseguiram 
produtividade média de mais de 60 toneladas/
hectare), que é possível planejar o plantio de-
vido à possibilidade de controlar brotação, que 
é muito resistente na comercialização, pois 
aguenta viajar para locais distantes, que não 
esverdeia após colhida, que é possível adubar 
menos e que é resistente a sarna profunda. 

Como pontos negativos disseram que a Or-
chestra é muito sensível ao calor e à falta de 
água, que é muito suscetível a pinta preta, que 
sempre aparece o “ferruginho” (sarna comum), 
que é sensível a alguns herbicidas, que deixa 
a desejar quanto à culinária, que demora mais 
para cozinhar. 

Além dos pontos positivos e negativos, al-
gumas situações merecem ser citadas. Caso 1- 
Um produtor sob o mesmo pivô central plantou 
10 hectares e teve que dar um intervalo de 15 
dias para plantar o restante – cerca de 50 hec-
tares. Na área menor a produtividade foi de 10 
toneladas/hectare e na área maior de 50 tone-
ladas/hectare. Justificativa – o calor interferiu 
negativamente na produtividade. Caso 2- Na 
Região Sul, após várias tentativas, os produ-
tores do Paraná, Santa Catarina e Rio Gran-
de do Sul chegaram à conclusão que é muito 
arriscado plantar Orchestra devido à predomi-
nância do sistema de sequeiro (sem irrigação) 
e das oscilações das condições climáticas nor-
mais no período – calor e chuvas imprevisíveis. 
Caso 3 – Na Região Sudeste, Centro Oeste e 
Bahia, a maioria dos produtores está apostando 
quase tudo na Orchestra, porém alguns estão 
selecionando a variedade somente para as “ja-
nelas” de condições climáticas mais favoráveis, 
ou seja, períodos de temperaturas amenas e 
irrigação controlada.  Caso 4- A vantagem de 
a Orchestra ser resistente à comercialização 
permite que produtores do Sudeste abasteçam 
o Nordeste e vice-versa, ou seja, aumentou a 
concorrência entre os produtores e consequen-
temente os preços tendem a despencar. 

Além dos casos citados, convidamos todos 
a refletirem sobre o consumidor final, ou seja, 
aquele que compra a batata para consumir. 
Será que ele está satisfeito com a Orchestra? 
Será que a satisfação do consumidor importa? 
Lembre-se: Clientes felizes sempre voltam. Em 
tempo, vale a pena relatar um caso interessan-
te: Um produtor foi visitar sua família e levou al-
guns sacos de Orchestra. Sua mãe presenteou 
várias amigas dizendo que era uma variedade 
nova. Após alguns dias o produtor recebeu uma 

ligação da mãe dizendo – nunca mais traga 
esta batata, ninguém gostou. 

Mas, vamos à luta? O Brasil despertou e 
em breve terá finalmente variedades brasileiras 
que irão proporcionar satisfação e saúde aos 
consumidores, e estimular a compra de batata 
fresca. Algumas instituições estão na iminência 
de lançar novas variedades, desenvolvidas em 
conjunto com os produtores e ouvindo a opi-
nião dos consumidores. 

A ABBA vem lutando há mais de duas dé-
cadas com o apoio voluntário de produtores, 
empresas e pesquisadores para modernizar e 
fortalecer a Cadeia Brasileira da Batata, mas 
nos últimos anos, apesar de conhecer profun-
damente o caminho da sustentabilidade, a fal-
ta de recursos financeiros se tornou limitante, 
para promover inovações. Bastaria viabilizar a 
arrecadação obrigatória de R $1,00/tonelada, 
para solucionar este aspecto, e viabilizar par-
cerias de estreita cooperação para o desen-
volvimento de novas variedades e tecnologias 
alinhadas aos interesses da Cadeia. Observem 
que no mundo as cadeias da batata da China 
e Índia prosperam, as cadeias da batata dos 
países europeus e da América do Norte são 
estáveis e as cadeias da batata dos países da 
América Latina estão falidas. Por que? Muito 
óbvio a resposta. Basta a sinergia Governo + 
Associativismo, que resultará na sustentabili-
dade de milhões de produtores, empresas, ins-
tituições de pesquisas, mas principalmente de 
trabalhadores rurais. O mundo precisa de equi-
líbrio social e não de concentração de renda.

0800 772 2492 | saiba mais: corteva.com.br
™ ® Marcas registradas da Corteva Agriscience e de suas companhias afiliadas. ©2022 Corteva.

ISSO  
MUDA TUDO.
UM CONTROLE INCOMPARÁVEL DE DOENÇAS  
E PROTEÇÃO DURADOURA EM TODO O CICLO.
Uma combinação perfeita como nenhuma outra. Independentemente 
do estágio de desenvolvimento da planta ou mesmo em condições 
climáticas desafiadoras, a performance é surpreendente.

LANÇAMENTO
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Desempenho de Clones de Batata em
Canoinhas-SC em Plantio de Outono
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Giovani Olegario da Silva: giovani.olegario@embrapa.br
Antonio César Bortoletto: antonio.bortoletto@embrapa.br
Agnaldo Donizete Ferreira de Carvalho: agnaldo.carvalho@embrapa.br
Arione da Silva Pereira: arione.pereira@embrapa.br
Fernanda Quintanilha Azevedo: fernanda.azevedo@embrapa.br
Beatriz Marti Emygdio: beatriz.emygdio@embrapa.br
Carlos Alberto Lopes: carlos.lopes@embrapa.br
Nelson Pires Feldberg: nelson.feldberg@embrapa.br

O desenvolvimento de cultivares 
nacionais de batata é importan-
te para se obter genótipos mais 
adaptados às condições climáti-

cas de fotoperíodo e temperatura das regi-
ões subtropicais e tropicais brasileiras, que 
se caracterizam por climas mais quentes, fo-
toperíodos mais curtos e solos mais ácidos 
do que as regiões do hemisfério norte onde 
a maioria das cultivares de batata cultivadas 
hoje no país foram desenvolvidas. Além dis-
so, as variantes de doenças e pragas tam-
bém são diferentes, fazendo com que em ge-
ral estas cultivares importadas sejam muito 
suscetíveis, e exijam uso intensivo de insu-
mos para atingirem níveis de produtividade 
que se aproximem das condições de origem.

Além do rendimento de tubérculos e qua-
lidade de fritura, há outros caracteres impor-
tantes, dentre eles o vigor vegetativo das 
plantas. Na literatura há relatos de associa-
ção entre maior vigor de planta com maior 
número e rendimento de tubérculos, mas 
também com ciclo vegetativo mais longo.

Quanto ao ciclo vegetativo, os produtores 
em geral preferem as cultivares mais preco-
ces, por possibilitarem maior número de cul-
tivos e aproveitamento da área com outras 
culturas ao longo do ano, menor tempo de 
exposição das plantas a intempéries, menor 
risco de doenças e pragas, e menor deman-
da de irrigação. Além disso, a precocidade 
pode permitir ajustar melhor a colheita à co-
tação do produto no mercado. Assim, o ca-
ráter precocidade apresenta grande relevân-
cia para os programas de melhoramento de 
batata, porém deve estar associado com o 
rendimento de tubérculos, isso porque, se-
gundo relatos na literatura, normalmente as 
cultivares com ciclo vegetativo mais longo 

apresentam maiores produtividades em rela-
ção às cultivares precoces.

Em relação à safra de outono em condi-
ções subtropicais como as que ocorrem em 
Canoinhas, segundo (Bisognin et al., 2008), 
a intensidade de radiação solar, a tempera-
tura do ar e o fotoperíodo diminuem em com-
paração com a primavera. Ainda segundo os 
autores, quando o plantio é realizado sob 
fotoperíodo decrescente, o período de tem-
po para o crescimento das plantas é menor, 
e a tuberização ocorre mais precocemente, 
o que induz à maior competição pelos assi-
milados, para o crescimento simultâneo dos 
órgãos vegetativos e dos tubérculos, resul-
tando muitas vezes em menor rendimento de 
tubérculos. Mas considerando a necessida-
de do cultivo na época de outono na região 
Sul do país, a verificação do desempenho 
de genótipos nessa condição também é im-
portante.

Neste sentido, foi realizado um expe-
rimento em Canoinhas-SC na safra de ou-
tono de 2017. Foram avaliados oito clones 
em fase de desenvolvimento pelo progra-
ma de melhoramento genético da Embrapa 
(F11-09-03, F05-11-03, F54-11-06, F141-11-01, 
C2718-12-09, C2718-24-09, C2743-09-09 e 
CL308) e a cultivar comercial BRSIPR Bel, 
que apresenta tubérculos com película ama-
rela e destina-se à fritura de “chips” e palha.

O delineamento experimental foi em blo-
cos casualizados com quatro repetições. As 
parcelas foram compostas de duas linhas de 
3,5 m, com 10 plantas cada linha. Foram uti-
lizados tubérculos-semente tipo IV (minitu-
bérculos com diâmetro de 23-30 mm), que 
haviam sido armazenados por oito meses 
em câmara fria (4,0±0,5 °C). O manejo cul-
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tural e o fitossanitário seguiram as recomen-
dações para a região.

Aos 50 dias após o plantio, avaliou-se o 
vigor vegetativo das plantas, atribuindo vi-
sualmente notas de 1 a 5, sendo 1- grande 
vigor, 2- médio-grande, 3- médio, 4- médio-
-pequeno, 5- pequeno vigor.

A maturidade foi avaliada aos 95 dias 
após o plantio, atribuindo visualmente notas 
de 1 a 9, sendo 1- tardia a 9- precoce.

Após a senescência das plantas, cerca de 
100 dias depois o plantio, foram realizadas 
as colheitas e estimado o rendimento co-
mercial de tubérculos (diâmetro >45 mm). O 
peso específico foi medido com a utilização 
de hidrômetro da Snack Food Association 
em uma amostra de tubérculos comerciais 
de 3,630 gramas por parcela, conforme; e a 
cor de fritura foi avaliada utilizando amostras 
de três tubérculos de tamanho comercial e 
sadios, por parcela. Foram cortadas 15 fatias 
com 2,0 mm de espessura, que foram fritas 
em gordura vegetal, a temperatura inicial de 
180 °C até cessar a borbulha. Atribui-se no-
tas de 1 a 9 (1- escura, 9- clara).

Os resultados estão apresentados na 
Tabela 1. Quanto ao tamanho de sementes 
utilizado nesse estudo, é sabido que a utili-
zação de minitubérculos por serem menores 
resulta em rendimentos também menores. 
Porém, segundo a literatura, o ranqueamen-
to dos genótipos tende a se manter seme-
lhante, o que traz confiança para realizar 
a seleção com base nas plantas derivadas 
deste tipo de semente.

A massa de tubérculos comerciais variou 
de 5,01 t ha-1 a 27,26 t ha-1, sendo supe-
rior para o clone F05-11-03. Porém, a maio-
ria dos demais clones também apresenta-
ram boa produtividade, sendo equivalente à 
cultivar BRSIPR Bel. As exceções foram os 
clones F141-11-01 e C2743-09-09, que apre-
sentaram reduzida produtividade. Quanto à 
produção de tubérculos BRSIPR Bel se com-
portou conforme o esperado, pois esta cul-
tivar se caracteriza por apresentar elevada 
produtividade de tubérculos.

Quanto ao vigor de planta, os genótipos 
menos vigorosos, ou seja, genótipos com 
notas maiores, foram F141-11-01, C2718-12-
09, C2718-24-09 e C2743-09-09, ambos su-
periores à cultivar testemunha, como tam-

500MAIS
DE

EMBARQUES
DIÁRIOS

25
ANOS DE
HISTÓRIA
EM TRANSPORTE
E LOGÍSTICA

Entregamos seu produto com segurança, 
qualidade e agilidade, com o melhor custo 
benefício em todo território nacional.
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Em geral, portanto, as associações e os 
resultados deste trabalho para o conjunto de 
genótipos avaliados estão dentro do que se-
ria esperado para a cultura, com o desafio de 
tentar desenvolver cultivares mais produtivas 
e ao mesmo tempo com adequada qualidade 
de fritura, ciclo vegetativo não muito tardio e 
plantas não muito vigorosas.

As principais conclusões foram: 1- O clone 
F05-11-03 foi o genótipo que apresentou maior 
potencial produtivo superior de tubérculos nes-
te estudo, porém este material se caracteriza 

por apresentar ciclo vegetativo tardio e grande 
vigor de plantas, além de não ser apto à fritu-
ra. 2- O clone C2743-09-09 foi o genótipo com 
melhor desempenho para qualidade de fritura 
e ao mesmo tempo ciclo vegetativo precoce e 
plantas não muito vigorosas, porém apresen-
tou a menor produtividade de tubérculos. 3- O 
clone C2718-24-09 foi aquele que melhor aliou 
as características avaliadas neste estudo, 
apresentando rendimento equivalente à culti-
var BRSIPR Bel, e plantas menos vigorosas e 
mais precoces do que essa cultivar, além de 
boa qualidade de fritura.

bém foi o caso do clone CL308.

Quanto à maturidade, pode-se verifi-
car uma coincidência grande de genótipos 
mias precoces e ao mesmo tempo menos 
vigorosos, a exemplo dos clones F141-11-01, 
C2718-24-09 e C2743-09-09, e também o 
C2718-12-09, contemplando nesta lista ge-
nótipos com menor rendimento de tubércu-
los. Esses resultados concordam com a lite-
ratura, conforme descrito anteriormente, em 

que genótipos menos vigorosos e com ciclo 
mais precoce em geral apresentam menor 
rendimento de tubérculos.

Quanto aos caracteres de qualidade de 
fritura, conjuntamente para peso específico 
e cor de fritura, comparando com BRSIPR 
Bel, verifica-se superioridade dos clones 
C2718-24-09 e C2743-09-09, e equivalentes 
à testemunha o clone F141-11-01, com os de-
mais apresentando desempenho inferior.

Tabela 1. Agrupamento de médias, para rendimento comercial de tubérculos, qualidade de fritura, vigor de planta 
e ciclo vegetativo de 09 genótipos de batata avaliados no outono de 2017, em Canoinhas-SC, Brasil, utilizando 
tubérculos-semente tipo IV (minitubérculos)
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Núcleo Ambiental Água Santa do Cerrado 
(NASC) alia Preservação Ambiental e
Produtividade Agrícola no Triângulo Mineiro

M
E

IO
 A

M
B

IE
N

TE
M

E
IO

 A
M

B
IE

N
TE

Revista Batata Show      Ano XXII      nº 63      Julho/2022          15

Criado a partir da constatação de co-
laboradores e gestores da Fazenda 
Água Santa sobre a rica biodiver-
sidade presente nas grandes áreas 

preservadas de Cerrado, somado à vontade, 
criatividade e inovação de João Emílio Roche-
to, o NASC nasceu da parceria entre Fazen-
da Água Santa, Bem Brasil Alimentos e BASF, 
com o intuito de mostrar o protagonismo do 
produtor rural na conservação do meio am-
biente e como é possível conciliar preserva-
ção e produtividade agrícola, criando uma ca-

deia de valor sustentável para a bataticultura, 
do campo à mesa. A estrutura do NASC - que 
foi completamente reformulada para se tornar 
um centro de educação ambiental – recebe vi-
sitantes de públicos diversos.

A produção sustentável é um valor da Fa-
zenda Água Santa, da Bem Brasil Alimentos e 
da BASF. As empresas acreditam que apoiar 
ações como esta reforça o compromisso com 
o ecossistema da região onde atuam e estão 
inseridas.

NASC – Com o intuito de despertar a cons-
ciência ambiental na sociedade, principalmen-
te no público infantojuvenil, o NASC apresen-
ta uma estrutura desenvolvida especialmente 
para mostrar como é possível produzir em 
grande escala e preservar o cerrado brasileiro.

O projeto foi estruturado como um progra-
ma de visitação à fazenda, em que o visitante 
é orientado durante todo trajeto sobre as boas 
práticas agrícolas adotas na fazenda aliadas a 
preservação do cerrado brasileiro. 

A estrutura do NASC é composta por um 
ônibus safari, adaptado para uma melhor ex-
periência durante a visitação.  Além disso, a 
sede NASC conta com um espaço para rece-
ber visitantes com espaço educativo, local de 
descanso, sanitários, espaço para alimenta-
ção e viveiro de mudas nativas do cerrado. A 
partir da sede, foi criado um conjunto de tri-
lhas, com cerca de 1.500 metros, pelos quais 
é possível ter contato direto com as riquezas 
do cerrado. 

O foco inicial do NASC é atender crianças 
e adolescentes, para que possamos comple-
mentar a educação básica com a educação 
ambiental. Trazendo esses estudantes para o 
campo consegue-se mostrar a importância do 
agronegócio e da preservação do cerrado.  A 
expectativa é receber estudantes de escolas 
dos municípios onde a Fazenda Água Santa 
está inserida, fornecedores, visitantes, autori-
dades locais, entre outros, e desenvolver, num 
futuro próximo, atividades complementares de 
educação ambiental para a comunidade da 
região. O projeto iniciou suas atividades, na 
semana do meio ambiente, com os alunos da 
rede pública do município de Perdizes e está 
com visitações de outros municípios da região 
agendadas.

Fauna exuberante - Na Fazenda Água 
Santa encontramos diferentes fitofisionomias 
que fazem do Cerrado um fenômeno de rara 
beleza. Mais de 230 espécies de aves foram 
documentadas na Fazenda e em seus arredo-
res. Isto representa mais de 30% de todas as 
aves que existem neste bioma. Além disso, o 
número representa cerca de 12% de todas as 
aves do Brasil. Surpreendentemente, isso sig-
nifica que a fazenda contém 2% de todas as 
aves conhecidas do mundo.  Cerca de 10 mil 
espécies de plantas fazem deste um tesouro 
de diversidade.
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Além do número impressionante de aves, a 
equipe do NASC documentou jaguatiricas, lo-
bos-guará, além de terem identificado que on-
ças-pardas ainda andam nas terras. Sucuris, 
capivaras, queixadas, veados, tatus, raposas, 
gambás, duas espécies de tamanduás e qua-
tro espécies de primatas também são encon-
tradas por lá. 

Manejo sustentável - Além do projeto de 
educação ambiental, a Fazenda Água Santa 
mantém um sistema de manejo agrícola que 
adota práticas sustentáveis, criando uma si-

nergia entre conservação ambiental e produ-
ção. É um caminho onde todos saem ganhan-
do, uma vez que, há geração de emprego, 
renda e desenvolvimento, aliados ao respeito 
pelos recursos naturais.

A Fazenda Água Santa planta sustentabi-
lidade e colhe batatas. Nesse sentido, abrem 
as portas, materializando um espaço educati-
vo para celebrar a biodiversidade do cerrado 
e receber parceiros, estudantes, visitantes e 
colaboradores.

Sobre a Fazenda Água 
Santa

A matriz da Fazenda 
Água Santa abrange os 
municípios mineiros de 
Perdizes, Pedrinópolis e 
Santa Juliana, com filial 
em Sacramento. Grande 
produtor de cereais, café 
e eucalipto, no entanto, 
a principal atividade é o 
cultivo de batata. Com a 
aliança entre áreas produ-
tivas e áreas preservadas, 
a fazenda tem a missão de 
produzir alimentos saudá-
veis de forma eficiente e 
sustentável.

Figura 5 - Fonte: Marc Egger

São adotadas boas práticas agrícolas, de 
forma a garantir a segurança dos trabalhado-
res, do meio ambiente e do alimento. Em par-
ceria com a Bem Brasil, mantém-se projetos 
de economia circular como a compostagem e 
a fertirrigação. A tecnologia no campo auxilia 
na otimização dos processos e na eficiência 
energética. Tudo de forma a garantir que a fa-
zenda supere as expectativas dos parceiros 
com excelência na regularidade e qualidade. 
Os valores da Fazenda Água Santa são o tra-
balho, o empreendedorismo, a simplicidade, a 
eficiência e a ética

Sobre a Bem Brasil 

A Bem Brasil Alimentos, indústria 100% bra-
sileira de batatas pré-fritas congeladas, atua 
no mercado há 15 anos, sendo pioneira na ati-
vidade. A marca é líder isolada em penetração 
da batata pré-frita congelada nos lares bra-
sileiros – detém um share de 40%, conforme 
pesquisa Nielsen/SuperVarejo – e apresenta 
o maior índice de frequência de compras nos 
supermercados, de acordo com a consultoria 
Kantar. 

A companhia conta com duas unidades fa-
bris no Triângulo Mineiro: uma em Araxá e a 

outra no município de Perdizes, que geram 
mais de 1000 empregos diretos e 2 mil indi-
retos. A ampliação da fábrica de Perdizes, 
inclusive, está em fase inicial de operação e 
quase duplicou a atual capacidade produtiva 
da empresa, passando de 250 mil toneladas 
para mais de 450 mil toneladas de produtos. 
Seu mix contempla mais de 20 produtos volta-
dos para food service e varejo nacional. Além 
de contar com o reconhecimento do mercado 
pela qualidade de seus produtos, ao longo dos 
anos, a Bem Brasil conquistou diversos prê-
mios pela sua excelência em segurança de ali-
mentos e gestão de pessoas. A empresa prima 
pela sustentabilidade, com uma atuação foca-
da na responsabilidade socioambiental e na 
governança corporativa, o que também já ren-
deu diversas certificações, entre elas o Selo 
Mais Integridade 2021 e 2022.

VISITAÇÃO

Para a participação no programa de visita-
ção do NASC, as instituições de ensino pode-
rão entrar em contato com a equipe, por meio 
da Ana Carolina Viegas, responsável pelo pro-
jeto, que poderá dar mais informações aos inte-
ressados. (E-mail: anacvr@aguasanta.agr.br).
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Vargem Grande do Sul - SP
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1 – Identificação:

Nome – ABVGS
Empresa - Associação dos Bataticultores da 
Região de Vargem Grande do Sul
Região Produtora -  Vargem Grande do Sul – 
SP

2 – Produção de Batata na região (informar 
se possível – área anual, número de produ-
tores, número de lavadoras, época de pro-
dução, etc.)
● 8420 há batata consumo – SP 2022
● 2637 há batata indústria – SP 2022
● 3785 há batata consumo – MG 2022
● 2395 há batata indústria – MG 2022
● 996 há batata consumo – PR 2022 
● 200 há batata consumo – RS 2022
● Em torno de 150 produtores associados;
● Em torno de 20 máquinas beneficiadoras;
● Vargem Grande do Sul e região: época de 
colheita da batata – julho à outubro.

3 – Como foi a produção de batata em 2021? 
(se possível informar produtividade média 
e pontos positivos e negativos, condições 
climáticas, etc.)

O ano de 2021 foi marcado pela inseguran-
ça dos produtores perante os efeitos da pan-
demia e as geadas que prejudicaram uma par-
te de suas produções, mas também de uma 
forma benéfica aumentou o preço beneficiado 
por saca.

Os preços oscilaram um pouco no decor-
rer da colheita, a saca de 25 kg beneficiada 
no início do mês de julho/21 foi cotada entre 
R$25,00 à R$45,00, e já no final da safra em 
meados de outubro/21, a mesma saca teve co-
tações de R$50,00 à R$80,00 e alguns poucos 
dias chegando à R$120,00.

Alguns produtores foram mais afetados que 
outros com as geadas do ano de 2021, mas 
apesar desse ponto negativo climaticamen-
te falando, a produção mesmo menor atingiu 
bons preços, talvez se não houvesse esse fa-
tor climático o cenário tivesse sido outro não 
tão bom financeiramente.

4 – Qual a previsão para 2022? A área irá 
mudar?

De acordo com o nosso levantamento anu-
al com os produtores associados, a área de 
plantio da batata terá uma redução de 4,33% 
com relação ao ano de 2021.

5 – Quais são as principais variedades de 
batata plantadas na região?

De acordo com nosso levantamento de im-
portação de sementes de batatas 2021-2022, 
as variedades com maior número de pedidos 
são: Orchestra, Ágata, Asterix, Markies, Atlan-
tic, Cupido.

6 – Como são realizadas as colheitas de 
batata na região? Quantos empregos são 
gerados? De onde vem os trabalhadores? 
Quanto ganham em média?

Na nossa região, alguns produtores com 
maior volume colhem com máquina, e outros 
preferem a colheita manual, fazendo essa 
contratação de mão de obra, o trabalhador vo-
lante de agricultura.

O número de empregos gerados é difícil de 
mensurar, pois temos dados apenas com um 
pequeno grupo de produtores associados que 
geram em torno de 400 empregos temporá-
rios, esses são os trabalhadores volantes da 
agricultura, sem contar os diversos outros em-
pregos indiretos como caminhoneiros, funcio-
nários nas beneficiadoras de batatas, e muitos 
outros.

Com relação a esses funcionários temporá-
rios citados acima, a grande maioria é da nos-
sa cidade Vargem Grande do Sul, alguns pou-
cos vêm da região Sul ou da região de Minas 
Gerais, e uma parcela vem da região Nordeste 
(Bahia, Ceará).

O salário desses funcionários é por produ-
ção, sendo que o piso salarial sempre é ga-
rantido.

7 – Quais são os principais desafios para a 
produção de batata na região?

Alguns fatores dificultam a produção e ven-
da de batatas na região, a quantidade de ba-
tata colhida em nossa região representa 60% 
do valor total colhido na safra de inverno, esse 
alto volume de colheita afeta o valor final pago 

ao produtor, lei da oferta e demanda, por isso 
estamos tentando criar canais para exporta-
ções.

Os fatores climáticos são sempre incertos, 
como ocorreu com as geadas no ano passa-
do em 2021, a falta de água devido às pou-
cas chuvas nos últimos anos, nossa região faz 
calor praticamente o ano todo, e esse fator é 
algo que sempre afeta as batatas no final da 
safra.

Ainda devemos levar em consideração os 
efeitos da pandemia, da guerra entre a Rússia 
e a Ucrânia que elevaram os preços de todos 
os insumos bem como obter os produtos, prin-
cipalmente os fertilizantes.

Isso sem contar todos os desafios, desde o 
plantio, controle de pragas, irrigação, compra 
de insumos que além de estarem com preços 
elevados, ainda há pouca oferta, dentre mui-
tas outras etapas até chegar a venda de fato.

8 – Quais as principais demandas da re-
gião para melhorar a produção de batatas?

O atual sistema de comercialização de ba-
tatas, não somente da região de Vargem Gran-
de do Sul, mas em todo Brasil, acaba desmoti-
vando os produtores pelo baixo preço pago na 
lavadeira e os altos valores pagos pelos con-

sumidores nas feiras e supermercados. Diante 
dessa realidade seria o momento de nos orga-
nizarmos e pensar em uma maneira mais justa 
de comercialização.

9 – Quais outras culturas são plantadas na região?
● Soja;
● Milho;
● Feijão;
● Sorgo;
● Cebola;
● Trigo;
● Beterraba;
● Cenoura;
● Cana de açúcar;
● Laranja;

10 – Considerações livres.
Nossa região atua fortemente na introdução de 

novas variedades no mercado nacional. Dezenas 
de novas variedades são distribuídas aos nossos 
produtores para que avaliem estas novas varieda-
des e em caso tenha algum quesito que possa ter 
sucesso é ampliado o plantio desses novos ma-
teriais. Podemos lembrar que a cultivar Orchestra 
começou no Brasil através dos associados da AB-
VGS, hoje amplamente cultivada no Brasil.

Este tipo de trabalho é contínuo e é de extremo 
valor, não só para a região, mas para todo país.
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Ameaça à Bataticultura Brasileira?
Carlos A. Lopes1, Ailton Reis1, Israel Nardin2 

(carlos.lopes@embrapa.br; ailton.reis@embrapa.br; israel@aguasanta.agr.br)
1Embrapa Hortaliças e 2Fazenda Água Santa

Amurcha de verticílio, causada por 
Verticillium dahliae e V. albo-atrum, 
tem distribuição generalizada, sendo 
encontrada praticamente em todas 

as regiões do mundo onde a batata é produzida. 
Estas espécies de fungo se caracterizam por in-
fectarem mais de 400 espécies de hospedeiras, 
incluindo as de ciclo curto, como as hortaliças, e 
as plantas perenes. A espécie V. dahliae é mais 
polífaga e cosmopolita e, no Brasil, já foi rela-
tada em dezenas de plantas hospedeiras, con-
forme relato de Reis e Boiteux (2006) (https://
ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPH-
2009/32288/1/ct_40.pdf). Esses autores listaram 
as principais espécies de plantas afetadas por 
esses fungos no mundo. Ao mesmo tempo, tam-
bém indicaram algumas para as quais não ha-
viam sido encontrados relatos no Brasil, dentre 
elas a batata foi destacada.  

Estudo de caso

Em junho de 2018, anormalidades na par-
te aérea foram observadas em lavoura de pivô 
central de batata ‘Markies’ cultivada na Fazenda 
Água Santa, no município de Perdizes-MG. As 
plantas apresentavam murcha unilateral das fo-
lhas e leve escurecimento vascular na parte in-
ferior do caule. Além disso, havia amarelecimen-
to e senescência precoce das plantas afetadas, 
sintomas muito similares àqueles encontrados 
na literatura associados a Verticillium spp.

O diagnóstico, entretanto, exigia precaução, 
pois se tratava aparentemente do primeiro re-
lato da doença em batata na Região do Cerra-
do do Brasil. Foi necessária então a coleta de 
amostras de material para análise laboratorial 
no Laboratório de Fitopatologia na Embrapa 
Hortaliças, onde pequenos segmentos do cau-
le escurecido de plantas com sintomas típicos 
da doença foram desinfestados e colocados em 
placas de Petri contendo meio BDA. Após cinco 
dias, foi observado crescimento micelial de fun-
go, identificado como Verticillium sp. 

Vinte dias após, uma segunda amostra do 
mesmo campo, porém em fase mais avança-
da da doença, foi encaminhada à Embrapa 
Hortaliças. Também dessa amostra o fungo 
foi isolado, aumentando então a probabilida-
de de ser este o agente etiológico da doen-
ça. Para comprovar a associação definitiva 
desse fungo com a doença em batata, foi 
realizado o teste de patogenicidade para al-
guns isolados, de modo a completar os pos-
tulados de Koch (necessários para atribuir a 
real causa de uma doença no caso de agen-
tes bióticos).

O teste de patogenicidade foi realizado 
inoculando-se as raízes de mudas de batata, 
berinjela e tomate, as duas últimas sabida-
mente suscetíveis, com suspensão de espo-
ros do patógeno. 

Sintomas de amarelecimento e murcha 
de folhas, bem como escurecimento vascu-
lar, foram observados nas plantas das três 
espécies inoculadas aos 21 dias após a ino-
culação. Das plantas inoculadas, o mesmo 
fungo foi reisolado, comprovando assim sua 
característica patogênica, inclusive para a 
batata. 

A murcha de verticílio

Agente causador: Verticillium dahliae ou V. 
albo-atrum.

A identificação da espécie dos isolados 
deste estudo não foi ainda finalizada, mas 
provavelmente trata-se de V. dahliae, de 
ocorrência mais comum no Brasil. Existe 
variabilidade dentro da espécie, separada 
em grupos de compatibilidade (grupos de 
anastomose) associados à capacidade de 
infectar diferentes hospedeiras. O Grupo de 
Compatibilidade 4 (VCG4) é o mais agressi-
vo à batata e demais solanáceas. Verticillium 
dahliae produz conídios, que têm a função 
de dispersar o patógeno no campo, 
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e microescleródios, pequenas pontua-
ções pretas na base do caule seco, que são 
estruturas de resistência e podem permane-
cer viáveis por até 10 anos, mantendo, assim, 
o patógeno no solo por longos períodos. No 
entanto, sob alta umidade e altas temperatu-
ras, os microescleródios sofrem alta compe-
tição com outros microrganismos presentes 
naturalmente no solo e, como consequência, 
sobrevivem por menos tempo. 

Infecção: O fungo presente no solo pe-
netra nas raízes principalmente por meio de 
ferimentos, em especial os causados por 
nematoides do gênero Pratylenchus. O mi-
célio atinge o xilema, estrutura que forma o 
conjunto de vasos condutores de água, onde 
o fungo se multiplica e os conídios se movi-
mentam passivamente. A perda de funciona-
lidade do xilema na condução de água para 
a parte superior da planta é a principal cau-
sa da murcha. 

Sintomas: Sob condições favoráveis à 
doença, ou seja, alta umidade do solo e tem-
peraturas acima de 21 a 27 °C, os sintomas 
aparecem como uma clorose internerval em 
folhas baixeiras, normalmente após o flo-
rescimento (Figura 1). Esse sintoma avança 
para folhas mais novas, onde é comum o 
aparecimento de murcha em algumas hastes 
e nos folíolos de um só lado da folha, perce-
bida mais facilmente nas horas mais quen-
tes do dia (Figura 2). Plantas em início de 
infecção recuperam a turgidez à noite e em 
dias nublados; em estádio mais avançado da 
doença, a folhagem se mostra amarelada e 
ocorre necrose do limbo foliar, iniciando pe-
las bordas dos folíolos (Figura 3). 

Um dos sintomas mais característicos da 
murcha de verticílio é o escurecimento vas-
cular pouco intenso (Figura 4), que pode 
avançar e atingir o tubérculo somente na re-
gião mais próxima à inserção do estolão (Fi-
gura 5), embora este sintoma não seja muito 
frequente. 

É importante notar que os sintomas acima 
descritos podem ser confundidos com os de 
outras doenças, em especial com distúrbios 
fisiológicos, como os provocados pela seca, 
queima por produtos, semente esgotada (ci-
clo encurtado), adubação desbalanceada e 
compactação do solo, dentre outros.

Perdas: As perdas provocadas pela mur-
cha de verticílio em batata são variáveis e 

dependentes da suscetibilidade da cultivar, 
da condição climática, da virulência do iso-
lado presente e da quantidade de inóculo na 
área. Há relatos de produção reduzida de 30 
a 50% pelo encurtamento do ciclo da plan-
ta e, em consequência, redução no tamanho 
dos tubérculos. Pode também haver perda 
adicional pela presença de escurecimento 
vascular em algumas cultivares, o que com-
promete a qualidade do produto, com espe-
cial ênfase na produção para processamen-
to industrial. 

Considerações sobre a entrada do pató-
geno nos campos de produção:

A forma mais eficaz de o patógeno en-
trar, e posteriormente se estabelecer, em 
um campo de produção, é por meio de ba-
tata-semente infectada. A probabilidade de 
isso ocorrer é grande, visto que a doença só 
se manifesta com clareza no final de ciclo, 
portanto próximo à colheita, quando ocorre 
a seca artificial das ramas pela aplicação de 
herbicidas.  

Outra possibilidade é a doença se desen-
volver a partir de estruturas do patógeno já 
presentes na área em restos de cultura de 
batata ou outras hospedeiras, onde os sin-
tomas tenham se desenvolvido ou não. A in-
festação inicial, neste caso, pode ser, além 
da batata-semente, advinda do transporte de 
propágulos do fungo aderidos a máquinas e 
veículos que transitam em solos infestados 
para áreas novas.  

Controle: (Medidas integradas = Controle 
integrado)

Assim como para a maioria das doenças 
causadas por patógenos de solo, o controle 
da murcha de verticílio em batata deve con-
siderar várias medidas, de forma integrada, 
que devem ser preferencialmente preven-
tivas. Ao evitar a entrada do patógeno na 
área, não existirá a preocupação de se con-
viver com a doença, já que sua eliminação, 
após instalada, é difícil. Dentre essas medi-
das, as principais são:

	Usar batata-semente certificada, que 
tenha sido submetida a inspeções regulares 
na fase vegetativa por profissionais bem trei-
nados na identificação de doenças causadas 
por patógenos veiculados na semente. 

	Se disponível, plantar variedade resis-

tente. Considerar que a resistência poderá 
não ser muito efetiva em caso de alta pres-
são da doença na área (alta densidade de 
inóculo e ambiente muito favorável).

	Fazer rotação de culturas, de prefe-
rência com gramíneas ou outras plantas que, 
além de não serem hospedeiras, favorecem 
a destruição dos microescleródios no solo, 
como algumas brássicas. Durante o período 
de rotação, não permitir o desenvolvimento 
de plantas voluntárias de batata (soqueira) 
na área. Em áreas já infestadas, o período 
de rotação deverá ser maior, no mínimo de 
quatro anos.

	Controlar a movimentação de máqui-
nas e veículos, de modo a evitar a transfe-
rência do inóculo de uma área infestada para 
outra livre do patógeno.

	Incorporar os restos culturais logo 
após a colheita para que haja decomposição 
rápida de tecidos, que auxilia na eliminação 
de propágulos do fungo.

	Recolher ao máximo os tubérculos re-
manescentes no solo após a colheita, pois 
estes resultarão em plantas (soqueira) que 
mantêm o fungo na área.  

	Monitorar a presença e eliminar plan-
tas daninhas, em especial da família Solana-
ceae, que podem hospedar o fungo e dificul-
tar sua eliminação da área. 

	Fazer o manejo adequado da irriga-
ção, evitando excesso de água.

	Controlar nematoides, em especial 
Pratylenchus. Este nematoide produz lesões 
radiculares que facilitam a infecção, resul-
tando na manifestação mais precoce dos 
sintomas, consequentemente aumentando 
as perdas.

	Fazer adubação balanceada de modo 
que a planta se desenvolva sem estresse 
nutricional, portanto resistindo melhor a ins-
talação da doença.

	Controle químico. Na atualidade, não 
existem fungicidas registrados no MAPA para 
o controle da murcha de verticílio em batata 
no Brasil. No entanto, nos Estados Unidos e 
Canadá, um produto à base de benzovindi-
flupyr é recomendado em aplicação no sulco 
de plantio com essa finalidade, além de pro-
teger contra a rizoctoniose e sarna pratea-
da. Produtos com este mesmo princípio ati-
vo estão disponíveis no Brasil, porém não 
registrados para uso em batata.

Figura 2. Escurecimento vascular em caule de batata 
com murcha de verticílio.
Foto: Israel Nardin

Figura 1. Escurecimento vascular causado por Verticil-
lium sp. em tubérculo de batata.
Foto: Carlos Lopes
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

• A murcha de verticílio foi detectada em 
campo de batata cv. Markies no município de 
Perdizes-MG. 

• É possível que esta doença já tenha 
ocorrido em outros campos de batata no 
Brasil, visto que o patógeno está presente em 
todo território nacional atacando centenas de 
espécies hospedeiras. A falta de relatos de 
sua ocorrência pode ser devida à dificuldade 
de sua identificação, já que sintomas 
semelhantes podem ter outras causas, 
inclusive de origem abiótica. 

• Não há previsão do aumento ou redução 
de epidemias dessa doença, que pode ter se 
manifestado na área em função da combina-
ção de fatores climáticos e da presença do 
inóculo na semente e/ou no solo. 

• É difícil garantir a fonte inicial de inóculo, 

que pode estar associada ao solo, à batata-
semente ou a outras plantas hospedeiras, 
inclusive daninhas. 

• As medidas de controle, em especial as 
preventivas, devem ser privilegiadas, pois elas 
também são úteis para o controle de outras 
doenças causadas por patógenos de solo. 

• O controle químico não pode ser reco-
mendado no momento, pois não existem pro-
dutos registrados atualmente para essa finali-
dade no Brasil. 

• O controle integrado, que explora várias 
medidas em associação, é a melhor recomen-
dação para evitar perdas na lavoura. 

• A identificação de espécies de plantas 
para a rotação de culturas, que não sejam 
hospedeiras do patógeno, deve ser explorada 
no sentido de acelerar sua eliminação do solo.

Figura 3. Folíolos e folhas de batata com murcha de 
verticílio em fase inicial.
Foto: Israel Nardin

Figura 4. Plantas com murcha de verticílio em fase 
mais avançada.
Foto: Israel Nardin

Figura 5. Vista geral de campo da cultivar Markies mos-
trando amarelecimento da folhagem causado por Verti-
cillium sp.
Foto: Carlos Lopes
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Antecedentes

El cultivo de papa en el país presenta un 
alto potencial de producción en un período re-
lativamente corto de cultivo. Para la expresión 
de ese potencial exige completar requerimien-
tos importantes en términos de condiciones 
agroecológicas y manejo adecuado del culti-
vo. La papa es el principal rubro hortícola de 
consumo y en valor de producción a nivel lo-
cal, representando US$ 60 millones anuales 
aproximadamente. El cultivo de papa en nues-
tro país comprende actualmente 4.000 has de 
cultivo, la mitad del área de hace dos décadas 
y una reducción de un tercio en el volumen de 
producción.

Esto se explica por el aumento sostenido 
en la productividad (25 ton/ha) DIEA- MGAP 
2021 y 2022 y la reducción en el consumo de 
producto fresco (25kg/persona/año). La pro-
ducción se dedica por lo general para el abas-
tecimiento del mercado interno, representando 
60% respecto al consumo del producto natural 
y el resto al procesado, importado en su mayor 
parte.

Adicionalmente, alrededor del 10% de la 
producción se destina a semilla para planta-
ción local. El costo del cultivo, por otra par-
te, supera los US$ 10.000 /ha para un cultivo 
regado, incluyendo costo de transporte y co-
mercialización (Millán et al 2020). Durante la 
última década se ha profundizado un proceso 
de incremento en la concentración del cultivo; 
un número limitado de productores con mayor 
área relativa, explican el 50% de la produc-
ción. Esto ha sido acompañado de un incre-
mento en la mecanización del cultivo, durante 
todas sus etapas.

Características de la producción

El clima predominante en Uruguay se ca-
racteriza como semi templado. Existe un largo 
período, alrededor de 8 meses al año (julio a 
marzo), apto para la plantación de papa, limi-

tado por la ocurrencia de heladas. Este factor 
combinado con temperaturas altas durante el 
verano, condiciona períodos óptimos de cul-
tivo relativamente cortos, 3 a 4 meses de du-
ración. La variabilidad climática, entre años y 
épocas de plantación, condiciona el desarrollo 
del cultivo, requiriendo prácticas específicas 
de manejo y la adopción de cultivares con 
mayor estabilidad relativa de producción. El 
régimen pluviométrico es de 1200 mm/año sin 
grandes variaciones por época, pero con mar-
cada variabilidad entre meses y años.

El 90% de la producción comprende dos 
épocas principales de cultivo: 2/3 en otoño 
(plantación 15 Enero al 15 de Marzo) y 1/3 pri-
mavera (Agosto-Octubre). La principal zona 
de producción está radicada en el sur del país, 
departamento de San José (90% del área) con 
el período más extendido de plantación y sue-
los con muy buena aptitud agrícola. En la últi-
ma década se constata un aumento en la pro-
ducción del cultivo en otoño, impulsado entre 
otras causas, por la mayor facilidad relativa en 
la implementación de la mecanización integral 
de la cosecha en aquella época de cultivo.

Un 10% del área adicional se realiza en in-
vierno (Julio) y verano (diciembre). El cultivo 
de invierno (inferior al 5%) tiene ventajas en 
el norte (Tacuarembó, Salto) por mayor tem-
peratura y radiación. En el este (Rocha) se 
alcanzan mejores condiciones relativas para 
el cultivo de verano (10%), por temperaturas 
más frescas, durante esa estación. El esca-
lonamiento en fechas de plantación facilita el 
abastecimiento prolongado del producto para 
diferentes destinos. La cosecha se realiza 
prácticamente durante todo el año, consta-
tándose importantes pérdidas en rendimien-
to y calidad, en particular durante los meses 
cálidos. Esto ha motivado la conservación del 
producto, en condiciones controladas, particu-

larmente a partir del cultivo de otoño.

Por lo general, nuestras condiciones agro-
ecológicas y variabilidad climática dificultan 
las tareas de laboreo de suelos, plantación y 
cosecha, exigiendo una planificación ajustada. 
Además, el cultivo es relativamente sensible 
a excesos y déficit de humedad, bastante co-
munes, durante las épocas principales de cul-
tivo. Se destaca que el cultivo bajo riego se ha 
incrementado en la última década, represen-
tando alrededor del 90% del área. El principal 
sistema utilizado es riego por goteo, en varios 
casos incluyendo fertirrigacion. En condicio-
nes agroclimáticas favorables y manejo opti-
mizado se pueden alcanzar rendimientos de 
hasta 60 ton/ha, a nivel comercial.

Semilla y variedades

La semilla es el principal componente en el 
costo del cultivo, alrededor del 30%. La varie-
dad así como la semilla en condiciones sanita-
rias y fisiológicas adecuadas para cada época 
de cultivo, son factores esenciales para alcan-
zar alta productividad y buena calidad. Las 
enfermedades producidas por virus u otras 
enfermedades de transmisión por la semilla 
causan pérdida de productividad y obligan a 
su renovación frecuente.
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Si bien se ha reducido considerablemente 
su significación, la producción aún depende 
parcialmente de semilla importada del hemis-
ferio norte, representando actualmente alre-
dedor del 15% en el área anual de cultivo. La 
semilla de este origen, además de su eleva-
do costo, presenta problemas en disponibili-
dad para el extendido período de plantación y 
edad fisiológica demasiado joven para su mul-
tiplicación eficiente. Asimismo, ha facilitado la 
introducción de patógenos y diversas razas o 
especies de los mismos, con mayor agresivi-
dad y dificultad para su control.

Existen además algunas empresas que re-
alizan en forma parcial o completa un esque-
ma en producción de semilla, principalmente 
en base a la producción local de material pre-
básico o importado certificado. La semilla fis-
calizada producida localmente, comprende al-
rededor del 5% del área de cultivo, La semilla 
comercializada a nivel formal, de cualquier 
origen, debe cumplir similares requerimientos, 
exigidos en las Normas de Certificación de su 
producción (Instituto Nacional de Semillas : 
INASE).

En el país se pueden realizar diferentes 
esquemas en multiplicación de semilla, de-
pendiendo del ciclo productivo, variedad (dor-
mición) y región considerada. En general, 
predomina la multiplicación para uso propio, 
limitada a una o dos temporadas. El esquema 
tradicional se inicia con la multiplicación duran-
te el ciclo de otoño, abasteciendo la siembra 
de primavera y eventualmente del siguiente 

otoño. En esta última opción, la semilla debe 
almacenarse durante 5 a 6 meses, en cámara 
refrigerada.

Se ha constatado un notorio mejoramiento 
en la calidad de la semilla explicando en con-
junto con el riego y el aumento en la densi-
dad de plantación (2.8 ton/ha), een base a la 
utilización de zonas aisladas de cultivos co-
merciales y prácticas diferenciales de manejo, 
posibilitando el abastecimiento para las dife-
rentes épocas de cultivo. En general, existe 
una amplia disponibilidad para acceder a zo-
nas favorables para este tipo de producción, 
en rotación con producciones extensivas de 
pasturas y/o cultivos agrícolas. Para consoli-
dar la producción integral de semilla local se 
evidencian limitaciones en la planificación a 
mediano o largo plazo.

La renovación varietal en general es len-
ta en el cultivo, requiriendo ajustes de ma-
nejo para cada variedad específica y época 
de cultivo. Desde la generalización de la co-
mercialización en papa lavada, predominan 
variedades de piel rosada para consumo en 
fresco, originadas en Estados Unidos. En épo-
ca reciente ha aumentado la participación en 
variedades de origen europeo. Chieftain, Red 
Magic y Rudolph, en proporción similar, expli-
can alrededor del 60% de la producción, aún 
cuando presentan ciertas limitantes producti-
vas o comerciales. Se comercializan además 
numerosas variedades, de significación relati-
vamente menor: Flamenco, Camel, Red Scar-
lett, Ceratta, Zinna Red, Tornado, y Arequita 

de origen nacional. Las variedades de piel 
blanca o crema presentan escasa importancia: 
Barcelona, El Mundo, 7 four 7 y Guaviyú (Na-
cional), así como Sagitta y Atlantic con destino 
principal para procesamiento.

En general la mayoría de estas variedades, 
poseen alta tasa de degeneración por virus y 
se comportan relativamente susceptibles a la 
mayoría de enfermedades del cultivo y estre-
ses abióticos.

En su mayoría, no se adaptan favorable-
mente al doble período anual de cultivo. Por 
lo general, durante el cultivo de primavera se 
producen los principales problemas estabili-
dad de producción en estas variedades. Esto 
es debido a la conjunción de fotoperíodo largo, 
temperaturas elevadas y déficit hídrico, duran-
te esa época. Esto se manifiesta en ciclo de 
cultivo y/o período de dormición demasiado 
largos, defectos fisiológicos (deformaciones, 
rajaduras) y pérdida de calidad comercial.

INASE realiza ensayos oficiales de evalua-
ción agronómica en las principales épocas 
de cultivo (otoñoprimavera) incluyendo varie-
dades del exterior y locales. Por lo general, 
variedades de ciclo relativamente tardío se 
comportan mejor en otoño, mientras que lo 
contrario ocurre en primavera.

Variedades de tuberización temprana y pro-

longada, con crecimiento de follaje tipo tardío, 
presentarían mayor estabilidad de producción 
entre épocas. Estas variedades además, en 
general se comportan relativamente mejor, en 
términos de tolerancia a tizón temprano y tar-
dío.

Desde hace tres décadas se comenzaron 
a difundir algunas variedades y clones expe-
rimentales, desarrollados localmente, inicial-
mente a partir de germoplasma de diverso 
origen introducido particularmente con la cola-
boración del CIP. Estos materiales locales se 
caracterizan por un rendimiento relativamen-
te más estable y cierta tolerancia a tizones y 
virosis, en particular inmunidad al virus PVY, 
González et al 2019. Actualmente su significa-
ción es algo inferior al 10% del área. Se consi-
dera que su difusión se ha visto parcialmente 
limitada por limitaciones en disponibilidad de 
semilla para plantación comercial.

Sanidad

En ocasiones se constata la ocurrencia 
de problemas sanitarios, a causa de hongos, 
bacterias y virus, comunes a nivel regional. En 
general virosis, (PVY y en menor importancia 
PLRV) representan el principal problema sani-
tario para la producción de semilla. Otros pa-
tógenos de importancia pueden ser transmiti-
dos por la semilla, afectando productividad y 
calidad del producto: tizón tardío, sarnas ypo-
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dredumbres por Pectobacterium spp.

Se constata la ocurrencia esporádica de 
ataques severos en Sarna común, atribuidos 
a diferentes especies de Streptomyces, de 
mayor agresividad que la especie predomi-
nante. Esta problemática es de difícil diluci-
dación en la medida que el desarrollo de los 
síntomas depende de factores varietales, cli-
ma y sanidad de la semilla. Por otra parte sar-
na plateada, durante el cultivo de otoño puede 
ocasionar problemas de calidad comercial, en 
particular con cosecha tardía, en algunas va-
riedades.

Asimismo, se ha incrementado la preva-
lencia en la incidencia de tizón temprano, con 
dificultad creciente de control, aún con produc-
tos de probada eficacia anterior. Tizón tardío, 
más prevalente en siembras tardías de otoño, 
demanda aplicación calendario de preventivos 
y en ocasiones climáticas favorables para su 
expresión, puede ser muy restrictivo.

Comercialización y utilización

El producto se comercializa en forma poco 
diferenciada (color de piel), lavada y en mallas 
de 25kg, presentando calidad con cierta he-
terogeneidad y variabilidad durante el año. 
Se destina a consumo fresco 80.000 tt al año 
aproximadamente. En la última década ha 
crecido la importación de producto procesa-
do (lo equivalente a 45.000 toneladas/año de 
producto fresco). La utilización de papa en la 
industria es inferior al 5% del volumen total 
producido y se limita a chips.

El proceso comercial maneja información li-
mitada y poco transparente sobre característi-
cas del producto, preferencias del consumidor 
y aptitud del producto para diferentes usos. 
Puede afirmarse que el proceso de comercia-
lización no agrega valor al producto en forma 
proporcional a su costo. Existe amplio espa-
cio para mejora en este aspecto, incluyendo 
promoción y diferenciación del producto del 
producto en base a variedad, sistema de pro-
ducción, calidad y aptitud de consumo y pro-
piedades nutricionales.

Investigación nacional

El Centro de Investigaciones Agrícolas Al-
berto Böerger y posteriormente el INIA traba-
jaron en la problemática del abastecimiento de 
semilla de papa de calidad para las distintas 
épocas de cultivo, en conjunto con el desar-

rollo de variedades con mayor adaptación. En 
la actualidad INIA promueve sistemas ajus-
tados para la producción de semilla y cuenta 
con variedades y material avanzado de buena 
adaptación y facilidad para la multiplicación lo-
cal, en particular por su resistencia a virus.

Inicialmente se priorizó en obtener material 
genético con brotación rápida. Actualmente se 
promueven con mayor énfasis, variedades con 
período de dormición medio y con buena con-
servación pos cosecha. El principal énfasis es 
la obtención de cultivares con piel roja para 
consumo fresco con piel lisa y aptitud para el 
lavado. En segundo término, variedades doble 
propósito de buena aptitud para fritura, para 
uso fresco o industrial. La resistencia a virus, 
en particular PVY y tizones así como la estabi-
lidad de comportamiento entre épocas y años, 
son objetivos permanentes. Actualmente exis-
te interés en priorizar además la resistencia a 
sarna común y mejor aptitud para la mecani-
zación en cosecha.

En colaboración con Udelar se han realiza-
do avances para caracterizar la resistencia a 
algunas de las enfermedades principales, dis-
ponibles en las especies silvestres locales (S. 
commersonii, S malmeanum y S. chacoense). 
Su incorporación en el germoplasma cultiva-
do ampliaría la diversidad genética disponible, 
incrementando además la tolerancia a diferen-
tes estreses abióticos, Gaiero et al 2017.

Se ha iniciado además, una línea de inves-
tigación para adaptar la producción de papa, 
en base a semilla botánica (TPS) al sistema de 
producción local, complementando con la mul-
tiplicación convencional. Este sistema de pro-
ducción se adaptaría con cierta ventaja para 
la producción de base ecológica, por su mayor 
estabilidad de producción y mejor opción para 
su aceptación a nivel de comercialización en 
canales alternativos. González et al 2022.

Diferentes proyectos colaborativos se han 
ejecutado a nivel regional, permitiendo fortale-
cer la capacidad en investigación. A nivel del 
Cono Sur, en el ámbito de IICA-Procisur se 
está implementado un Proyecto para el inter-
cambio y evaluación conjunta de obtenciones 
varietales, a nivel regional. Se está elaborando 
además, un Proyecto a nivel de Ameriza Lati-
na, sobre estandarización en normativa para 
la producción de semilla, promovido por Alap. 
Por otra parte, las actividades colaborativas 
que promueven la comunicación e intercambio 
de información, como ha sido el caso de la red 

P
A

ÍS
E

S P
A

ÍSE
S

Latinpapa, deberían retomarse.

Perspectivas y desafíos

Se ha procesado una reducción significa-
tiva en el volumen de producción local co-
mercializado. Las distintas zonas deberían 
especializarse en las diferentes alternativas, 
aprovechando las ventajas particulares de 
cada una. El manejo pos cosecha se transfor-
ma en una de las principales limitantes para 
alcanzar calidad uniforme y estable. Varieda-
des más apropiadas, mejor planificación en 
áreas de siembra y mayor control de condicio-
nes ambientales durante la conservación po-
drían contribuir a esta mejora.

Los distintos sectores de la cadena de la 
papa no funcionan en forma coordinada. Esto 
sería esencial para promover innovación en la 
oferta comercial del producto, en forma fres-

ca y procesada, que permita recuperar parte 
del mercado y la sostenibilidad del cultivo. La 
promoción de sistemas como Producción In-
tegrada u Orgánica y otras formas de diferen-
ciación, permitirían contribuir a la sostenibili-
dad del cultivo valorizando el producto final. 
La obtención y difusión de cultivares aptos 
para diversos usos comerciales y adaptados a 
las condiciones productivas pueden favorecer 
estos sistemas diferenciados de producción y 
comercialización.

Se ha demostrado que la producción de se-
milla para abastecimiento local y regional es 
factible. Por último, en la medida que se inten-
sifica el cultivo, se requiere el establecimiento 
de rotaciones, incluyendo cultivos de cobertu-
ra, asegurando el mantenimiento del nivel de 
fertilidad en los suelos (erosión, balance de 
nutrientes, conservación de la materia orgáni-
ca, regulación del ph).
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Bayer lança Molécula
Inovadora para Controle
de Nematóides
Fabio Matos Maia - Gerente de Mkt Estratégico Frutas e Vegetais, Café, Citrus e Tabaco
Stella Souza - Desenvolvimento de Mercado Frutas e Vegetais

Os fitonematóides têm grande im-
portância na cultura da batata pelo 
potencial de causar graves prejuí-
zos à cultura (Nazareno & Gomes, 

2010). Dentre os principais nematóides estão 
os causadores de galhas nas raízes, do gê-
nero Meloidogyne, que infectam o sistema ra-
dicular das plantas, interferindo severamente 
no desenvolvimento, rendimento e qualidade 
dos tubérculos (Williams, 1972; Oliveira, 2007; 
Silva & Santos, 2007). Os sintomas típicos do 
ataque deste grupo de nematóides em batata 
e o aparecimento de “pipocas” nos tubérculos 
infectados.

O controle dos nematóides na cultura da 
batata (Solanum tuberosum) é difícil porque 
esses microrganismos são habitantes de solo 
onde, sob condições favoráveis de tempera-
tura e umidade, multiplicam-se com rapidez e 
tornam-se parcialmente protegidos da ação de 
substâncias tóxicas presentes nos agroquími-
cos. Por isso, o controle efetivo dos nematói-
des envolve a integração de várias medidas, 
que vão desde a escolha da área de plantio 
e da batata-semente até a colheita. Dentre 

essas medidas, as principais são: prevenção, 
rotação de culturas, alqueive, uso de plantas 
antagonistas, variedades resistentes e o con-
trole químico (Pinheiro et al, 2009).

Diante desta latente demanda dos produto-
res, a Bayer lançou uma inovadora molécula 
para controle de nematóides, Verango Prime®, 
Fluopyram 500 SC, pertencente ao grupo quí-
mico Piramida\Benzamida, atua como inibidor 
da cadeia respiratória (SDHI), é classificado 
como nematicida de contato e ingestão.

Diversos trabalhos foram desenvolvidos 
em diferentes regiões produtoras de batata 
no Brasil, contudo nesta edição iremos focar 
nos resultados de testes realizados no cerrado 
goiano. Os trabalhos tiveram objetivo de com-
parar a performance de Verango Prime® vs. 
os principais nematicidas, aplicadas via sulco 
de plantio, no controle do Nematóide-das-ga-
lhas [Meloidogyne incognita (Kofold & White) 
Chitwood]; com cultivo de diferentes varieda-
des em condições de campo. A seguir, estão 
imagens de diferentes estágios e observações 
técnicas de relevância.

QUEM NÃO USA PREVINIL,
PROTEGE MAIS OU MENOS.
E ACABA PERDENDO MAIS  
E GANHANDO MENOS.

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

Protege mais, porque fica mais.

helmdobrasil.com.br

facebook.com/helmdobrasil   

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

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

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

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

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

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

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

muLtIcuLtuRAs - Proporciona eficiência no manejo de doenças nas culturas  
do algodão, amendoim, batata, feijão, maçã, milho, soja, tomate, trigo e uva.
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produção, durante a colheita são coletados tu-
bérculos, encaminhados ao Laboratório do IF 
Goiano, Campus Morrinhos-GO, sob supervi-
são do Prof. Dr. Nadson Pontes, sua equipe 

avalia a incidência de tubérculos com protube-
râncias (pipocas) causadas pelo nematoide, e 
o número de ovos e J2 por grama de raiz por 
meio do procedimento descrito por  Bonetti & 
Ferraz (1981).
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Mediante as áreas conduzidas em parceria com os produtores das regiões produtoras de 
Goiás e PADF, obtivemos resultados de incremento produtivo, que variaram de 75 sc.ha (batata 
indústria) a 103 sc.ha (batata mesa). 

Com isso, para 
as áreas desenvolvi-
das no cerrado goia-
no, pudemos captar 
pontos importantes 
da performance de 
Verango Prime® 
quando compara-
dos aos principais 
nematicidas utili-
zados no mercado 
produtor, obtivemos 
significativa melho-
ria na qualidade (co-
loração, formato, ta-
manho e visual dos 
tubérculos), vitória 
de incremento pro-
dutivo em 100% dos 
testes conduzidos 
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em áreas de produção, redução geral nos níveis de fitopatógenos, com comportamento de alta 
estabilidade da molécula em diferentes variedades, época de plantio e localidades.
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A  nutrição nitrogenada tem imenso im-
pacto no crescimento da parte aé-
rea e na produtividade da cultura da 
batata. Plantas deficientes em nitro-

gênio (N) têm crescimento e produtividade limi-
tados (Figura 1), enquanto o excesso de N, es-
pecialmente na fase inicial, pode proporcionar o 
crescimento exagerado e aumento da incidência 
de doenças.

Enquanto não existe um prognóstico mais 
avançado da disponibilidade de N do solo, o 
diagnóstico nutricional foliar tem ficado estag-
nado para diversas culturas no Brasil. É bem o 
caso da cultura da batata, em que há tempos a 
faixa crítica de suficiência em N tem se perpetu-
ado nos manuais de adubação e calagem bra-
sileiros, apesar da notória evolução do sistema 
produtivo e do lançamento de novas cultivares. 

A diagnose foliar é comumente subutilizada 
no agronegócio brasileiro da cultura da batata, 
apesar desta ser uma ferramenta com grande 
potencial para expandir o patamar produtivo das 
lavouras de batata mais tecnificadas. E no caso 
do N, principal nutriente aplicado em cobertura 
nas lavouras de batata brasileira, o potencial 
produtivo das lavouras pode ser substancial-

mente aumentado com um ajuste adequado na 
dose e no momento certo de aplicação. Conse-
quentemente, a precisão no manejo da aduba-
ção nitrogenada acarreta em mitigação dos seus 
passivos ambientais como a lixiviação de nitrato 
para o lençol freático e a liberação de óxidos de 
N para a atmosfera. 

Nos principais estados brasileiros produto-
res de batata as altas produtividades de tubér-
culos estão relacionadas a faixas de suficiência 
de concentrações de N nas folhas diagnósti-
cas, variando, por exemplo, de 40 a 50 g/kg de 
N no Estado de São Paulo, de 45 a 60 g/kg em 
Minas Gerais e de 40 a 60 g/kg de N no Paraná. 
Contudo, nos moldes tradicionais, a recomen-
dação de amostragem das folhas diagnósticas 
das plantas de batata envolve a coleta de fo-
lhas completamente expandidas, normalmente 
a terceira ou quarta folha a partir do ápice das 
plantas em momento anterior à amontoa ou até 
cerca de 30 dias após a emergência (DAE). 
Operacionalmente na prática, o processo é difi-
cultoso devido à escassez de período de tempo 
hábil entre as amostragens e as análises quí-
micas foliares e a adubação nitrogenada pre-
viamente à amontoa, quando o N é usualmente 
aplicado em cobertura.

Figura 1. Plantas de batata com (frente) e sem (centro) sintomas de deficiência de N. 
Foto: Fabiana M. Fernandes.
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Outro empecilho à amostragem foliar das 
batateiras refere-se à variabilidade no período 
de tempo necessário para a emergência das 
plantas, que pode ser afetado por diversos 
aspectos como qualidade da batata-semente, 
temperatura, precipitações pluviais, etc. As-
sim, esta tecnologia, muito usada em outros 
países empregando-se também os somente 
pecíolos foliares em alguns casos, não tem 
sido adotada na prática por produtores brasi-
leiros de batata. 

No entanto, resultados obtidos em experi-
mentos no Estado de São Paulo apresentaram 
uma nova possibilidade para a utilização da 
diagnose foliar na cultura da batata. Avalian-
do duas cultivares de batata (Agata e Electra) 
mantidas sob estratégias de adubações ni-
trogenadas distintas, foram coletadas folhas 
diagnósticas dos 10 aos 59 dias de emergên-

cia das plantas. Sem diferenças entre as cul-
tivares de batata e com produtividades máxi-
mas de tubérculos chegando na casa de 61 t/
ha, observou-se que altas concentrações de 
N nas folhas diagnósticas em todas as datas 
de amostragem estiveram associadas às mais 
altas produtividades relativas de tubérculos 
(razões entre as produtividades máximas ob-
tidas e as observadas em cada tratamento 
de N; Figura 2). Observou-se também que as 
concentrações foliares de N relacionadas às 
máximas produtividades de tubérculos tam-
bém diminuíram linearmente no intervalo de 
tempo avaliado (Figura 3). O decréscimo nas 
concentrações de N ao longo do ciclo da cultu-
ra se deve ao chamado “efeito diluição”, que é 
caracterizado pelo aumento da biomassa sem 
o respectivo aumento da concentração do nu-
triente nas plantas.
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Figura 2. Relação entre a produtividade relativa de tubérculos e o teor foliar de N medido dos 10 aos 59 dias após 
a emergência das cultivares de batata Agata e Electra.  Adaptado de Fernandes et al. (2022).

Figura 3. Concentrações foliares de N em plantas de batata 17 a 59 dias após a emergência relacionadas a 95% 
de produtividade relativa máxima de tubérculos (Adaptado de Fernandes et al., 2022) e faixas de teores tidas 
como adequadas nos estados de MG, SP e PR, para avaliação por volta dos 30 dias após a emergência.

Estes resultados demonstram que o proce-
dimento de amostragem de folhas diagnósti-
cas na cultura da batata pode ser flexibilizado 
para condições específicas de cada lavoura e 
sistema produtivo, em um intervalo de tempo 
muito mais amplo. Valores de referência nas 
folhas diagnósticas de 64 g/kg de N aos 17 
DAE até 53 g/kg de N aos 59 DAE indicam 
que o limite crítico de N na folha, ou seja, po-
dem ser considerados como critério para adu-
bação nitrogenada de cobertura desde 17 DAE 
até fases mais adiantadas do processo de tu-
berização, propícia em sistemas de produção 
mais tecnificados que empregam a irrigação 
de forma racional. Teores de N foliares abaixo 
dos valores definidos pela linha laranja na Fi-
gura 3, indicam probabilidade de resposta da 
cultura ao N, havendo portanto, necessidade 
de adubação complementar de N. No caso 
mais comum, o das adubações nitrogenadas 
de cobertura em momento prévio à amontoa, 
a identificação de níveis críticos maiores das 
concentrações foliares de N nas lavouras de 
batata podem impedir a aplicação excessiva 
do nutriente, diminuindo a possibilidade de 
problemas ambientais com o agronegócio da 
cultura da batata.

Outro ponto importante é que ao longo de 
todo o período avaliado, as concentrações crí-
ticas de N na folha ficaram acima das faixas 
tidas como adequadas nos boletins de reco-
mendação dos estados de SP, MG e PR. Isso 
sugere que para se alcançar maiores níveis de 
produtividades de tubérculos (entre 40 e 60 t/
ha) são necessárias maiores concentrações 
foliares de N ao longo do período de tuberiza-
ção da cultura da batata.

Desta forma, manejos que propiciam a 
manutenção das concentrações foliares de N 
dentro da faixa de suficiência ao longo da tu-
berização (acima da linha laranja da Figura 3) 
garantem produtividades altas de tubérculos, 
desde que outros fatores bióticos e abióticos 
não limitem o crescimento das plantas.

Maiores detalhes podem ser encontrados 
no artigo publicado:   https://link.springer.com/
article/10.1007/s42729-022-00843-7
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A  

batata, em muitos países, é consi-
derada a principal fonte diária de 
carboidratos da população, além 
de ser um alimento extremamente 

nutritivo e versátil. Portanto, apresenta papel 
de destaque na alimentação humana, por ser 
fonte de energia e exercer posicionamento 
importante dentro do contexto da segurança 
alimentar.

A cultura da batata é bastante exigente e 
responsiva quanto à disponibilidade de nu-
trientes no solo, devido, principalmente, à sua 
alta produção por área e ciclo de desenvolvi-
mento relativamente curto, que pode atingir de 
90 a 110 dias nas condições tropicais e subtro-
picais, dependendo da cultivar utilizada. Além 
disso, a nutrição da planta de batata também 
pode ter forte influência na qualidade dos tu-
bérculos produzidos. 

O nitrogênio (N) e o magnésio (Mg), por 
exemplo, são nutrientes chaves para garantir 
altas produtividades e qualidade de tubércu-
los, ambos fazem parte da molécula de cloro-
fila, e, portanto, apresentam funções cruciais 
no processo fotossintético e na partição de 
carboidratos na planta. Além de todas as fun-
ções individuais destes dois nutrientes, estu-
dos indicam que a eficiência de uso de N pode 
ser aumentada na presença de Mg, trazendo 
benefícios à sustentabilidade do sistema de 
produção.

Dessa forma, para se alcançar alta produti-
vidade e qualidade de tubérculos é necessário 
um fornecimento adequado e equilibrado de 
nutrientes à cultura. Neste sentido, as adu-
bações precisam ser realizadas com critérios, 
levando em consideração a cultivar utilizada, 
momento de aplicação, localização geográfi-
ca, época de cultivo e a fonte de fertilizante 
empregada. A adubação seguindo critérios 
técnicos também favorece a construção de 
uma cadeia produtiva da batata mais susten-
tável e de menor impacto ambiental, benefi-
ciando a sociedade como um todo e as futuras 
gerações.

Na edição de junho de 2022 do jornal In-
formações Agronômicas NPCT, páginas 26-
42, os autores publicaram um artigo detalha-
do sobre os principais avanços no manejo da 
adubação com N e Mg na cultura da batata. 
Maiores detalhes podem ser encontrados no 
link: https://www.npct.com.br/IA 

https://www.npct.com.br/IA 
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ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO 
AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO; 

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

ATENÇÃO

ihara.com.brNÃO ELEJA PRAGAS
Não deixe os insetos governarem sua lavoura. 
Confirme ELEITTO, o inseticida da IHARA desenvolvido 
especialmente para a hortifruticultura, com amplo 
espectro, ação de choque e longo residual. ELEITTO 
coloca sua produção em primeiro lugar.

Pode ser aplicado
próximo à colheita

Pode ser aplicado via terrestre ou aérea em 
qualquer fase da cultura, inclusive na florada Multipragas

Possui registro para 
mais de 30 culturas

CONFIRME A PROTEÇÃO NA SUA 
LAVOURA! SAIBA MAIS SOBRE A AÇÃO 
DE ELEITTO PARA HORTIFRUTICULTURA.

USE O LEITOR DE QR CODE DO SEU CELULAR
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1 - Identificação da empresa
Nome- ADF Comercial de Hortigranjeiros 
Ltda
Data de fundação: 08/01/1994
Localização: s i a trecho 10, lt 10/5, pavilhão 
b7/3, box 12 a 17, guará – Brasília/DF.

2 - Quais os produtos comercializados?
Batata, cebola, abóbora, alho.

3 - Quantas toneladas de batata fresca a 
empresa vende anualmente? 

17.000 toneladas.

4 - De onde (estado ou região) geralmente 
você compra batata frescas? 

São paulo, rio grande do sul, paraná, goiás, 
bahia, minas gerais.

5 - Quem são os principais clientes – su-
permercados, feirantes, sacolões, restau-
rantes, outros?

Supermercados, sacolões, feirantes.

6 - Qual a preferência dos clientes quanto 
ao peso das embalagens? Por que?

25kg, manuseio mais seguro.

7 - A empresa tem preferência por batatas 
lavadas ou escovadas? Por que?

Lavada, pela cultura do cliente consumidor.

8 - Qual o tamanho de tuberculos mais ven-
dido – especial, primeira, bolinha ou florão?

Especial.

9 - Você é a favor da obrigatoriedade da 
rastreabilidade na batata e nas demais hor-
taliças frescas? Por que?

Favorável, a rastreabilidade acaba sendo 
um referencial ao consumidor e uma prote-
ção ao produtor.

10 - Você está satisfeito com a atual classi-
ficação as batatas ou acha que deveria me-
lhorar? Por que?

A classificação carece de melhores defini-
ções quanto aos tamanhos. Isso pode aju-
dar muito na venda.

Comercialização de Batatas em Brasília
11 - Qual a sua opinião sobre as atuais va-
riedades – agata, orchestra, caesar, asterix, 
markies?

O mercado está bem dividido entre batata 
para fritura e outras. O mercado de batata 
in natura, carece de um produto mais ver-
sátil, que seria tanto para cozer como para 
fritar. Infelizmente estamos trocando mate-
riais ruins por outros piores, levando-se em 
conta apenas a aparência.

12 - Como tem sido o consumo de batata 
nos últimos anos? Aumentou, diminuiu ou 
permaneceu estável?

In natura diminuiu.

13 - Como foi o consumo de batata durante 
a pandemia?

Melhor que atual.

14 - O que você sugere para aumentar o 
consumo de batata fresca?

Campanha maciça exaltando as qualidades 
e benefícios do consumo de batata. Finan-
ciada por produtores e atacadistas, além 
de melhorar a pesquisa para podermos ter 
outras opções de cultivares.

15 - O que você sugere aos produtores de 
batatas para melhorar a comercialização?

Profissionalização e capacitação da equipe 
de vendas. Isso por si só já mudaria muito 
e as diferentes alternativas sairiam daí.

16 - Quais são os principais concorrentes 
da batata na sua região?

Abóbora e mandioca.

17 - Quais são a formas de consumo da ba-
tata fresca mais comum na sua região?

Assada e cozida. Para fritura vendemos as-
terix.

18 - Qual sua opinião sobre a batata – você 
a considera um bom alimento?

Excelente fonte de carboidratos e potássio, 
além de ser alimento barato.

19 - Contato
Marcos Rogério Boschini
E-mail  marcosadf@terra.com.br
Whatsapp 61-99983.8006
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Zoneamento Agrícola de Risco Climático 
(ZARC) da cultura da batata no Brasil
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Balbino Antônio Evangelista
Embrapa Pesca, Aquicultura e Sistemas Agrícolas; balbino.evangelista@embrapa.br

Carlos Reisser Júnior 
Embrapa Clima Temperado; carlos.reisser@embrapa.br

Ivan Rodrigues de Almeida
Embrapa Agricultura Digital; ivan.almeida@embrapa.br

Jones Simon
Embrapa Pesca, Aquicultura e Sistemas Agrícolas; jones.simon@embrapa.br

O Zoneamento Agrícola de Risco Cli-
mático - ZARC, é um grande estu-
do de avaliação de riscos climáti-
cos encomendado pelo Ministério 

da Agricultura, executado pela Embrapa e pa-
trocinado pelo Banco Central do Brasil.

Os primeiros estudos remontam a meados 
da década de 1990, quando as primeiras ava-
liações foram sobre as culturas do trigo e da 
soja. A partir desse período mais de 40 cul-
turas foram contempladas com zoneamentos, 
especialmente as culturas de ciclo anual como 
grãos, e desde então vem evoluindo para as 
perenes, semi perenes, pastagens e hortali-
ças.

Mais recentemente, na atualização destes 
trabalhos, os produtores e técnicos das ca-
deias produtivas têm sido apoio fundamental 
para qualificação dos resultados por meio da 
participação em Reuniões de Validação. Estas 
reuniões têm por objetivo identificar possíveis 
erros, ajustar e corrigir a modelagem empre-
gada nas simulações estatísticas, e publicar 
resultados comprovados pelo conhecimento 
técnico dos especialistas da cultura e do setor 
produtivo.

Como os recursos do Tesouro Nacional são 
limitados para financiar o Plano Safra, anual-
mente incluso no orçamento nacional, o ZARC 
de cada cultura funciona como uma ferramen-
ta de gestão de riscos utilizada pelos bancos e 
agentes financeiros para custear a concessão 
de crédito e contratação de seguro rural.

Nestes últimos trinta anos, todo produtor 
que buscou algum financiamento da sua pro-
dução foi orientado sobre os diversos instru-

mentos que envolvem este tipo de contrata-
ção, como o PSR (Programa de Subvenção ao 
Prêmio do Seguro Rural), o Proagro (Progra-
ma de Garantia da Atividade Agropecuária) e 
o ZARC.

Geralmente, para estar habilitado ao PSR 
e Proagro (subsídio ao pagamento do seguro 
e financiamento do custeio quando a receita 
for reduzida por perdas motivadas por eventos 
climáticos), o produtor deve seguir as regras 
e orientações indicadas pelo ZARC, que in-
cluem basicamente utilizar sementes de cul-
tivares adaptadas para cada região e semear 
estritamente dentro da janela de semeadura 
indicada.

O ZARC é uma política pública que vem 
se aprimorando nos últimos anos, mostrando 
muito mais que um calendário de períodos de 
semeadura para diversas culturas e para cada 
município brasileiro. A ideia de níveis de riscos 
associados a diferentes elementos climáticos, 
tipos de manejo, ciclo das cultivares, regiões 
e épocas do ano, traz não somente a visão 
de multirriscos combinados, mas os diferentes 
impactos que uma variável meteorológica e o 
sistema de produção adotado podem provocar 
na produtividade (Figura 1).

Figura 1. Fases de elaboração de um zoneamento.

Segundo dados do Banco Central, a maior 
parte dos eventos climáticos que provocaram 
algum tipo de perda na cultura da batata entre 
os anos de 2013 a 2021 estão associados a 
chuvas excessivas, granizo e estiagens (Figu-
ra 2). Conhecer as regiões e épocas do ano 
em que estes eventos têm maior probabilida-
de de acontecer é fator diferencial em definir 
onde e quando posicionar os cultivos.

Figura 2. Quantidade e valor das adesões e sinistros por 
evento sinistrante, Região e município.
Fonte: Bacen

Ainda segundo o Banco Central (Tabela 1), 
o custeio do Crédito Rural para o ano de 2020 
teve o aporte de mais de 65 bilhões de reais pelo 
Tesouro Nacional para 47 culturas que já rece-
beram estudos de zoneamento e que orientam a 
política agrícola para o uso racional dos recursos 
do país.

Tabela 1. Crédito rural: Quantidade e valor dos contratos de custeio por produto, região e UF (2020). Atividade: 
agrícola; Modalidade: todas. 

Fonte: SPA/MAPA/Bacen.
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Super precoce

 Precoce

Semi precoce a 
semi tardia

Chegou a revolução para o
mercado de batata in natura.

Alta produtividade, pele lisa e
brilhante, resistente e ainda
permitem armazenamento a
longos períodos.

PARA O MERCADO FRESCO
NOVIDADES

www.margossian.com.br

@margossiansementes/batatamargossian(11) 99981 2475

Faça sua reserva para próxima safra
Em breve estaremos iniciando as importações

Para a cultura da batata, ainda não con-
templada com zoneamento definido pela Se-
cretaria de Política Agrícola do Ministério da 
Agricultura, os levantamentos (IBGE) da área 
colhida indicam que entre os anos de 2016 a 
2020 não passaram de 120 mil hectares, em 
média, sendo que a área financiada pelo cré-
dito rural oficial não passou de 17%.

Desse modo, o momento é oportuno para 
a cadeia produtiva da batata se organizar e 
colaborar para o levantamento mais preciso 
da base de dados que compõem os sistemas 
estatísticos e de modelagem da cultura que 
geram os resultados dos zoneamentos.

Considerando os altos custos de implanta-
ção de uma lavoura de batata, os riscos cli-
máticos tão comuns a qualquer atividade agrí-
cola, fora os riscos de comercialização, esta 
oportunidade, pode trazer benefícios no futuro 
aos produtores em adquirir crédito mais aces-
sível e assegurar a capacidade de reinvesti-
mento quando ocorrerem momentos de frus-
tração de safra.

Base de dados sobre a cultura

Na edição da revista Batata Show Nº 52, de 
dezembro de 2018, foram apresentados estu-
dos de zoneamento da cultura da batata para 
alguns estados brasileiros: São Paulo, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, bem como um 
estudo para os três estados da Região Sul do 
Brasil.

Esses trabalhos se norteiam essencialmen-
te sobre bases de dados de clima com os quais 
determinaram condições específicas para o 
cultivo da batata, porém com pouco aporte de 
pesquisa ou condições medidas a campo, co-
letadas nas diversas regiões produtoras.

Uma característica semelhante é a de que 
não foram realizados zoneamentos diferen-
ciando as cultivares disponíveis e o seu de-
senvolvimento ao longo do ciclo de produção. 
O trabalho dos pesquisadores do estado de 
Santa Catarina usou, de forma mais avança-
da, um programa computacional, baseado em 
modelos matemáticos, que estima o ciclo fe-
nológico da cultura dividido em decêndios.

A proposta atual para realização de um 
ZARC nacional, necessita de dados mais 
abrangentes sobre a fenologia da cultura para 
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a maioria das regiões produtoras atuais. Por 
esse motivo, um grande esforço deverá ser 
feito para que se busque informações junto 
aos produtores, sobre o comportamento das 
cultivares mais representativas do mercado, 
bem como na bibliografia dos sistemas de pro-
dução predominantes no país. Com essas in-
formações espera-se produzir resultados mais 
próximos à realidade das diversas regiões 
produtoras e, com a metodologia existente, 
determinar outros locais onde a cultura pode 
ter boas chances de obter sucesso agronômi-
co e econômico.

Para esse trabalho, dados de produção re-
gional com o maior número de informações 
serão fundamentais para a composição e ade-
quação da metodologia a ser aplicada. Dados 
de produtividade, dos vários estádios fenológi-
cos, localidade, datas de plantio, comprimento 
do ciclo da cultura, serão utilizados visando 
criar um panorama o mais próximo da reali-
dade para viabilizar as condições para espa-
cialização das diversas regiões com potencial 
produtivo e com os diversos níveis de redução 
de risco.

Exemplo de metodologias aplicadas em es-
tudos de zoneamento agrícola de risco cli-
mático.

 É importante destacar que os estudos 
de risco climático no âmbito do Programa Na-
cional de Zoneamento Agrícola de Risco Cli-
mático, sob gestão do Departamento de Ges-
tão de Riscos Agropecuários, do Ministério 
da Agricultura (DEGER/MAPA), e do Banco 
Central do Brasil, e adotado como instrumento 
orientador do Proagro e do Programa de Se-
guro Rural (PSR), têm como objetivo delimitar 
as áreas ou zonas de risco e, naquelas zonas 
de baixo risco, indicar as épocas de semea-
dura. Neste caso, os riscos são quantificados, 
e com a indicação de janelas de plantio com 
probabilidades de perdas de rendimento infe-
riores a 20%, 30% e 40% devido à ocorrência 
de eventos meteorológicos adversos. Ou seja, 
possibilidades de boas colheitas a cada 8, 7 
ou 6 cultivos em dez anos de plantio. Ainda, 
parte-se do pressuposto de que o produtor 
adota bom manejo e utiliza tecnologias para 
que não ocorra limitações quanto à fertilidade 
dos solos ou danos às plantas devido às ocor-
rências de plantas daninhas, insetos-pragas e 
doenças.
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Bases de dados

Para definir uma metodologia de análise de 
risco climático que permitisse sua aplicação 
em escala regional, e possível de ser valida-
da em todo o território nacional, foi necessário 
definir quais dados e informações mínimas e 
essenciais de solo, do clima e das culturas, 
bem como quais modelos agrometeorológicos 
utilizar.

A principal base de dados meteorológicos 
utilizada nos estudos de ZARC é compos-
ta por séries históricas dos últimos 15 a 30 
anos, obtidas das redes nacionais e estaduais 
de estações meteorológicas e pluviométricas 
convencionais e automáticas das diversas ins-
tituições públicas, especialmente do Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET), da Agên-
cia Nacional de Águas (ANA), e do Centro de 
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CP-
TEC/INPE). Estas séries de dados diários de 
chuva, temperatura e evapotranspiração de 
referência (Et0) passam por testes estatísticos 
de homogeneidade e análise de consistência 
antes de serem depositados nas bases de da-
dos. É possível recorrer também aos dados 
climatológicos obtidos por sensores a bordo 
de satélites orbitais (ambientais e meteoroló-
gicos).

Modelos agrometeorológicos - variáveis re-
queridas

Para analisar a água ofertada pelas chuvas 
e o requerimento ou demanda hídrica de cada 
cultura, utiliza-se sistemas de análise regional 
dos riscos agroclimáticos. No meio científico 
esses modelos matemático-estatísticos são 
conhecidos como modelos agrometeorológi-
cos, e são utilizados para compreender como 
a relação entre os elementos e fatores do clima 
e os indicadores químicos e físico-hídricos do 
solo determinam o desenvolvimento e o ren-
dimento das lavouras. Existem modelos que 
são utilizados para realizar o balanço hídrico 
das culturas e obter índices que expressam 
o atendimento (ou não) às necessidades de 
água da cultura; e os modelos mais robustos 
e complexos. Os modelos de processos (ba-
lanço hídrico, de nutrientes e produção de bio-
massa), permitem simular o desenvolvimento 
e rendimento das culturas, mas exige número 
maior de variáveis, o que limita o seu uso em 
escalas regionais.

Reuniões de validação

Quando os resultados alcançam um nível 
de maturidade que passou por diversas fases 
de crítica interna, são submetidos à avaliação 
do público externo e, se aprovados nessas 
reuniões regionais de validação, são subme-
tidos à uma última análise pelo Ministério da 
Agricultura para posterior publicação em por-
tarias no Diário Oficial da União e visualiza-
ção dos resultados no aplicativo Plantio Certo. 
Poucas situações exigem um retorno e reaná-
lise dos processos e, geralmente quando isso 

Uma vez incorporados ao modelo os dados 
de clima, planta e solo, são realizadas as simu-
lações de plantio para identificar os períodos 
favoráveis (de baixo risco) para a semeadura/
plantio das culturas. Em suma, definida a cul-
tura, alterna-se os seus ciclos (precoce, média 
ou tardio), os tipos de solo (1 a 6) e realiza-se 
simulações de plantio para os 36 decêndios 
do ano (período de 10 dias).

Modelos agrometeorológicos - variáveis de 
saída

Dentre as variáveis de saída de um modelo 
agrometeorológico, nos estudos de ZARC o Ín-
dice de Satisfação das Necessidades de Água 
(ISNA) é utilizado para analisar a oferta hídri-
ca para as plantas durante o período analisa-
do. Este índice é calculado através da razão 
existente entre evapotranspiração real (ETr) e 
a evapotranspiração máxima da cultura. Para 
cada simulação de plantio (ciclos x solos) são 
obtidos ISNAS médios especialmente para as 
fases mais críticas (sensíveis) de penalização 
da produção por restrição hídrica, normalmen-
te as fases de plantio/estabelecimento e de 
formação do produto (grãos, colmos, folhas, 
frutos, tubérculos, fibras). No caso da batata, 
é importante saber em que fases da cultura a 
restrição hídrica pode causar maior prejuízo, 
em cultivos de sequeiro.

Por meio de modelos estatísticos (frequên-
cias e probabilidades), calcula-se a frequência 
que o ISNA atendeu às necessidades de água 
da cultura, isso nos anos da série pluviomé-
trica de cada posto. Assim é possível indicar 
as janelas de plantio com as probabilidades 
de sucesso de rendimento nos níveis de 80%, 
70% e 60%, assim definidos pelo MAPA. O 
evento adverso (de alto risco) fica caracteriza-
do quando o ISNA de uma determinada locali-
dade ficou abaixo do limite crítico estabelecido 
(≥40%). 

Posteriormente, com o uso de ferramentas 
de geotecnologias, os sistemas de informa-
ções geográficas (SIG), os valores de ISNA 
correspondentes aos percentis de 20%, 30% 
e 40% de risco são georreferenciados com a 
aplicação de estimadores espaciais geoesta-
tísticos (krigagem ordinária) que apresentam 
os mapas temáticos de risco.

ocorre, os participantes que demandam algum 
questionamento ou correção particular voltam 
a validar aquela condição específica.

O público participante das reuniões são os 
mesmos que colaboraram na elaboração de 
informações que compõem todo o processo 
descrito e resumido neste texto. São os produ-
tores de referência e técnicos envolvidos com 
o setor produtivo de cada região, bem como 
as associações, sindicatos, secretarias rurais 
(estaduais e municipais) e pesquisadores es-
pecializados sobre a cultura.
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Bem Brasil - Evento para
Produtores de Batata

Objetivo do encontro foi estreitar relação entre 
produtores e empresa, para garantir controle em 
todo o processo produtivo e continuar proporcio-
nando qualidade do campo à mesa

Com o objetivo de oferecer atualização e co-
nhecimento, a Bem Brasil realizou o já tradicio-
nal Encontro Nacional de Produtores de Batatas, 
evento exclusivo para parceiros da marca, que 
fornecem a matéria-prima para a produção de ba-
tatas pré-fritas congeladas. Tudo para garantir um 
amplo controle de qualidade em todo o processo 
produtivo, o que proporciona ao consumidor final 
a excelência em qualidade, do plantio até os pon-
tos de venda. “Para assegurar as práticas sus-
tentáveis em toda a cadeia produtiva e garantir a 
qualidade da nossa matéria-prima é fundamental 
a sinergia com os bataticultores”, afirma Valdir 
José Turra, gerente Agrícola da Bem Brasil.  

Para a oportunidade, a empresa desenvolveu 
uma programação abrangente, com palestras e 
workshops sobre economia aplicada ao agrone-
gócio, sustentabilidade e ações da empresa no 
cuidado com o meio ambiente. Também foram 
disseminadas informações sobre os novos pa-
drões de qualidade da batata para a safra 2022. 
Houve, ainda, espaço para o programa de boni-
ficação da Bem Brasil, que incentiva produtores 
que se destacam por oferecer as melhores ma-
térias-primas. A premiação que é feita com uma 
remuneração variável, recompensou os produto-
res rurais com dinheiro e também com insumos 
agrícolas.

Uma das principais preocupações da Bem 
Brasil é com a preservação do solo, a fim de ga-
rantir a longevidade da cadeia, ampliar a exce-
lência dos produtos e, especialmente, assegurar 
a sustentabilidade. Por isso, a empresa possui 
um planejamento estratégico, juntamente aos 
produtores parceiros, para ganhar em eficiência, 
de modo a sustentar a expansão projetada para 
os próximos anos, sem exaurir recursos e sem 
que haja a necessidade de migração para outras 
regiões.

Toda a produção de batatas da Bem Brasil é 
feita por produtores parceiros, totalmente monito-
rada e rastreada por meio de softwares desenvol-
vidos pela empresa, que disponibiliza um aplica-
tivo para que o produtor rural possa acompanhar, 
em tempo real, a qualidade da batata que está 
se desenvolvendo, e, caso necessário, consiga 
executar alguma ação corretiva e/ou preventiva 
até a colheita. Além disso, a empresa conta com 
profissionais do setor agrícola que fazem visitas 
in loco a esses produtores parceiros, orientando 
a produção. É uma equipe técnica, totalmente 
preparada e qualificada, que realiza visitas pe-
riódicas nas lavouras, para orientações correti-
vas ou preventivas. “Nosso desafio é preparar o 
campo para o incremento da produção nos próxi-
mos anos, sem exaurir recursos ou necessidade 
de migração para outras regiões. É um trabalho 
compartilhado, com mapeamentos, estatísticas, 
pesquisas, tecnologias e, principalmente, troca 
de experiências para garantir o manejo mais ade-
quado”, detalha Turra.
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Sobre a Bem Brasil 

A Bem Brasil Alimentos, indústria 100% brasileira de batatas pré-fritas congeladas, atua no mer-
cado há 15 anos, sendo pioneira na atividade. A marca é líder isolada em penetração da batata pré-
-frita congelada nos lares brasileiros – detém um share de 45%, conforme pesquisa Estatexport – e 
apresenta o maior índice de frequência de compras nos supermercados, de acordo com a consultoria 
Kantar. A companhia conta com duas unidades fabris no Triângulo Mineiro: uma em Araxá e a outra 
no município de Perdizes, que geram mais de 1000 empregos diretos e 2 mil indiretos. A ampliação 
da fábrica de Perdizes quase duplicou a atual capacidade produtiva da empresa, passando de 250 
mil toneladas para quase 500 mil toneladas de produtos. 

Seu mix contempla mais de 20 produtos voltados para food service e varejo nacional. Além de 
contar com o reconhecimento do mercado pela qualidade de seus produtos, ao longo 

dos anos, a Bem Brasil conquistou diversos prêmios pela sua excelência em segurança de ali-
mentos e gestão de pessoas. A empresa prima pela sustentabilidade, com uma atuação focada na 
responsabilidade socioambiental e na governança corporativa, o que também já rendeu diversas 
certificações, entre elas o Selo Mais Integridade 2021 e 2022.
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Geadas: Como diminuir 
danos no campo

Soluções nutricionais reduzem os es-
tresses sofridos por cultivos durante 
o inverno Julho e agosto de 2022 
prometem frio intenso e períodos de 

geada. A previsão, realizada pelo Climatempo, 
aponta a chegada de massas de ar polar em 
algumas regiões do País, deixando produtores 
rurais em alerta.

Sul e Sudeste, maiores responsáveis pelo 
PIB do agronegócio brasileiro, serão os mais 
afetados pelas baixas temperaturas. Neste ce-
nário, é possível reduzir os danos da estação 
por meio de técnicas de manejo e uso de solu-
ções nutricionais.

Segundo a engenheira agrônoma, doutora 
em proteção de plantas e gerente técnica de 
grãos da Alltech Crop Science, Mayra Soares, 
geadas dificilmente afetam 100% das lavouras, 
acontecendo, na maioria das vezes, de forma 
pontual. “Claro que tudo depende da intensida-
de do frio, mas, de modo geral, apenas uma 
parte do plantio é afetada. E, com as tecno-
logias atuais, podemos nos antecipar a esse 
evento, tomando medidas para prevenir gran-
des perdas”.

Complementando, o PhD em ciências do 
solo e gerente técnico de  ortifrúti e café, Marcos 
Revoredo, afirmam que, algumas culturas são 
mais sensíveis ao frio intenso do que outras. 
“Cultivares de clima tropical, como o cafeeiro, 
frutas cítricas, banana, e também as hortaliças, 
como por exemplo, as folhosas e o tomate, são 
as mais suscetíveis e acarretam maiores im-
pactos econômicos". Pensando nisso, ele reco-
menda cuidados desde o princípio, evitando o 
plantio em locais de baixadas e encostas, onde 
os danos podem ser mais severos. “No caso 
de hortaliças, é importante realizar o plantio em 
períodos de menor ocorrência de geadas, as-
sim como, dar preferência a ambientes cober-
tos e protegidos”. As práticas culturais, como 
a irrigação por aspersão ou a neblina artificial, 
a depender do tipo de geada, nos momentos 
que antecedem a sua ocorrência, são práticas 
comuns no hortifrúti, para evitarmos possíveis 
danos, finaliza Revoredo.

Outra solução é a aplicação de elementos 

nutricionais capazes de reduzir o estresse da 
planta em decorrência das baixas temperatu-
ras.

“O produtor pode usar tecnologias nutricio-
nais para aumentar o metabolismo das plantas, 
o que permitirá um maior acúmulo de solutos 
na seiva e, assim, diminuir o ponto de congela-
mento celular”, explica Mayra, que recomenda 
o uso de aminoácidos associados a nutrientes. 
“Nós conquistamos muitos cases de sucesso 
com a combinação de aminoácidos comple-
xados com cálcio, boro e magnésio, como é o 
caso do Liqui-Plex® CaMg+B, solução biotec-
nológica desenvolvida pela Alltech Crop Scien-
ce. Fazendo a aplicação de 3 a 5 dias antes da 
geada, conseguimos aumentar o desempenho 
metabólico da planta, assegurando uma maior 
concentração de sólidos solúveis e diminuindo 
o risco de pontos de congelamento”.

 E depois da geada?

 A recomendação da especialista é que, 
após o fenômeno, produtores rurais invistam 
em produtos biotecnológicos com alto teor de 
aminoácidos, como os encontrados no Liqui-
-Plex Bonder. “Com essa aplicação, depois 
da geada, quando a planta está retomando o 
seu desenvolvimento, conseguimos reduzir o 
estresse sofrido. O emprego de aminoácidos, 
como os da Linha Nutrição, é muito importante 
para a recuperação do cultivo. Isso potencializa 
a bioatividade do desenvolvimento da planta, 
favorecendo uma maior efetividade no cresci-
mento vegetal.

Sobre a Alltech Crop Science

 A Alltech Crop Science, divisão agrícola da 
Alltech Inc., desenvolve soluções naturais para 
os desafios da agricultura nos principais merca-
dos do mundo. Por meio de produtos com alto 
valor agregado e tecnologia exclusiva nas linhas 
de fertilizantes sólidos, nutrição, solo, proteção 
e performance, auxiliando na sustentabilidade 
e lucratividade ao produtor rural. A Alltech Crop 
Science do Brasil é formada pela maior fábrica 
de leveduras do mundo, localizada em São Pe-
dro do Ivaí (PR), pela sede em Maringá (PR) e 
pela unidade em Uberlândia (MG).
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Como os processadores de batata podem 
melhorar a rentabilidade e a sustentabilidade 
usando as últimas soluções de peeling a vapor

TOMRA 3A TOMRA 5B

Transformando a produção de 
alimentos global para maximizar a 
segurança e minimizar a perda dos 
alimentos, certificando-se de que 
Cada Recurso Importa.
www.tomra.com/food

TOMRA 5AEamonn Cullen, gerente de mercado 
de Peeling da TOMRA Food, analisa 
neste artigo a situação do mercado 
e alguns dos desafios enfrentados 

pelos processadores de batata, como a redu-
ção do desperdício de alimentos e o uso de 
energia na linha de processamento, e explica 
como a TOMRA Food aborda essas questões.

Descascar batatas nas linhas de proces-
samento de batatas pode ser um pouco como 
descascar notas de um maço de notas de dó-

lar e depois jogá-las fora. Como a remoção 
mecanizada da casca também remove a polpa 
da batata, uma grande quantidade de maté-
ria-prima vendável é descartada. Isso é perda 
de valor e margem para um negócio e, com o 
tempo, soma somas de dinheiro que os pro-
cessadores de alimentos não podem perder.

Reduzir o desperdício de alimentos é um 
dos objetivos mais importantes desta geração. 
Processadores, varejistas e consumidores se 
concentram cada vez mais na origem dos ali-
mentos e esperam que os produtores de ali-
mentos adotem práticas comerciais susten-
táveis. Felizmente, grande parte da perda de 
produto incorrida durante o descascamento da 
batata é evitável, e isso não apenas aumenta 
a utilização da preciosa batata, mas também 
permite que os processadores de alimentos 
produzam pratos saborosos de alta qualidade.

Outra importante preocupação de susten-
tabilidade é o uso de energia na produção e as 
emissões de gases de efeito estufa associa-
das. Ao aumentar o rendimento de cada peça 
de matéria-prima que entra no processo de 
produção, as empresas podem operar por um 
tempo menor para obter a mesma produção 
necessária, economizando custos de energia 
e uso de água.

A boa notícia é que soluções automatiza-
das estão disponíveis para resolver esses 
problemas. Soluções ecologicamente corre-
tas e comercialmente inteligentes aprimoram 
as credenciais verdes dos processadores, ao 

Emitido por:
Nuria Martí (ALARCÓN & HARRIS)
Avda. Ramón y Cajal, 27 - 28016 Madrid (Spain)
Tel: +34 91 415 30 20
E-Mail: nmarti@alarconyharris.com
Web: www.alarconyharris.com

En nombre de:
TOMRA Processed Food, Area de TOMRA Food
João Medeiros
Tel: +55 11 96340 0366
E-mail: Joao.Medeiros@tomra.com
Web: https://www.tomra.com/pt-br

Eamonn Cullen Eamonn_Market Manager Peeling TOMRA
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mesmo tempo em que evitam que o desperdí-
cio seja reduzido no resultado final.

À medida que o mundo muda, os processa-
dores também devem mudar

Embora sempre tenha feito sentido para os 
negócios eliminar o desperdício, essa neces-
sidade agora é mais importante do que nunca 
devido às mudanças legislativas e lideradas 
pelo consumidor que a indústria de alimentos 
enfrenta.

Por um lado, a demanda por produtos de 
batata congelada para serviços de alimenta-
ção está aumentando, o que significa que há 
uma pressão maior para aumentar os volu-
mes e rendimentos, e mais negócios para os 
processadores ganharem ou perderem. Por 
exemplo, o crescimento da capacidade de pro-
dução de batatas fritas congeladas em novas 
regiões está crescendo rapidamente a cada 
ano, com cada nova linha de processamento 
na China, África e Brasil capaz de entregar 
150.000 toneladas por ano.

Recentemente, vimos problemas na cadeia 
de suprimentos na América do Norte, resultan-
do em escassez na Ásia. Reduzir a distância  
dos  alimentos é outro desafio importante para 
a indústria de processamento de batata e os 
desafios na logística estão desencorajando as 
empresas a enviar produtos congelados por 
longas distâncias, o que significa que novas 
instalações de processamento de batata estão 
sendo construídas mais próximas dos varejis-
tas locais.

Por outro lado, as expectativas dos consu-
midores de qualidade, sabor e sabor em todo 
o mundo estão aumentando. Os consumidores 
estão ficando mais exigentes com a qualidade 
dos alimentos que compram, o que significa 
que os varejistas também estão se tornando 
menos tolerantes às imperfeições dos produ-
tos.

A obtenção de produtos de batata de alta 
qualidade a partir de matérias-primas cultiva-
das localmente torna-se essencial. A inovação 
na semente de batata resultou na produção de 
uma gama mais ampla de novas variedades 
de batata que são mais resistentes à seca e 
à umidade, o que é necessário devido às mu-
danças climáticas. Isso ajudou a melhorar a 
consistência e a qualidade da matéria-prima 
entregue aos processadores de alimentos, 
permitindo que eles melhorassem seus ne-

gócios e a qualidade do produto. Mas isso é 
apenas parte da solução. A tecnologia e as so-
luções de peeling a vapor precisam ser adap-
táveis para extrair o máximo benefício da ma-
téria-prima disponível.

À medida que o mundo continua mudando 
e se adaptando aos desafios, vemos que os 
processadores de alimentos precisam instalar 
novas linhas incorporando as mais recentes 
soluções técnicas. E as linhas antigas preci-
sarão ser substituídas para garantir que o ne-
gócio permaneça competitivo e sobreviva.

Aumento da demanda por quantidade e 
qualidade

Os processadores de batata podem ser 
tentados a descartar as forças do mercado 
como algo com que apenas os varejistas pre-
cisam se preocupar, mas isso seria um erro: 
assim como os varejistas devem atender às 
mudanças na demanda do consumidor, os 
processadores devem atender às mudanças 
subsequentes nos requisitos dos varejistas. E 
esses requisitos não são apenas para maiores 
quantidades, mas também para maior qualida-
de do produto e uma abordagem responsável 
da sustentabilidade.

As batatas são um alimento básico, é claro, 
ocupando o quarto lugar na produção global 
depois do trigo, arroz e milho. Mas o que está 
mudando vai além da simplicidade de um ve-
getal humilde que dá prazer de comer e forne-
ce uma excelente fonte de fibras, minerais e 
vitaminas: o consumo de produtos processa-
dos de batata está realmente ganhando popu-
laridade.

Essa demanda crescente é impulsionada 
principalmente pelo aumento da prosperidade 
econômica nos países em desenvolvimento, 
onde a renda disponível e os estilos de vida 
ocupados estão popularizando as dietas de 
estilo ocidental - incluindo batatas fritas como 
acompanhamento do serviço de alimentação 
e alimentos de conveniência em casa, como 

batata congelada wedge, fatias, e dados. E há 
mais por vir. Pesquisadores de mercado es-
peram que o mercado global de batatas con-
geladas se expanda de um valor de cerca de 
US$ 63 bilhões em 2021 para cerca de US$ 
84 bilhões em 2028, o equivalente a uma taxa 
de crescimento anual composta de cerca de 
4%. Esse é o tipo de crescimento com o qual a 
maioria das outras indústrias só pode sonhar.

Ao mesmo tempo em que compram mais 
produtos à base de batata, as expectativas dos 
consumidores aumentam e eles se recusam a 
aceitar alimentos de má qualidade. Uma razão 
para isso é que as melhorias na matéria-pri-
ma, na classificação e no processamento de 
alimentos desencadearam um círculo de cres-
cimento nos padrões: à medida que a qualida-
de do produto melhora, o 'novo normal' esta-
belece expectativas mais altas. E acrescente 
a isso o poder das mídias sociais: a tendência 
dos clientes de compartilhar experiências de 
boa e má qualidade on-line em igual medida 
alimenta uma pressão adicional sobre as em-
presas para proteger sua marca.

Outra pressão do mercado é a crescente 
conscientização entre os consumidores sobre 
a necessidade de desperdiçar menos recur-
sos. O Global Sustainability Study 2021 (con-

duzido pela consultoria global de estratégia e 
preços Simon-Kucher & Partners) descobriu 
que a sustentabilidade é classificada como 
um importante critério de compra por 60% dos 
consumidores em todo o mundo. Uma propor-
ção ainda maior, 85%, conscientemente tor-
nou suas escolhas de compra “mais verdes” 
nos últimos anos.

Todos esses fatores significam que os pro-
cessadores devem reduzir o desperdício de 
alimentos, aumentar a quantidade e melhorar 
a qualidade. E embora quantidade e qualida-
de já parecessem objetivos mutuamente ex-
clusivos - aumentar um geralmente significava 
aceitar uma redução no outro - isso também 
mudou. As tecnologias de descascamento de 
última geração de hoje permitem alcançar si-
multaneamente grandes rendimentos e alta 
qualidade do produto.

A batalha contínua para reduzir o desperdício

Hoje, cerca de 85% das batatas fritas do 
mundo são processadas por equipamentos da 
TOMRA, ajudando as empresas a economizar 
milhões de dólares em resíduos. O caminho 
que levou a esse sucesso foi construído ao 
longo de 50 anos de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação.
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Quando as máquinas de descascamento 
cáustico foram introduzidas na indústria de ba-
tatas na década de 1950, elas trouxeram a ve-
locidade da automação às custas do desper-
dício de alimentos: além de dissolver a pele, 
essas máquinas removeram cerca de 20% da 
boa batata. Isso foi melhorado na década de 
1960, quando a TOMRA introduziu o descas-
camento a vapor, reduzindo a perda de bata-
ta para 13%. Mas ainda assim, havia espaço 
para melhorias - e é por isso que a TOMRA 
está comprometida desde então em pesquisar 
e desenvolver mais inovações. Na verdade, 
desde que a TOMRA inventou o peeling a va-
por, houve cinco inovações notáveis, três das 
quais ainda estão em operação.

A primeira grande inovação, em 1975, foi a 
introdução do peeling a vapor em lote de alta 
pressão, para atender às necessidades de 
uma indústria em crescimento na América do 
Norte, que exigia maior capacidade de produ-
ção para acompanhar a crescente demanda. 
Em 1980, a TOMRA fornecia e instalava mais 
de 80% de todos os descascadores a vapor na 
América do Norte, uma participação de merca-
do mantida até hoje.

O próximo grande passo em frente foi dado 
em 1990 com o lançamento da linha de des-
cascadores Rapid Flash. Como os requisitos 

de maior pressão de vapor aumentaram o es-
tresse dos sistemas de abastecimento exis-
tentes, a TOMRA projetou uma variedade de 
acumuladores de vapor úmido para garantir o 
fornecimento consistente de vapor na pressão 
máxima. Essas inovações reduziram a perda 
de casca em mais 2%.

Em 2000, a TOMRA apresentou o descas-
cador Orbit, a maior inovação em máquinas de 
descascamento a vapor desde o original. Esta 
máquina surgiu a partir de testes extensivos 
de pressão de vapor, sistemas de exaustão e 
como diferentes formatos de recipientes po-
dem atingir uma perda mínima de casca em 
diferentes variedades de batata. Isso é impor-
tante, pois para descascar com eficiência e 
processar com eficiência, é necessário geren-
ciar ativamente todas as variações de maté-
rias-primas que saem dos campos. E o resul-
tado de toda essa pesquisa reduziu a perda de 
casca em mais 2%.

A essa altura, a indústria estava se tornan-
do mais consciente dos custos de energia, o 
mundo estava mais consciente da ameaça re-
presentada pelas emissões de gases de efeito 
estufa. É por isso que a próxima inovação, o 
TOMRA Eco Steam Peeler lançado em 2012, 
introduziu um software de automação mais 
sofisticado para otimizar o uso de vapor e al-
cançar capacidades de rendimento semelhan-
tes com embarcações menores. Isso reduziu a 
perda de casca para menos de 6,5% - apenas 
metade do nível dos primeiros descascadores 
a vapor.

A inovação mais recente, o Módulo de Con-
trole de Peeling da TOMRA, também reduz 
ainda mais o uso de vapor e o consumo de 
energia - como veremos em breve.

Por que as soluções mais recentes são in-
dispensáveis

A compreensão das variações na varie-
dade, tamanho, forma e qualidade da batata 
levou ao desenvolvimento do módulo TOMRA 
Peeling. Esta solução única, que une os apren-
dizados de uma longa história de inovação, 
está em uso hoje e em serviço em muitas li-
nhas de processamento de batata na América 
do Norte, Europa e Ásia.

O nome do descascador a vapor Eco re-
flete o fato de consumir 25% menos energia e 
28% menos vapor do que máquinas similares. 
O descascador Eco faz isso mudando o pro-
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cesso tradicional de vapor fixo fornecido a um 
sistema de gerenciamento de vapor controla-
do. Um novo recipiente de descascamento pa-
tenteado com um design exclusivo de válvula 
de vapor e um design inovador de mistura de 
produtos permite uma rápida transferência de 
calor do vapor para a superfície de cada ba-
tata. Isso permite que o processador remova 
apenas a casca e evite a perda da valiosa pol-
pa da batata. A eficiência energética resultan-
te economiza para um usuário típico (depen-
dendo dos custos de energia locais) cerca de 
€ 60.000 a € 100.000 por ano.

Em seguida, o descascador Eco é seguido 
pela solução de separação de casca seca, que 
evita o uso de água e escovas para remover 
a pele descascada em um processo de sepa-
ração centrífuga. Separar a pele descascada 
sem usar água não é uma técnica nova, mas 
quando você a coloca no centro de um mó-
dulo de peeling controlado automaticamente, 
você aproveita os pontos fortes da inovação 
combinada para garantir alta qualidade e alta 
eficiência.

O Peeling Control Module (PCM) usa a ima-
gem multiespectral do classificador TOMRA 5A 
e o classificador de peel superestável. O PCM 
mede o descascamento, calcula o tempo de 
vapor ideal e rastreia com precisão a qualida-
de do descascamento, de modo que o uso de 
vapor e energia seja minimizado enquanto o 
produto está pronto para corte com qualidade 
de descascamento contínuo.

A conexão de descascamento e classifica-
ção a vapor existe há muitos anos. O descas-
cador TOMRA Eco e os classificadores TOMRA 
5A estão instalados em muitas das linhas de 
processamento de batata do mundo. Hoje, ve-
mos que muitos clientes que escolhem o mó-
dulo TOMRA Peeling estão expandindo para 
novos países e regiões.

Um módulo de descascamento totalmente 
automatizado está ajudando os processado-
res a obter alta eficiência com diferentes va-
riedades de batatas cultivadas em diferentes 
climas e em diferentes solos. Permitindo que 
eles entreguem seus produtos exclusivos de 
batata a novos clientes com o mesmo sabor, 
qualidade e sabor que eles esperam.

A indústria de processamento de batata 
está evoluindo e os processadores de batata 
exigem mais dos especialistas em processa-
mento de alimentos. A tecnologia IoT em todas 
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tos é o próximo passo que em breve se torna-
rá indispensável. O TOMRA Insight transforma 
descascadores e classificadores em disposi-
tivos conectados, gerando dados valiosos e 
os processando em informações acionáveis. 
Essa solução baseada em nuvem oferece uma 
plataforma de monitoramento segura e quase 
em tempo real para todas as linhas de clas-
sificação. Onde e quando os processadores 
quiserem, eles podem acessar métricas digi-
tais sobre o status e o desempenho de seus 
classificadores

Vale a pena reler essa última frase e pensar 
sobre ela por um momento. O que mostra até 
que ponto as soluções de peeling avançaram: 
desde a dissolução da casca com produtos 
químicos até a remoção da casca com vapor 
com uma precisão surpreendentemente alta e 
um desperdício impressionantemente baixo. 
E tudo controlado por software que atua efeti-
vamente como um sistema integrado de con-
trole de qualidade da linha de descascamento 
e otimização de rendimento. Essas soluções 
sofisticadas economizam milhões de dólares 
todos os anos aos processadores de batata, 
enquanto varejistas e consumidores ficariam 
satisfeitos em saber que também estão fazen-
do sua parte para ajudar a salvar o planeta.

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.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

ATENÇÃO

AF_65.150.238.4947_BASF Anuncio Sulco Batata_21x28.pdf   1   23/11/21   09:16
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Sobre TOMRA Food

A TOMRA Food projeta e fabrica máquinas 
de classificação baseadas em sensores e so-
luções integradas de pós-colheita, transfor-
mando a produção global de alimentos para 
maximizar a segurança alimentar e minimizar 
a perda de alimentos, garantindo que Todos 
os Recursos Contam. Essas soluções incluem 
classificação avançada, descascamento e tec-
nologia analítica para ajudar as empresas a 
melhorar os retornos, obter eficiências opera-
cionais e garantir um fornecimento seguro de 
alimentos.

Mais de 12.800 unidades estão instaladas 
em produtores, embaladores e processadores 
de alimentos em todo o mundo para confei-
taria, frutas, frutas secas, grãos e sementes, 
produtos de batata, proteínas, nozes e vege-
tais.

A TOMRA Food opera centros de excelên-
cia, escritórios regionais e locais de fabricação 
nos Estados Unidos, Europa, América do Sul, 
Ásia, África e Australásia.

Siga a TOMRA Food no Facebook @
TOMRA.Food, Twitter @TOMRAFood, Ins-

tagram @TOMRAFood e no LinkedIn em 
TOMRA Food. 

A TOMRA Food é uma divisão do Grupo 
TOMRA. A TOMRA foi fundada em 1972 e co-
meçou com o projeto, fabricação e venda de 
máquinas de venda reversa (RVMs) para co-
leta automatizada de recipientes de bebidas 
usadas.

Hoje, a TOMRA está liderando a revolução 
de recursos para transformar a maneira como 
os recursos do planeta são obtidos, usados e 
reutilizados para permitir um mundo sem des-
perdício. As outras divisões de negócios da 
empresa incluem TOMRA Recycling, TOMRA 
Mining e TOMRA Collection.

A TOMRA possui aproximadamente 100.000 
instalações em mais de 80 mercados em todo 
o mundo e teve uma receita total de ~10,9 
bilhões de NOK em 2021. O Grupo emprega 
~4.600 globalmente e está listado publicamen-
te na Bolsa de Valores de Oslo. A sede da em-
presa fica em Asker, Noruega.

Para obter mais informações sobre a 
TOMRA, consulte www.tomra.com

http://www.tomra.com
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World Potato Congress 
2022 – Dublin, Irlanda
Caroline Marques Castro
Embrapa Clima Temperado
caroline.castro@embrapa.br 

De 30 de maio a 02 de junho tive-
mos a oportunidade de representar 
a Embrapa Clima Temperado no 
11º Congresso Mundial de Batata 

(WPC), realizado em Dublin, na Irlanda. Fo-
mos contemplados com recursos do governo 
irlandês, oferecidos em um edital competitivo 
para apoiar a divulgação de projetos de pes-
quisa em países da África, América do Sul e 
Ásia. 

Com a temática central “The Changing 
World of the Potato”, as conferências do WPC 
foram divididas em cinco grandes temas: 1- 
Negócios, com foco no desenvolvimento da 
cadeia de valor da batata e tendências de 
mercado; 2- Pesquisa e inovação, com ênfa-
se em problemas e soluções emergentes; 3 - 
Saúde e nutrição, com grande destaque para 
o papel da batata na alimentação mundial; 4 
- Segurança alimentar, englobando o impacto 
social do cultivo de batata; 5 - Sustentabilida-
de, abordando estudos climáticos, gestão dos 
recursos hídricos e manejo integrado de pra-
gas.

Do conjunto de temas abordados, foi dado 
ênfase em como promover e aumentar o con-
sumo de batata no mundo. Nesse sentido, 
ficou evidente a tendência em incentivar as 
pesquisas relacionadas à saúde humana para 
aumentar a demanda por batata. Foram apre-
sentados dados em que, quando comparada 
com outros produtos, como arroz, massas e 
pães, a batata contém quantidades menores 
de carboidratos, destacando que cerca de 10% 
das calorias da batata provêm de proteínas. 

Um caso de sucesso no uso dessas infor-
mações foi apresentado. Sob a coordenação 
da Associação de Produtores de Batata da 
Austrália Ocidental, estão sendo realizadas 
várias ações de marketing, com o argumento 
“Batata: o bom carboidrato”, que visa difun-
dir informações relacionadas aos benefícios 
à saúde do consumo de batata e, com isso, 

aumentar o seu uso na alimentação. Essas 
ações vão desde a divulgação em páginas da 
internet, perfis em mídias sociais, participação 
em programas de rádio e TV, até ao engaja-
mento com a comunidade, por meio de ativi-
dades em escolas.

Outro tópico com bastante destaque, e que 
também é orientado do ponto de vista de de-
manda do consumidor, foi a exigência de que 
os alimentos sejam produzidos de forma sus-
tentável, e que essa “sustentabilidade” seja 
mensurável. Nesse sentido, foram apresenta-
das iniciativas e programas, para o desenvol-
vimento de indicadores, principalmente vincu-
lados aos fatores ambientais, permitindo que 
sejam atribuídos números a essa “sustentabili-
dade” e assim resultando em uma maior trans-
parência em todo caminho percorrido pelo 
produto, desde o campo, até o consumidor. 

No Congresso também tivemos a oportuni-
dade de conhecer o trabalho coordenado pela 
“Polish Potato Federation”, que visa ajudar o 
povo ucraniano enviando produtos in natu-
ra e industrializados produzidos com batata. 
Além disso, há uma iniciativa para recuperar a 
produção de batata naquele país e, para isso, 
uma estratégia para o envio de batata-semen-
te está sendo delineada. Vários países estão 
engajados nessa iniciativa.

De forma geral, embora os temas aborda-
dos no Congresso tenham sido bem abran-
gentes, as discussões convergiram para refle-
xões sobre qual é o papel da “batata” frente 
às mudanças que estamos vivendo no mundo, 
um momento pós pandemia e com uma guer-
ra em curso. Foi consenso que, com todos os 
atributos que esse tubérculo agrega, a sua im-
portância no mundo tende a ser ainda maior. 
Com essa perspectiva, o nosso papel, o do 
setor produtivo e o da pesquisa, deve ser tra-
balhar em conjunto, para vencer desafios que 
tendem a crescer.

Foto 1. Ministro da Agricultura, Alimentação e Marinha da Irlanda, Sr. Charlie McConalogue, com os pesquisado-
res contemplados com auxílio financeiro do governo irlandês. (Foto: WPC-Tweets)

Foto 2. Apresentação WPC, Orla Walsh Nutrition, “What does good nutrition look like?”.
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Foto 5. Estande no WPC da Slaney Farms, Gin Jackford. Foto 6. Leite vegetal, a base de batata.

Foto 7. Bord Bia Bloom Festival, Phoenix Park, Dublin. Foto 8. Bord Bia Bloom Festival, Phoenix Park, Dublin. 
Batata orgânica.

Foto 3. Apresentação WPC, Georgia Thomas, Potato Growers Association of Western Australia, “Potatoes - The good carb”.

Foto 4. Estande no WPC da Slaney Farms, batata Rooster e Gin Jackford.



74         Revista Batata Show      Ano XXII      nº 63      Julho/2022

Foto 10. Informações – batata chips sabor Guinness.Foto 9. Batata chips, sabor Guinness.
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Relato sobre o sucesso do 56° CICLO DE PALESTRA 
“ALVARO SANTOS COSTA” sobre Novos Cultivares,
Viroses e Tecnologia IAC-Broto/Batata-Semente.

Emmanuel Moraes (Eng Agr. extensionista - CATI-Regional de Itapeva)
Thiago L. Factor (Pesquisador Científico - IAC / NRP de Itararé) e
José A. Caram de Souza-Dias (Pesquisador Científico
Lab. Virologia do C.P.D. Fitossanidade/APTA/SAA-SP) 

Evento realizado no dia 6 de Abril, 
2022, no auditório da com foco na 
produção da  batata (Solanum tube-
rosum) em cultivo orgânico susten-

tado, por meio do apoio da pesquisa, extensão 
rural e ensino. Foi mais um exemplo de ação 
da Secretaria da Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo (SAA-SP) por meio da 
integração plena de suas Instituições Públicas  
de Pesquisa (Instituto Agronômico de Campi-
nas (IAC/APTA) e Assistência Técnica e Exten-
são Rural (ATER) /CATI-Regional de Itapeva), 
juntamente com participação efetiva do ensi-
no:  Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias 
de Itapeva (FAIT); setor produtivo: Cooperati-
va dos Assentados da Reforma Agrária de Ita-
berá e Fazenda Cercina de Taquarivaí.    Con-
tou com participação de  125 inscritos, grande 
maioria de agricultores familiares, estiveram 
presentes também professores e alunos da 
FAIT, bem como  várias autoridades públicas 
representadas pelo Exmo. Prefeito de Itapeva 
e Secretários de Agricultura das 15 cidades da 
Regional da CATI em Itapeva, juntamente com 
equipe técnica do SEBRAE, da SUZANO e do 
Sindicato Rural. 

Como resultado para a obtenção do minitu-
bérculo/batata-semente, livres ou com mínimo 
percentual de viroses (conforme MAPA IN 32 
de 20/11/2012), constituindo o material básico 
para a produção de batata-consumo, objetivo 
principal,  seguindo os procedimentos de apli-
cação da sempre inovadora Tecnologia IAC-
-Broto/Batata-semente, foram instalados dois 
campos de produção com plantio de brotos 
.  Um campo em Itaberá em área certificada 
orgânica da Cooperativa de Assentados da 
Reforma Agrária e outro em Itararé em estu-
fa da horta municipal da Prefeitura de Itara-
ré.  Quanto aos  brotos,  foram destacados 
manualmente os apicais, vigorosos, medindo 
média de 6 cm de comprimentos e 0,4 cm de 
largura na base de conexão no tubérculo. Mi-

lhares desses brotos foram destacados de lo-
tes de tubérculos/batata-semente importados 
(classe básica, G-0, conforme MAPA-IN-32 de 
20-12-2012) e  gentilmente doados pelo pro-
dutor sr. Edson Cercina, que juntamente com 
seu irmão, Sr. Irineu Cercina, são proprietários 
e dirigem um dos maiores grupos de agrone-
gócio da região, com foco principal no cultivo 
da batata; superando 350 ha/ano na região e 
outros 300 ha no Estado do Paraná. 

Durante o Evento,  produtores familiares e 
assentados puderam conhecer aspectos ge-
rais da bataticultura brasileira e os trabalhos 
de melhoramento genético desenvolvido no 
IAC. Por fotos e explicação do palestrante, 
pesquisador científico, melhorista Dr Thiago L. 
Factor (Núcleo Regional de Pesquisa de Itara-
ré - IAC - APTA - SAA-SP)  principal respon-
sável pela equipe dedicada aos  trabalhos de 
desenvolvimento de novas cultivares de ba-
tata, as inovações com relação às cultivares 
de batata lançadas e em lançamento pelo IAC 
foram apresentadas e discutidas quanto à dis-
ponibilidade de semente. Destacou muito aos 
participantes as qualidades culinárias e a be-
leza dos tubérculos das variedades coloridas, 
tanto na epiderme como na polpa, distinguin-
do do convencional tubérculo de pele e polpa 
amarelada. 

Na  palestra seguinte, sobre a Tecnologia 
IAC-Broto/Batata-semente, apresentada pelo 
pesquisador científico, virologista Dr José A. 
Caram de Souza-Dias (Centro de Pesquisa 
e Desenvolvimento de Fitossanidade do IAC 
-APTA-SAA-SP), principal responsável pelo 
desenvolvimento e transferência da referida 
tecnologia que visa a produção em larga es-
cala de minitubérculos/batata-semente, man-
tendo as características genéticas e sanitárias 
dos tubérculos dos quais os brotos (centenas 
de milhares) são destacados. Brotos esses 
cujo destino seria o descarte (lixo) caso não 

se empreguem, aplique a Tecnologia IAC-Bro-
to/Batata-semente. Em   exposições, demons-
trativas e interativas para o conhecimento e 
aplicação da tecnologia, os participantes, de 
todos os níveis (administrativos/Secretarias 
de Agricultura dos municípios da região; estu-
dantes, produtores e extensionistas) puderam 
conhecer a praticar o plantio de brotos e colher 
tubérculos de plantas de batata de diferentes 
idades após plantio dos brotos/batata-semen-
te, em bandejas com substrato, previamente 
plantadas e expostas pelo palestrante.  

Em  pronunciamento emocionante, sr Ed-
son Cercina resumiu  o começo na bataticul-
tura;  atividade iniciada há mais de 50 anos 
pelo seu irmão Ireneu,  no Rio Grande do Sul. 
Dificuldades encontradas, enfrentadas, supe-
radas, têm sido baseadas na contínua busca 
de informações e inovações geradas por pes-
quisadores científicos e transferidas por ex-
tensionistas. Tudo somado à Fé em Deus e ao 
trabalho persistente, vem   gerando emprego, 
bem estar social e ambiental nas regiões onde 
atuam. 

Expressando  gratidão aos organizado-
res do evento  o  produtor Edson Cercina se 
comprometeu em apoiar  projetos de susten-
tabilidade na agricultura, particularmente na 
bataticultura; nesse sentido prontificou-se, do-
ravante, em doar os brotos originados de seus  
lotes de tubérculos/batata-semente básica, 
que são geralmente obtidos, mas que eram 
perdidos, descartados  durante o processo de 
preparo desses tubérculos para plantio visan-
do produção de batata-semente  em campo.  
Ressaltou o produtor Edson que a doação 
dos brotos/batata-semente, deverá ser  feita 
anualmente ao técnicos da CATI regional, os 
quais, dentro de ambiente protegido (telados) 
e com base na Tecnologia IAC-Broto/Batata-
-semente, produzirão  minitubérculos/batata-
-semente. Esses minitubérculos originados de 
brotos, após passarem por análises virológi-
cas, e confirmada a sanidade nos padrões da 
MAPA-IN 32 (20-11-2212) deverão ser forneci-

dos gratuitamente aos cooperados de Itaberá 
e de Itararé para iniciarem suas produções de 
batata-consumo, cuja produção visará o  for-
necimento à Merenda Escolar.

Com os resultados esperados da implanta-
ção, desenvolvimento e alcance dos objetivos 
dos  trabalhos com a aplicação da Tecnologia 
IAC-Broto/batata-semente,  o representante 
da universidade local (FAIT.)  se prontificou  a 
colaborar com pesquisadores do IAC e exten-
sionistas da CATI em   projetos de pesquisa e 
transferência de conhecimentos em viroses das 
solanáceas e particularmente da bataticultura, 
visando treinamento, qualificação e divulgação 
de conhecimentos aos produtores, professores 
e técnicos da região.  Entre os treinamentos 
estarão  os procedimentos de análise clínica, 
envolvendo reconhecimento de plantas sin-
tomáticas, suspeitas de viroses e técnicas de 
diagnose, para detecção e identificação de ví-
rus, via procedimentos biológicos, imunológi-
cos e moleculares.Finalizando, o organizador 
principal do evento, o extensionista Eng. Agrô-
nomo Emmanuel Moraes (Diretor do CATI-Re-
gional ITAPEVA) fez apresentação do Plano 
Regional da CATI para bataticultura familiar e 
orgânica e discussão com os participantes e li-
deranças presentes no evento, sobre o real po-
tencial de solução dos problemas que afetam 
ou impedem a implantação, êxito e expansão 
da produção  de batata-semente e batata-con-
sumo na região, apesar de ser esta uma região 
com propícias condições agroecológicas para 
o bom desempenho da  cultura da batata. Os 
participantes  expressaram satisfação e grati-
dão pelos conhecimentos trazidos e o desejo 
imediato de implantar e em curto prazo se be-
neficiar dos aprendizados desse 56° Ciclo de 
Palestra " Álvaro Santos Costa" sobre Novas 
Cultivares,  Viroses e Tecnologia de Produ-
ção de Minitubérculos/Batata-semente. Evento 
esse cujo foco foi a produção da própria bata-
ta-semente de alta sanidade com simplicidade, 
ao alcance da capacidade e estrutura disponí-
vel pelos produtores (familiares e assentados ) 
das regiões de Itapeva e itararé,  SP
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Fotos do Evento

Figura 1. Novas Variedades de batata do IAC e principal aptidão culinária. Da esquerda para direita: IAC Frida 
(palitos fritos); IAC Jade e IAC Turmalina (chips); IAC Rurik (cozimento). 

Figura 2. Nova variedade de batata roxa: IAC Turmalina. 

Figura 3. Mousselini de batata roxa (IAC Turmalina), pirarucu marinado com laranja, picles e castanhas. Prato 
Premiado no Mesa São Paulo 2021. Elaborado pelo chef Fábio Vieira.

Figura 4. Participantes do evento assistindo Dr Caram Souza Dias demonstrando  Tecnologia IAC-Broto/Batata-
-semente, incluindo a recomendação do uso de plantas indicadoras de viroses (Datura metel e Datura stramo-
nium) para biomonitoramento e decisões nos procedimentos de produção-manutenção da própria batata-semente
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Figura 5. Produtor Sr, Edson Cercina. Pronunciamento de compromisso na doação de brotos/batata-semente 
como forma de  apoio ao Projeto de colaboração como a implantação da tecnologia IAC-Broto/Batata-semente ao 
sistema de produção orgânica-sustentável na região de Itapeva, SP

Figura 10. Palestrantes: Dr Thiago L. Factor ( PqC - IAC/NRP-Itararé)  e   Dr J.A.Caram Souza-Dias (PqC- IAC/
CPDFitossanidade)

Figuras 6, 7, 8 e 9. Eng Agro Emmanuel Moraes (CATI-Itapeva)  com equipe de funcionários da Cooperativa e 
da Prefeitura de Itararé nas dependências da câmara fria dos produtores Irineu e Edison Cercina (em Taguarivai, 
SP). Procedimentos de desbrotas dos tubérculos/batata-semente classe G0 e G-1 ( cv Agata). Brotos/batata-se-
mente foram plantados em estufas do Horto da Pref. Municipal de Itararé. Os minitubérculos/batata-semente a 
serem produzidos desses brotos, sendo aprovados  para sanidade a vírus e outras pragas, serão  distribuídos 
para plantio por agricultores familiares e assentados da região. A produção de batata ("batatinha"), sob inspeção 
dos técnicos da CATI regional Itapeva, será comercializada na merenda escolar, conforme entendimentos com as 
coordenadorias  da educação regional. 
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Seção Fotos

No dia 03 de junho de 2022 tive a oportunidade de participar de uma grande conquis-
ta do professor Rogerio Perez Sorato. Ele alcançou o nível de professor titular pela 
Faculdade de Agronomia da UNESP de Botucatu – SP. 

Vale destacar que a conquista do Sorato se estruturou em orientações de muitos 
alunos de mestrado e doutorado que desenvolveram inúmeras pesquisas na área de nutrição 
da cultura da batata no Brasil.

A importância destes estudos é indiscutível, pois geralmente as pesquisas relacionadas a 
nutrição sempre foram desprezadas.  

Felizmente o professor Sorato sempre esteve junto a ABBA e suas pesquisas vêm contri-
buindo para melhorar a produção de batatas no Brasil. Parabéns!

Professor Titular

Banca Avaliadora - Tiyoko (UESB), Aleoni (ESALQ), Ciro Roselem (UNESP) - Botucatu, Arf (UNESP - Ilha Soltei-
ra), Vitti ( ESALQ) e Arturzinho ( Herdeiro)

Alunos (as) Orientados

Danos - Bicho Mineiro

Danos Spongospora

Danos - Sarna Comum Danos de Larva Alfinete
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Vivicola UVA - Mucuge - BA - Março 2022

Tiago - Hilario - Tiao - Mococa - SP - abril 2022Batata - Mucuge  - Março 2022

Barragem - Mucuge - BA  (2017) Barragem - Mucuge - BA  (2022)

Danilo - Priscila - Carolina - Crisangela - Mariana - Natalino

Israel - Patricia - Amanda - Natalino

Dr. Nozomu Makishima - 90 anos (Hortitec 2022)

Monica Virgolino - Tiyoko Rebouças

Flavia - ABBAStand ABBA - Hortitec 2022
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Ágata e Caesar

Bortoleto - Natalino

Beatriz - Embrapa

Gabriela e Lourenção

Flávio - Embrapa

Italo - Embrapa
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1. Identificação: 

Nome: Fabio Matos Maia

Formação: Engenheiro Agrônomo

Instituição: Bayer

Area de atuação: Marketing Estratégico Por-
tfólio Frutas e Vegetais

2. Qual a sua trajetória até os dias atuais?

Formado em Agronomia em 1996 pela Fa-
culdade de Ciências Agronômicas – UNESP 
– Campus de Botucatu-SP, e depois de 1 ano 
de estudo no exterior no Canadá, ingressei na 
empresa na área de vendas, onde trabalhei 
por 4 anos no Sul de Minas Gerais com a cul-
tura da batata, hortaliças, milho e café.

Após esse período de trabalho na área 
de vendas, realizei pós graduação - MBA em 
Marketing pela ESPM ( Escola Superior de 
Propaganda e Marketing) e migrei minha car-
reira para a área de Marketing,  atuando sem-
pre em hortifruti, com destaque para a cultura 
da batata, tomate e fruticultura. Tive oportuni-
dade de desenvolver e coordenar uma varie-
dade muito grande de atividades de marketing 
ligadas a produtos, acesso aos agricultores, 
promoção de vendas e precificação, suportan-
do sempre a área comercial, nesses últimos 
19 anos.

3. Quais as principais atividades que você 
desenvolve atualmente?

Atualmente sou responsável pela estraté-
gia de portfólio de Frutas e Vegetais na Bayer, 
onde a batata é a cultura mais importante do 
mercado de defensivos agrícolas. 

Sou responsável por liderar o lançamento 
de produtos atuais no mercado bem como pla-
nejar e trazer as inovações de portfólio, solu-
ções digitais e iniciativas de sustentabilidade  

para as culturas hortifruti para os próximos 
anos, estabelecendo também parcerias em 
prol do desenvolvimento sustentável da agri-
cultura como exemplo a parceria Bayer - ABBA

Nos últimos 19 anos, a Bayer trouxe 18 di-
ferentes soluções de cultivos no mercado de 
hortifruti, quase 1 solução por ano, sendo que, 
dentro dessas 18 diferentes soluções,  12 delas 
são registradas para a cultura da batata, o que 
reforça o compromisso e responsabilidade da 
empresa em inovação e sustentabilidade nes-
sa cultura através de grandes investimentos 
em Pesquisa e Desenvolvimento.

Nosso objetivo é trazer inovação através 
de soluções de controle de forma a garantir 
rentabilidade sustentável ao agricultor através 
de ganho de produtividade, possibilitando a 
produção com qualidade ao consumidor. 

4. Quais são atualmente as principais opor-
tunidades e ameaças da agricultura brasi-
leira?

Como oportunidades, destaco:  1.) Abas-
tecimento contínuo do mercado doméstico e 
mundial através da vocação agrícola do Brasil 
em produzir o ano todo uma grande diversida-
de de culturas, também beneficiado pelo cli-
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ma, mas principalmente pela adoção de tecno-
logia e insumos por parte dos agricultores, que 
possibilitam altos níveis de produtividade 2.) 
profissionalização crescente dos agricultores 
como forma de melhor gerenciamento de cus-
tos fixos e possibilidade de avançar em novos 
mercados, através de novas variedades de 
materiais e/ou diferenciação em embalagens 
e apresentações e incentivo de consumo junto 
às crianças.

Como ameaças, destaco: 1.) Custo logístico 
(estrada/portos) e armazenamento 2.) Comer-
cialização: falta de mecanismos/planejamento 
apropriado que regulam oferta/demanda, que 
muitas vezes repercutem no preço do produto 
no momento da comercialização

5. Quais são os principais desafios das ca-
deias de hortaliças no Brasil?

Os principais desafios são: 1.) baixo con-
sumo de hortaliças quando comparado com 
outros países (cultura no Brasil de baixo con-
sumo), 2.) Marketing de consumo de hortali-
ças: ainda muito pequeno quando compara-
do a outros tipos de alimentação bem menos 
saudáveis. 3.) desperdício ainda muito grande 
dentro da porteira e pós colheita, 4.) Pouco in-
vestimento do estado e do setor privado jun-
to a associações e instituições que garantam 
pesquisa de novas variedades/materiais e no-
vas formas de consumo

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

Desenvolvimento de novos materiais gené-
ticos, quando possível, e incentivo ao marke-
ting de consumo com informações pertinentes 
que valorizem o produto agrícola no momento 
da compra pelo consumidor. Destaco ainda 
parcerias privadas com associações, a exem-
plo da ABBA, através do fomento de informa-
ção, pessoas, tecnologias e intervenção polí-
tica junto ao governo de forma a sustentar a 
bataticultura no Brasil.

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

Cuidado especial em evitar a introdução 
de pragas e patógenos através de sementes e 
máquinas, bem como, manter o solo em pou-
sio, quando possível, garantindo melhor condi-
ção física e estrutural desse solo. Além disso, 
procurar novas formas de manejo como pulve-
rizações em drones e dispositivos digitais que 
favoreçam menos entrada nas lavouras e con-
sequentemente podem diminuir os problemas 
fitossanitários

8. O que vce sugere para aumentar o con-
sumo de batata brasileira?

Criar um fundo de investimento de R$/saco 
colhido de batata , a ser revertido em prol do 
bataticultor em atividades de pesquisa de no-
vas variedades,  atividades de fomento de 
consumo da batata brasileira, além de pesqui-
sas sobre manejo de pragas e doenças. Esse 
dispositivo já existe no Brasil, na cadeia de 
citrícola, onde grande parte do recurso é dire-
cionado para esses fins, centralizado na Fun-
decitrus, a qual desempenha exemplarmente 
esse papel.

9. Sugestões livres

A Bayer é uma empresa parceira da ABBA 
de longa data e encontra-se à disposição do 
bataticultor para apoiar qualquer iniciativa que 
fortaleça essa cadeia hortícola tão importante 
para nosso país. Contem conosco!

Parabenizar todos os bataticultores e a 
ABBA pelo trabalho de resiliência e persistên-
cia nessa atividade agrícola tão importante.

Contato: 11 99216 -7330

Email: fabio.maia@bayer.com

mailto:fabio.maia@bayer.com 
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Celeste Berto Vieira 
Tambelli Pires

1) O que acha da batata como alimento?
A batata é um alimento muito versátil, pois 

pode ser utilizado em vários pratos e de vá-
rias formas; é um alimento muito prático, de 
fácil utilização; saboroso; de fácil aceitação 
em qualquer faixa etária. Enfim, é um alimento 
essencial no prato do brasileiro.

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

Consumimos com bastante frequência. Em 
acompanhamento de assados, em caldos, 
sopas, saladas, purês e em pratos principais 
como nhoque, escondidinho,... Quando meus 
filhos eram menores, consumiam bastante na 
forma frita.

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

Geralmente em supermercado. De 2 a 3 
quilos por semana.

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

Tamanho médio. A pequena somente utili-
zamos com casca, bem temperadinha. Eu ob-
servo a cor quando vamos preparar nhoque ou 
batata frita.

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

Eu geralmente compro a que está sendo 
oferecida no local. Mas, pensando bem, se eu 
tivesse que escolher eu iria optar pela lavada, 
porque estou acostumada.

Idade: 54 anos
Estado Civil: Casada
Número de Filhos: 3 filhos
Cidade em que reside: Itapetininga-SP

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

A granel, porque gosto de escolher.

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

Não encontro muitas dificuldades, porque 
é um alimento bastante acessível. Mas, real-
mente, se preciso de um determinado tipo de 
batata, nem sempre é fácil de encontrar. Como 
a de casca rosa, ou a bolinha.

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

Sim. Porque na hora da utilização o resul-
tado não foi o esperado. Por exemplo, quando 
utilizamos em fritura e também no nhoque.

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

Sou totalmente favorável. Ainda mais após 
ter conhecimento, por este veículo de comuni-
cação, da grande variedade existente e com 
características próprias, mais adequadas para 
cada preparo. 

10) Você considera a batata nociva à saú-
de?

De jeito nenhum. O consumo em excesso 
pode acarretar algum problema à saúde. Mas 
isso ocorre com qualquer coisa em excesso, 
obviamente.  Entendo que, devido a batata ser 
um alimento rico em carboidrato, pode haver 
restrição no seu consumo para pessoas obri-
gadas a observar alguma dieta. 

11) Qual sua opinião sobre produtos orgâ-
nicos?

Gosto bastante da ideia de consumir pro-
dutos orgânicos, por serem mais saudáveis. 
Acredito que resultem em benefícios para nós 
consumidores,  para o meio ambiente e para 
o próprio trabalhador que não necessita ter 
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contato com produtos químicos prejudiciais à 
saúde. Porém, confesso que não tenho total 
confiança nos rótulos que informam se tratar 
de produto orgânico.

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

Com certeza, as produzidas no Brasil. Não 
tenho conhecimento para afirmar que o nos-
so produto é melhor que as importadas, mas 
é questão de valorizar nossa terra, nossa ap-
tidão agrícola, incentivar seu crescimento no 
nosso país.

13) Considerações adicionais livres.
Por meio desta revista, que me foi apresen-

tada pelo meu amigo Natalino, aprendi bas-
tante sobre a batata, o que me ajudou muito 
na melhor escolha,  conservação e utilização 
deste produto. Com certeza a comunicação, a 
difusão do conhecimento que vcs promovem 
por esta revista surtirá ótimos frutos para to-
dos: consumidores e produtores.  Parabéns 
pela iniciativa e perseverança nesse belo tra-
balho!

Foto: Celeste e sua Mãe Dona Zulmira
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Batata
Rústica

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.

INGREDIENTES:

• 5 batatas Markies grandes;

• Páprica picante a gosto;

• Sal a gosto;

• Pimenta do reino a gosto;

• Parmesão ralado a gosto;

• Azeite de oliva a gosto;

• 4 dentes de alho com casca.

MODO DE PREPARO:

No sentido do comprimento, corte a batata ao meio e depois corte-a ao meio novamente, 
faça o mesmo procedimento com as demais batatas. É importante que você não retire a casca;

Disponha as batatas já cortadas em uma assadeira e com a ajuda de um papel toalha, se-
que-as;

Com as batatas já secas na assadeira, agora é hora de temperá-las. Salpique sobre elas a 
páprica, o sal, a pimenta do reino, o parmesão ralado e para finalizar o azeite;

Misture as batatas com os temperos para garantir que todas elas fiquem bem temperadas;

Para que fiquem crocantes, é importante que as batatas estejam lado a lado e não uma em 
cima da outra;

Também na assadeira, coloque os 4 dentes de alho com casca para assar junto com as ba-
tatas, assim elas vão ficar super aromatizadas;

Com o forno pré-aquecido a 220º, coloque as batatas para assar de 20 a 50 minutos. No 
meio do tempo, retire as batatas do forno e vire-as para que assem igualmente dos dois lados.

Fonte: https://www.abvgs.com.br/2021/01/29/receita-com-markies-batata-rustica-2/

https://www.abvgs.com.br/2021/01/29/receita-com-markies-batata-rustica-2/



