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VIROSES X SISTEMA DE CULTIVO

De modo geral as plantas alimentícias
apresentam-se suscetíveis à infecção por
pelomenosumavirosequecausaalgumní-
veldeperdanaprodução.Assimcomooto-
mate, pimentão, alface, cebola, laranja, li-
mão, mamão, banana, cana, milho, soja,
feijão,arroz,etc.,tambémabatata(oubata-
tinha, ou batata inglesa), cientificamente
denominadaSolanum tuberosum L., éafe-
tada por diferentes e importantes viroses,
causadorasdeperdas.
Osdanoscausadosporvirosesnaprodu-

çãodebatatavariamde10>80%naprodu-
ção.Háquase40diferentesespéciesdeví-
rusjáconstatadosinfectandoplantasdeba-
tatananatureza(Jeffries,C.FAOBoletin19
– Potato). Dessas 40, pelo menos 4 delas
são monitoradas a nível mundial: Vírus do
enrolamento das folhas: Potato leafroll ví-
rus (PLRV); vírus do mosaico comum:
PotatovírusY(PVY),oudomosaicolatente
(fraco):PotatovírusX(PVX)ePotatovírusS
(PVS) (Souza-Dias & Iamauti, 2005 –
ManualdeFitopatologia-ESALQ-USP).
Propagaçãovegetativa:essetipodepro-

pagaçãocontrastamuitoemtermosdeviro-
sescomapropagaçãoviasementebotâni-
ca,ousementeverdadeira,comonocultivo
dotomate,pimentão,cenoura,etc.Issopor-
que apenas 1/7 das viroses dos vegetais
têmcapacidadedepassaresealojaremte-
cidos germinativos, como pólen e embrião
desementes. .Alémdabatata,outrascultu-
ras como, por exemplo: mandioca, cana,
alho,citros,sãotambémpropagadosvege-
tativamente.Portanto, omaterial depropa-
gação, ou a “semente” dessas espécies é
derivado de um órgão da própria planta.
Essas partes de propagação são denomi-
nadas bulbo, tubérculos, ramas, manivas,
borbulhas para enxertia, secçãonodal, ge-
maaxilaretc.Seaplantafornecedoradoór-
gão de propagação estiver infectada por
umavirose,aindaquelatente,semsintoma,
o órgão de propagação dessa planta tem
grandechancedetambémestarinfectadoe
assimperpetuaradoença.
Paracontrolaresseproblemafitossanitá-

rio,sãoestabelecidosdeprogramasdecer-

tificaçãode“batata-sementes”,de“mudas”
ouborbulheirasdecitros; oumatrizeirosde
morangueiro,entreoutrosexemplos.

VIROSES MAIS COMUNS DA BATATA

As viroses mais comuns da batata são
transmitidas por insetos vetores, desta-
cando-se os pulgões (afídeos) e limitam-
se particularmente nas viroses do enrola-
mento das folhas e no mosaico comum.
Outras viroses mais exóticas, e, portanto
menos comuns são: Geminivirus, ex.
Tomatoyellowveinstreakvírus(ToYVSV),
Tomato severe rugose vírus (ToSRV),
transmitidas por mosca branca (Bemisia
tabaci, biótipo B). Tymovirus: ex. o latente
andino – Andean potato latent vírus –
APLV,queétransmitidopela“pulga”dofu-
mo (Epitryx); e o Comovirus, ex. o
mosqueado andino –Andean potato mot-
tle virus –APMV, quepodeser transmitido
porbesouro, inclusiveDiabrotica(Salazar,
L.F, 1996. Potato Vírus and Their Control.
CIP,Lima,Peru,214p.).
Por contadosistemadepropagaçãove-

getativo,somadoàscondiçõesagroclimáti-
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cas favoráveis ao cultivo intensi-
vonoBrasil,arapideznadegene-
rescência devido às viroses, nos
lotes de tubérculos/batata-se-
mente, émuitomaior doquenos
países da Europa e América do
Norte. Devido à neve e inverno
prolongado,ocultivoocorreape-
nasumavezaoano (demaio-ju-
nhoaagosto-setembro).Essefa-
tor é oposto ao que a mesma
“mãenatureza”ofereceaosbata-
ticulturesnoBrasil.
Noplantio escalonado, oplan-

tiooucolheitadeoutrobatatal ou
deoutrasespéciesdamesmafa-
mília da batata (tomate, pimen-
tão,fumo,etc),quecompartilham
asmesmasviroses,éfeitomuitas
vezes simultaneamente. Esse
agrossistema favorece a pres-
são de disseminação de viroses
nabatata o ano todo. Portanto, a
dependência brasileira pela ba-
tata-semente importada não de-
vido à falta de conhecimentos
técnicossobreproduçãodebata-
ta-semente livre de vírus, mas
sim devido a fatores agroclimáti-
cosinterferindonaepidemiologia
dasviroses.
Não tendo a mãe natureza a

nossofavor,abataticulturabrasi-
leira temquesermaiscriativa:al-
tamenteprodutivaedebaixocusto.

DEPENDÊNCIA HISTÓRICA

DA BATATA-SEMENTE IMPORTADA

Devidoàrápidadegenerescênciaporvi-
roses da batata-semente que ocorre no
Brasil, estabelecemos nossa bataticultura
com base na dependência da batata-se-
mente básica importada (livre de vírus).
Paísesdeclimatemperado,comoCanadá,
Holanda, Sul do Chile, têm sido os princi-
pais exportadores, atendendo uma de-
manda anual que vem diminuindo: de
15.000 t (décadas de 70-80 com custo em
divisasdeUS$20milhões/ano),paracerca
de 3.000 t /ano (estável ao longo dos últi-
mos5anos).
Aobservadadiminuiçãobrasileiranade-

pendência anual por batata-semente livre
de vírus tem significado economia de divi-
sas, equivalente US$ 16 milhões/ano.
Essaeconomiaaliviaabalançaeconômica
doBrasil eexemplificao retornoqueapes-

quisa científica e tecnológica nacional, pú-
blica e oficial, desenvolvida e transferida,
deformacontinuada,podeofereceraosco-
fres públicos. No Instituto Agronômico de
Campinas (IAC), pesquisas nas áreas de
diagnose, epidemiologia e controle das
principaisvirosesdabatata,jásomammais
demeioséculo.

Atualmente a dependência brasileira da
batata-semente importada está mais em
função de interesses de mercado (novas
variedades)doquedaausênciadoproduto
nacionaldealtasanidade.Nosúltimos7-10
anos, aproduçãodebatata-sementebási-
ca nacional vem cumprindo as normas fi-
tossanitárias da Instrução Normativa da

Defesa Sanitária Vegetal do
Ministério da Agricultura: IN 12
de16deJunhode2005.

IMPORTAÇÃO DE

TUBÉRCULO/BATATA-SEMENTE X

RISCO DE INTRODUÇÃO

DE VIROSES

A importação de batata-se-
mente coloca ainda o Brasil, co-
mo qualquer país importador de
material de propagação, vulne-
rávelàintroduçãodenovospató-
genos. Isso porque, mesmo na
ausência de viroses, há sempre
oriscodapresençadeoutrosmi-
croorganismos(desolo),quepo-
demestar naepidermeoupolpa
dos tubérculos/batata-semente.
Dessa forma, comoplantio sen-
do feito diretamente no campo,
um novo fungo, bactéria, nema-
tóideoutrapraga introduzidapo-
deserestabelecidaedissemina-
danopaís.Principalmentequan-
do se tem insetos transmissores
(vetores) na natureza. Exemplo
recente emarcante desse risco,
nabataticulturabrasileira,temsi-
do a variante exótica do vírus Y
da batata, denominada NTN
(PotatovírusYntn–PVYntn).
A variante do PVY (ntn) esta-

vaausentenoBrasil até finsdadécadade
90.AestirpePVYntnémaisagressivaque
as comuns desse vírus (PVYo ePVYn).A
resistênciadecvsdaMonalisaa raçasco-
muns do PVY foi quebrada pelo PVYntn,
que causa necrose superficial, na forma
de arcos ou anéis, depreciando o produto
para o mercado. Com isso, a Monalisa,
que até fins da década de 90, ocupava
mais de 80% das áreas cultivadas, não
chegahojea10%.
Há nos países da Europa eAmérica do

Norte, exportadores de batata-semente,
pelo menos duas viroses que merecem
atençãoeconhecimentodavigilânciasani-
tárianoBrasilparaevitaraintroduçãoedis-
seminação: Tobacco rattle vírus – TRV,
transmitidopornematóideseovírusPotato
moptopvírus–PMTV,transmitidopelofun-
gospongospora,causadordasarnapulve-
rulenta.Sãovirosesquetêmsidointensiva-
mente discutidas nos últimos cinco anos
em congressos científicos internacionais
dabataticultura.
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EXISTEM DUAS VIROSES
QUE MERECEM TODAA
ATENÇÃO E CUIDADOS
DOS BATATICULTORES

Produção dos brotos no vaso (Atlantic).
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AINOVADORA TECNOLOGIA

Énossa (made in Brazil) a tecnologia do
broto/batata-semente: respostadapesqui-
saàmaiorsegurançasanitáriaemenorcus-
to na movimentação da “batata-semente”
nomercadomundial.
A tecnologia denominada “Broto/Batata-

semente” (patente requerida pela APTA –
IAC, vídeo demonstrativo à venda no
www.fundag.br) visa o aproveitamento co-
mo “semente” gerada pelos milhares de
brotos que são rotineiramente destacados
edescartadosantesdoplantiodostubércu-
los / batata-semente básica (livres de viro-
ses).Aproduçãomassaldemini-tubérculos
de batata-semente, através do aproveita-
mento(plantio)dessesbrotos,dentrodete-
lados anti-afídeos, representa, de forma
simples,osignificadodacriatividadecientí-
fica e tecnológica a serviço do econômico-
social.Osbrotosqueanteseramdescarta-
dos(lixo)dostubérculosdebatata-semente
(lotes classe básica, importados), passa-
ram a ser “semente”; material nobre, com
valorparaomercadodeproduçãomaçalde
mini-tubérculos de batata-semente de alta
sanidade, livre de vírus.Atecnologia foi ini-
ciada em 1985, mas sua transferência ao
agronegócio da agricultura familiar se deu
emmeados de 1993. Com apoio da FUN-
DAGe,nosúltimos2anos, tambémdaFA-
PESP no programa PIPE (ex.: empresa
NPiccin Mudas e Sementes, na região de
Limeira,SP), observa-secrescenteinteres-
seà implantaçãoeexpansãodentrodepe-
quenasegrandesempresas.
VáriasregiõesdoBrasil,maisespecifica-

mente emLimeira e Itapetininga, SP, a tec-
nologia do broto/batata-semente já apre-

sentageraçãodeempregoe fontesde ren-
da.Osbrotosqueanteseramdescartesno
sistema de produção de batata-semente
básicanacional, jápassamaserconsidera-
do um novo produto de exportação-impor-
tação,conformetemosdemonstradoexpe-
rimentalmente.
Nosúltimos6anos,sobpermissãodeim-

portação aprovada pelo Ministério da
Agricultura / Departamento de Defesa
SanitáriaVegetal,temostidosucessocoma
idéiapioneiradeimportaçãodelotesdebro-
toaoinvésdostubérculosparaserviremco-
mo“semente”,dediferentesvariedadesde
batata. Os brotos importados do Alaska

(USA) são destacados de tubércu-
los/batata-semente classe básica; vêem
acompanhados de documentação fitossa-
nitária e genética de origem. Esses brotos,
porseremimportadospara finsexperimen-
tais, aoseremrecebidosnoBrasil, passam
peladefesa/vigilânciasanitária,quedirecio-
naoprodutoparaosistemadequarentena
no IAC, sendo posteriormente plantados
emvasos oubandejas plásticas (200 cm3)
comsubstrato(TipoPlantmax–RT).Aos80
diasdoplantio,háproduçãomédiade2a3
tubérculos/broto, de tamanho acima de 20
cm de diâmetro, com ausência das princi-
pais virosedabatata-semente.(testes,bio-
imuno-moleculares).

ATECNOLOGIADOBROTO/BATATA-SEMENTE

É nacional e desperta interesse nomer-
cado de batata-semente, principalmente
nospaísestradicionaisexportadoresdeba-
tata-semente.
A tecnologia do broto / batata-semente,

atualmente, está em fase de expansão na
agricultura familiar, bemcomoentreprodu-
toresdegrandeporte.Por isso, causa inte-
resse tecnológico e preocupação do setor
econômico (convencional) a nível nacional
emundial. Não é exagero prever uma ver-
dadeira“revolução”nomercadomundialde
batata-semente em função de tecnologia.
Essa previsão está sustentada nas vanta-
gens que a movimentação de broto como
semente oferece sobre o tradicional siste-
ma de movimentação (exportação/impor-
tação)detubérculoscomobatata-semente.
São vantagens emaspectos: (1) econômi-
cos(menorcustodefrete,poisbroto/batata-
sementeémais levequetubérculo /batata-
semente); (2) sociais (osbrotossãoplanta-
dos em telado, para produção de mini-tu-
bérculos, gerando maior atividade agro-
econômica a nível familiar); (3) fitossanitá-
rios(broto,apenas,representamenosrisco
de movimentação de patógenos do solo,
que podem estar presentes dentro ou na
epidermedetubérculos);e (4)agroecológi-
cos (com o uso de brotos como “semente”
evita-sepoluiçãoambiental).Poressasevi-
dentese indiscutíveis vantagensquea tec-
nologia do broto / batata-semente introduz
aosistemadeproduçãodebatata-semente
básica, livredevírus,em2001,aFundação
BancodoBrasil, emparceriacomaUNES-
CO,aselecionoucomo“TecnologiaSocial”,
voltada para a área de alimentação e
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“A TECNOLOGIA DO
BROTO/BATATA-SEMENTE

É NOSSA. ELA É
MADE IN BRAZIL.”

Lavoura de batata saudável, plantada com mini-tubérculo. Resultado da produção em caixas de cultivo.



geração de renda. Passou, desde então, a
compor o Banco de Tecnologia Social da
Fundação Banco do Brasil (www.cidada-
nia-e.com.br).Em2005,oreconhecimento
foiemnível internacional, tendosidoindica-
da (selecionada), por um júri internacional,
para concorrer ao Innovation Award (prê-
miodeinovaçãotecnológica)duranteocon-
gressomundialdabatata,ocorridonacida-
de de Emmeloord, Holanda (www.pota-
to2005.com).Soma-se,aessesreconheci-
mentos, a indicação e recomendações fei-
tas, voluntariamente, por um dos maiores
especialistasnosetoreconômicodabatati-
culturamundial,oProf.Dr.J.Guenthner,da
UniversidadedeIdaho(EUA)
www.ag.uidaho.edu/potato/research/file

s/Volume%2038/Guenthner.pdf

Traduzida para o português: Guenthner
& Souza-Dias, 2007 www.abbabatatabra-
sileira.com.br/revista17_030.htm
Tanto por produtores debatata-semente

do Brasil como de países tradicionais na
produção e exportação desse insumo, a
transferênciadatecnologiadobroto/batata-
semente,paraproduçãomaciçademini-tu-
bérculos, começa a ser considerada como
umnovomodelo(produto)demercadopara
aexportaçãodebatata-semente.
Arepercussãodessa inovadora tecnolo-

gia chegou a China. O convite deverá ser
atendidoaindaesteano.Demonstraremos
a tecnologia dobroto/batata-semente in lo-
co, na presença de produtores de batata-
sementedaChina.Apropostanesseproje-
to de transferência da tecnologia está ba-

seadanapossibilidadedeoBrasil exportar
brotosparabataticultores daChina, produ-
zindo mini-tubérculos/batata-semente co-
movemsendofeitonoBrasil.Deformapio-
neira e inédita no mercado de batata-se-
mente mundial, a China poderá abrir uma
porta para os bataticultores brasileiros ex-
portarem brotos destacados do tubércu-
los/batata-semente (classe básica, livres
devírusemtestedevirológicos).
Faceaos5anosdeexperimentaçãoque

fizemos,comimportaçãodebrotosdesbro-
tadosde lotesbásicosdetubérculos /bata-
ta-semente certificados no Alaska (EUA),
Alaska Plant Material Center, em Palmer,
foi possível demonstrar de forma pioneira
nomundo, e commuito êxito, a simplicida-
dee viabilidadeamovimentaçãodebrotos
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Percebe-se o viço da brotação. Cultivo de tubérculos a partir do broto, em estufa.
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destacados de tubérculos/batata-semen-
te, comeconomiae segurança fitossanitá-
ria.Demonstramosquebrotosdestacados
detubérculosdebatatasãotecidosdepro-
pagaçãocomsuficientesreservasparasu-
portar transporte à longa distância; via aé-
rea, serviço expresso tipo UPS, DHL, FE-
DERAL Express, sem necessidade de re-
frigeração.
Com isso, o Canadá, país com tradição

na produção e exportação de batata-se-
mentebásica,naformaconvencionaldetu-
bérculos inteiros, vemmantendo contato e
manifestando interesse em colaborar co-
nosconoapoiode formamais intensivapa-
ra as avaliações comerciais da tecnologia
do broto/batata-semente. Os canadenses
vêmcomgrandeexpectativaopotencialde
exportação de broto/batata-semente ao
Brasil, comoalternativa ouemsubstituição
ao tradicional sistema convencional de ex-
portação de tubérculos/batata-semente.
Discute-se no momento, além das ques-
tõesdedireitos demelhorista (propriedade
intelectual), também a questão de custos,
ou seja, valores a serem cobrados por uni-
dadedebroto.Preçoestimadoporproduto-
resbrasileiros, osquais avaliaramaprodu-
çãodemini-tubérculosapartirdebrotosim-
portados doAlaska e doCanadá, foi deR$
0,10a0,13/broto.Chegou-seaessesvalo-
resemfunçãodovaloratualdeplântulasori-
ginadas de cultura de tecidos, para produ-
ção tambémdemini-tubérculos.Brotos im-
portados (ou oriundos da desbrota no
Brasil)revelamsermaisfiéisàscaracterísti-
casgenéticasemaisrobustosnamanipula-
ção que outros propágulos (ex.: plântulas
da cultura de tecidos). Brotos não deman-
damaclimataçãoantesdoplantio,nemrepi-
cagem germinação; pois apresentam pro-
dutividadesemelhanteoumaiorquepropá-
gulosoriundosderepiquesdeplântulas.

SIMPLICIDADE E BAIXO

CUSTO DE TRANSPORTE

Despachostêmlevadoapenas4diaspa-
ra entregas, após liberado pelo serviço de
vigilância sanitário do MAPA/Aeroporto de
Viracopos. O peso de até 24 kg de brotos,
contendoaproximadamente30.000unida-
desdebrotos, temumfretedeR$1.300,00
(pagonoBrasil,maisimpostonãodoprodu-
to “broto/batata-semente”, mas do serviço
defrete).Emmédia,obrotode5a10cmde
altura pesa 0,8 gramo cada, assim o preço
unitáriodobroto,emfunçãodocustodofre-

te apenas, seria de aproximadamente R$
0,05/broto.Seobrotoforexportadoaovalor
unitáriodeR$0,05cada(equivalenteaUS$
0,03/broto), somadoaovalordo frete, cada
brototeráovalordecompradeaproximada-
menteR$0,10cada.
Aparentemente, o ganho para quemex-

portaosbrotosdependerádaquantidadea
ser exportada. Se considerarmos um total
de10produtores comcapacidadedeplan-
tiode100milbrotos /cada/ano,paraprodu-
çãoecertificaçãodemini-tubérculosdeba-
tata-semente, teríamosumademandade1
milhão brotos/ano. Se o valor de venda de
brotos for equivalente a US$ 0.03/broto,
umareceitadeUS$30,000.00seria fatura-
danaexportaçãoimportaçãodessevolume
de1milhãodebrotos (resultantesde10mil
caixas de tubérculos/batata-semente des-
brotados).
Se cadabroto produzmédia de2,5mini-

tubérculos (em função da variedade, nutri-
çãoe tamanhodevaso), então1milhãode
brotos produziriam 2,5 milhões de mini-tu-
bérculos,aumcustodeprodução,dentrode
telados,novalorestimadodeR$0,13/mini-

tubérculo. Destaca-se que essa produção
demini-tubérculosapartir debrotos impor-
tados, assim como de plântulas de cultura
de tecidos em laboratórios (no Brasil), não
correm os mesmos riscos de degeneres-
cêncialogonaprimeirageração,poisestaé
feitadentrodeteladoenãoemcampocomo
pode ocorrer com o sistema de tubércu-
los/batata-semente.
Assim, os2,5milhõesdemini-tubérculos

produzidos dentro de telados, a partir do 1
milhãodebrotos importados, teriaumcusto
totaldeR$325.000,00(2.500.000x0,13).O
custo deobtençãode2,5milhõesde tubér-
culos/batata-semente básica, importados
(sistemaconvencional)seriaquaseodobro:
R$0,25 / tubérculo (R$100,00 / caixa de 30
kg com média de 400 tubérculos tipo 2).
Alémdaeconomiaháquesedestacarqueo
lote do mini-tubérculos produzido de broto
está com a sanidade basicamente garanti-
da, na sua totalidade, pois foi produzido, e
inspecionado, dentro de telado (ambiente
protegido), isento do risco de pragas exóti-
cas(fungos,bactérias,vírus,nematóidesou
minadores).Emcontraste,olotedetubércu-
los de batata-semente pode trazer patóge-
nosexóticosemnanooumicro-partículasde
solo,agregadosàepidermedostubérculos,
alémdevirosesqueescapamemumaava-
liaçãofeitaembaseaamostragem.Emsín-
tese, através da inovadora “Tecnologia do
Broto/batata-semente” (made in Brazil /AP-
TA-IAC-CPDFitossanidade) a produção de
mini-tubérculos / batata-semente, pode ser
aumentada, possibilita maior disponibilida-
deeacessoaestoquesdebatata-semente
básica (oupré-básica), diminui custosega-
rante sanidade. Por isso, um novo produto
deexportaçãocomeçaaserconsideradono
mercadodabatata-semente:Broto/batata-
semente(Sprout/seed-potato).
Se o bataticultor brasileiro não enxergar,

abraçar e se beneficiar desse novomerca-
do,produtoresdepaísestradicionaisnapro-
duçãoeexportaçãodebatata-sementecer-
tamentesebeneficiarão.Avaliação da produtividade estufas.

Produção de
mini-tubérculos em
caixas plásticas.
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