
13/2016 

BATATA - SINOPSE VIRTUAL 
13/2016 

 
Cientista da Unicamp cria batata frita 

mais saudável 
 

Data: 11/07/2016 
 
Disponível em: http://super.abril.com.br/ciencia/cientista-da-unicamp-
cria-batata-frita-mais-saudavel 

 

 
 
Já deu aquela vontade de comer uma porção, né? Batata frita é um 
alimento delicioso, mas também não é a coisa mais saudável do mundo. 
Como é frita em óleo quente, fica cheia tanto de gordura saturada 
quanto de acrilamida: uma substância que pode estar ligada ao 
surgimento de câncer em humanos. 
Mas uma pesquisadora da Unicamp desenvolveu um método para 
reduzir a quantidade dessa vilã na batata. A acrilamida é produzida 
quando os alimentos ricos em amido - tanto batata quanto pão - são 
assados ou fritos. Ela surge nas mesmas reações que dão a crocância, 
o gosto e aquela cor torradinha da comida. 
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Diminuir a concentração da acrilamida nos alimentos é uma 
recomendação da OMS, porque a substância é associada não só ao 
surgimento de câncer, mas também a danos no sistema nervoso e 
reprodutivo. Já existem enzimas capazes de reduzir a formação de 
acrilamida, mas são importadas e caras - e ainda alteram o sabor e a 
estrutura da batata. 
A pesquisadora Fernanda Furlan Gonçalves Dias, da Unicamp, isolou 
uma nova versão da enzima, que não tem esses defeitos. É a L-
asparaginase, que tem origem em fungos. Essa enzima é aplicada na 
batata ainda crua - e reduz a quantidade de acrilamida em 72%. 
Foi um longo processo até chegar neste resultado. Primeiro, a 
pesquisadora selecionou os melhores fungos para produzir a enzima, a 
partir de oito linhagens da espécie Aspergillus oryzae. Depois, trabalhou 
para aumentar a quantidade de enzima produzida, purificá-la e estudar 
suas características bioquímicas. Só então veio a aplicação na batata 
em si. 
A enzima nacional é um pouco menos eficiente que a importada: retira 
72% da acrilamida, contra 92% da versão importada. Mas tem uma 
enorme vantagem: não altera as propriedades sensoriais da batata. Ou 
seja, ela segue gostosa e crocante. 
Além de deixar a batatinha mais saudável, a L-asparaginase também 
está sendo estudada pelas suas propriedades de reduzir o crescimento 
de células cancerosas. Se estudos futuros continuarem mostrando que a 
L-asparaginase funciona bem contra células cancerígenas (inclusive 
selecionando bem entre elas e as células saudáveis), ela poderá se 
tornar uma opção de quimioterapia. 
A autora da pesquisa pretende continuar o projeto aumentando a escala 
de produção da enzima, para que ela possa ser adotada pela indústria 
de alimentos. Pode respirar aliviado: é possível que, em breve, a batata 
frita se torne um pouco mais saudável - ou um pouco menos danosa. 
Falta decidir se você quer com maionese ou ketchup. 



13/2016 

Dickeya Blackleg: nova doença da 
batata vem causando grandes 

impactos 

 
Data: 17/07/2016 
 
Disponível em: http://www.potatopro.com/news/2016/dickeya-blackleg-
new-potato-disease-causing-major-impact 

 

 
Planta batateira devido à Dickeya (Cortesia: Universidade de 

Cornell) 
Dickeya blackleg, muitas vezes chamado apenas Dickeya, é uma nova 
doença nos Estados Unidos. Ela é causada por uma bactéria, Dickeya 
dianthicola. Este agente patogénico agressivo tem o potencial para 
causar prejuízos mais graves do que as espécies de Pectobacterium 
(também conhecido como Erwinia) fazendo com que o tipo de pé negro 
que tenha ocorrido. As temperaturas elevadas (superiores a 77 M) são 
favoráveis para Dickeya , consequentemente, as maiores perdas foram 
na porção sul do nordeste (especialmente a região mid-Atlantic) e mais 
ao sul. Perda total da safra ocorreu. Dickeya foi grave em 2015, pelo 
menos em parte refletindo um clima mais quente do que o anterior 2 
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anos quando o patógeno provavelmente estava presente. Esta nova 
doença está se desenvolvendo novamente em 2016. Os sintomas 
primeiro sintoma é a emergência pobres (salta em um campo de 
produção), devido ao apodrecimento de sementes. Plantas que 
emergem murcha sementes contaminadas e, normalmente, têm hastes 
pretas que se estende para cima a partir podre pedaço de sementes.  
 

 
Pobre emergência: Dickeya semente Infected or semente mal 
suberizadas pode decair após o plantio, resultando em povoamentos 
irregulares (Cortesia: Amy Charkowski, UW ) 
 
Ocasionalmente, especialmente no final da temporada, apenas tecido 
haste interna será descoloridos. Os sintomas fato tronco começar na 
semente e do progresso para cima ilustra que Dickeya dianthicola está 
na semente de batata. Os sintomas geralmente desenvolver-se após um 
período de tempo quente, especialmente quando as plantas também 
são enfatizados. Em 2015, em Long Island muitas plantas caiu para fora 
durante a floração. Blackleg causada por Pectobacterium difere Dickeya 
na medida em que começa na parte externa do tecido do caule, infecta 
através de feridas, e em seguida, se move para baixo, bem como para 
cima, fazendo com que a podridão da haste que é escuro castanho. 
tecido afetado normalmente tem um odor ofensivo e é viscoso. Em 
contraste, o tecido da planta afetada por Dickeya normalmente tem um 
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cheiro de terra; de vez em quando ele tem um cheiro ofensivo indicando 
bactérias podridão mole também estão presentes. As plantas afetadas 
por Dickeya pode apenas aparecer debilitada se eles têm um título sub-
letal da bactéria. 
 

 
Os sintomas de Dickeya blackleg nestas fotografias foram encontrados a 
primeira semana de junho de 2016 (a partir de maio 31). Plantas 
afetadas tinham hastes pretas estendendo-se a partir da base da planta 
e podre pedaço de sementes, normalmente com um cheiro de terra que 
ocasionalmente era ofensivo indicando bactérias podridão mole também 
estavam presentes.  
As altas temperaturas (nos anos 80) durante o final de Maio, desde as 
condições favoráveis para o desenvolvimento dos sintomas.  
(Cortesia: Universidade de Cornell) 
 
Não há sintomas podem desenvolver-se quando a temperatura nunca 
fica quente durante a estação de crescimento. Gestão Dickeya é um 
patógeno destrutiva que não pode ser gerido quando presentes em 
campos de produção. Actualmente, não existem variedades resistentes 
e não há fungicidas eficazes. Esta bactéria não é conhecido por ser 
capaz de sobreviver no solo mais do que cerca de dois meses, o que 
não é suficientemente longo para ser capaz de servir como uma fonte de 
inoculo a estação de crescimento seguinte. Batata semente que está 
livre de Dickeya é a melhor prática de gestão para esta doença. um 
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desafio é que o desenvolvimento dos sintomas é limitada por 
temperaturas frias que são típicos em áreas produtoras de sementes: o 
patógeno pode estar presentes em uma planta, mas não causam 
nenhum sintoma (murcha ou preto caule). Infelizmente, não é um 
procedimento de ensaio de sementes de confiança ainda identificada. 
Sementes infectadas podem aparecer saudável. Dickeya está a 
desenvolver em culturas estabelecidas em 2016 com a semente que 
apresentaram resultados negativos com o teste de tubérculos 
dormentes. Semente mais afetado foi produzido em Maine; alguns lotes 
veio de New Brunswick ou Wisconsin. Há diferentes opinião sobre se 
deve haver nenhuma tolerância para Dickeya, semelhante à podridão 
anelar bacteriana, nas sementes de batata certificadas ou se uma baixa 
porcentagem de sementes contaminadas pode ser tolerado como é o 
caso com outros doenças como a requeima. A principal diferença é que 
existem variedades resistentes e de fungicidas eficazes para o 
gerenciamento da requeima. 
 
Checklist para Evitar Dickeya 
 
 

 
 

 Planta certificada, tubérculos livres da doença, em solos bem 
drenados com a temperatura abaixo de 10 C. 

 Planta de tubérculos inteiros, se possível. Suberize semente de 
corte antes do plantio. 

 Tubérculos sementes de plantas durante as condições que 
favorecem a emergência rápida. 
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 Ferramentas de limpar e desinfectar e equipamentos utilizados 
para o corte e plantio de sementes. 

 Evite ferindo durante o corte de sementes, plantio e colheita. 

 Tratamento de sementes fungicida de batatas para evitar pedaço 
de sementes decadência pode impedir indiretamente 
contaminação de sementes, especialmente durante a operação de 
corte. 

 Plantas doentes desonestos. 

 Utilizar a rotação de culturas de dois ou mais anos, com uma 
cultura não hospedeira. 

 Evitar o excesso de irrigação. 

 Evite fertilização excessiva, o que pode afetar plantas e tubérculos 
maturidade. 

 Considerar fungicidas de cobre, que são são parcialmente 
eficazes contra a doença e secar as lesões existentes. 

 Retardamento da colheita até o jogo pele é completo (até 21 dias 
após o top-kill). 

 Evite condições de chuva durante a colheita para evitar solo de 
degola para peles tubérculos. 

 Loja contaminado lotes de batata separadamente. 

 Providenciar ventilação adequada no armazenamento. 

 Verifique armazenamentos regularmente para o aumento da 
temperatura e odores. Se forem detectados problemas, 
ventiladores hot-spot pode ser usada para arrefecer a pilha. 

 Batatas secas antes do armazenamento ou o envio. 



13/2016 

Campo de Treinamento da Adama 
apresenta soluções para as culturas 

da batata, cenoura, cebola e beterraba 
em Rio Paranaíba (MG) 

 
Data: 12/07/2016 
 
Disponível em: http://www.grupocultivar.com.br/noticias/campo-de-
treinamento-da-adama-apresenta-solucoes-para-as-culturas-da-batata-
cenoura-cebola-e-beterraba-em-rio-paranaiba-mg 

 
O Instituto de Pesquisa do Cerrado (IPACER) recebe mais uma edição 
do Campo de Treinamento da Adama (leia-se Adamá). O evento, 
organizado pela empresa global do setor de agroquímicos, acontecerá 
em 14 de julho, a partir das 8h30. Cerca de 200 participantes, entre 
técnicos de campo e produtores, vão poder analisar na prática as 
soluções da Adama para batata, cebola, cenoura e beterraba, que 
poderão ser observadas em áreas demonstrativas. 
Os visitantes poderão comparar e observar a eficácia de diferentes 
tratamentos para nutrição, controle de plantas daninhas, doenças e 
pragas, entre eles os inseticidas, Galil e Voraz, os herbicidas Afalon e 
Goltix e os fungicidas Arcadia e Captan. 
“O CTA permite que o visitante tenha uma experiência prática sobre os 
principais desafios que ele enfrenta no dia a dia. É uma oportunidade 
para mostrarmos as nossas soluções e os resultados que podemos 
obter com um manejo preventivo e adequado, respeitando os intervalos 
de aplicação e a necessidade do cultivo”, destaca Marcio Lemos, 
Gerente de Desenvolvimento de Mercado da Adama. 
Além disso, no evento o agricultor contará com a presença dos 
especialistas agronômicos da Adama, que poderão solucionar dúvidas e 
recomendar o tratamento mais adequado à situação da lavoura.  
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Dá pra deixar a batata frita mais 
saudável? 

 
Data: 04/07/2016 
 
Disponível em: http://mdemulher.abril.com.br/saude/saude-e-vital/da-
pra-deixar-a-batata-frita-mais-saudavel 

 

 
A batata é um alimento cheio de nutrientes, como o potássio, que 
contribui para o bom funcionamento dos músculos e, de quebra, ajuda a 
prevenir a retenção de líquido. Além disso, algumas substâncias, como 
patatina e quercetina, parecem atuar como inibidoras do crescimento de 
tumores – principalmente de mama. Acontece que o modo de preparo 
pode botar tudo a perder. É o caso da fritura, que fornece um tantão de 
gordura (e calorias). Tem mais um perigo: estudos indicam que um 
composto presente na versão mergulhada no óleo (ele se chama 
acrilamida) tem potencial cancerígeno. Por isso, uma das formas mais 
saudáveis de degustar o tubérculo é assado. Mas, convenhamos: é 
difícil resistir ao sabor das batatinhas fritas, não é mesmo?    
Ainda bem que a ciência dá jeito para (quase) tudo.  A engenheira de 
alimentos Fernanda Furlan Gonçalves Dias, da Faculdade de 
Engenharia de Alimentos (FEA) da Universidade Estadual de Campinas, 
no interior paulista, descobriu uma alternativa para baixar a 
concentração da tal acrilamida nesse alimento. É um processo 
complexo, mas que consiste basicamente em neutralizar a ação de um 
aminoácido chamado L-asparagina, presente na batata crua. Isso 



13/2016 

porque ele é o grande responsável pela formação da substância 
maléfica durante o processo de fritura. 
E o efeito do método usado por Fernanda é significativo. Afinal, ela 
conseguiu diminuir em 72% a quantidade de acrilamida na batata frita 
sem alterar seu gosto nem sua consistência. Também dá para fazer isso 
fritando o alimento por menos tempo e em temperatura menor — mas, 
aí, a crocância vai embora. O estudo é preliminar e, por isso, outros 
testes precisam ser feitos para confirmar a viabilidade comercial da nova 
versão do alimento. Enquanto isso, se não resistir, prefira a batata frita 
preparada em casa (usando óleo novo e retirando bem o excesso da 
gordura), já que a industrializada é pré-frita, o que potencializa ainda 
mais esses efeitos negativos. E claro: não exagere.  
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McDonald's inclui novo tipo de batata 
no cardápio brasileiro 

 
Data: 05/07/2016 
 
Disponível em: http://www.infomoney.com.br/negocios/grandes-
empresas/noticia/5277512/mcdonald-inclui-novo-tipo-batata-cardapio-
brasileiro 

 

 
 
Além das famosas McFritas, o McDonald’s vai incluir a opção de batatas 
rústicas no cardápio brasileiro a partir desta terça-feira (05/07). 
Eslas estarão disponíveis em todos os restaurantes brasileiros da rede 
por tempo limitado. Além da compra a la carte, elas também podem 
substituir as fritas na McOferta por R$ 2,00 adicionais. 
De inspiração francesa, elas têm corte mais grosso, são temperadas 
com especiarias e páprica e são “artesanais”, segundo a marca. 
“Ao desenvolver as Batatas Rústicas decidimos utilizar a mesma batata 
que utilizamos nas McFritas, um ingrediente que conta com altíssimo 
padrão de qualidade e já é um ícone de sabor para o nosso consumidor 
explicou Ives Uliana, diretor de supply chain do McDonald’s. 
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Inscrições abertas para o curso 
Receitas especiais com batatas 

 
Data: 11/07/2016 
 
Disponível em: 

http://www.folhadomate.com/noticias/cultura79/inscricoes-abertas-para-
o-curso-receitas-especiais-com-batatas 

 
Para profissionais que atuam em restaurantes, donas de casa, 
estudantes da área gastronômica e demais interessados, a Univates 
abre inscrições para o curso Receitas especiais com batatas.  

  
 
O objetivo é desenvolver habilidades e técnicas para a elaboração de 
receitas com batatas, ensinando a preparar batata recheada com bacon 
e cebolinha, bolinho de batata com calabresa e salsinha, batata-suíça 
recheada com peito de peru defumado, queijo e requeijão, entre outras. 
Dirigido pelo docente Marçal Junqueira, o curso ocorre na cozinha 
pedagógica da Univates, sala 516 do Prédio 9. 
O curso será realizada dias 21 e 22 de julho, das 19h15min às 
22h30min. O investimento à vista é de R$ 195, ou duas parcelas de R$ 
97,50 por boleto bancário. Alunos e diplomados dos cursos de 
graduação e sequencial, além de acadêmicos dos cursos técnicos e de 
pós-graduação da Univates, terão 10% de desconto. O valor inclui o 
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custo dos ingredientes utilizados na elaboração das receitas. Os 
participantes recebem um avental e apostila com as receitas do curso. 
As inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de julho, no núcleo de 
Educação Continuada, sala 110 do Prédio 1, ou por meio do site 
www.univates.br/extensao. Mais informações podem ser conferidas pelo 
e-mail gastronomia@univates.br ou pelos telefones (51) 3714-7011 ou 
(51) 3714-7000, ramal 5336. 
  

Ladrões tentam disfarçar furto de 
batatas plantando 'sobras' no DF 

 
Data: 12/07/2016 
 
Disponível em: http://g1.globo.com/distrito-
federal/noticia/2016/07/ladroes-tentam-disfarcar-furto-de-batatas-
plantando-sobras-no-df.html 

 
Ladrões furtaram batatas inglesas do pé e depois tentaram plantar de 
volta as sobras do vegetal, em uma tentativa de disfarce, em uma área 
rural de Brazlândia, no Distrito Federal. O proprietário do espaço filmou 
a plantação após o crime, ocorrido na madrugada do último domingo 
(10). O incidente aconteceu na região da Chapadinha. 
O homem disse que não foi a primeira vez que foi alvo de ladrões. Em 
outra ocasião, levaram equipamentos, ferramentas, cano de irragação, e 
até alho e cebola. Cansado da situação, o proprietário afirma que vai 
contratar segurança particular. “A gente não tem sossego mais.” 
O crime aconteceu pouco depois do furto de morangos também na 
região de Brazlândia. A quantidade levada da fruta era suficiente para 
encher cem caixas. Os produtores suspeitam que duas pessoas tenham 
levado os morangos dos mais de 10 mil pés. Eles estimam prejuízo de 
R$ 1,2 mil – que se soma às dificuldades para cultivar a fruta neste ano, 
por causa do frio. 

 
Assista aos vídeos no link: http://g1.globo.com/distrito-

federal/noticia/2016/07/ladroes-tentam-disfarcar-furto-de-batatas-
plantando-sobras-no-df.html 

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/07/ladroes-tentam-disfarcar-furto-de-batatas-plantando-sobras-no-df.html
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/07/ladroes-tentam-disfarcar-furto-de-batatas-plantando-sobras-no-df.html
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/07/ladroes-tentam-disfarcar-furto-de-batatas-plantando-sobras-no-df.html
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Sr. Cabeça de Batata 'feio' é arma 
contra desperdício 

 
Data: 28/06/2016 
 
Disponível em: http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/sr-cabeca-
de-batata-feio-e-arma-contra-desperdicio 

 

 
Sr. Cabeça de Batata torto: brinquedo exclusivo para falar sobre 

alimentos não tão bonitos 
 
Você já deve ter reparado que os legumes e frutas "defeituosos" sempre 
sobram nas gôndolas dos supermercados e nos caixotes de fim de feira.  
Aquela maçã não tão lisa, aquela batata não tão arredondada, aquela 
cenoura meio torta. 
O que muita gente não sabe é que tais alimentos não estão estragados 
e muito menos vão causar alguma doença caso sejam consumidos. 
O que fazer quando o desperdício de alimentos perfeitamente 
consumíveis é tão grande, apenas por questões estéticas? 
Mostrar o lado belo do "feio".  
Em parceria com a rede britânica de mercados Asda, a marca de 
brinquedos Hasbro criou uma nova versão do famoso personagem "Sr. 
Cabeça de Batata". 
No novo desenho do "Mr. Potato Head" (popular brinquedo que ficou 
ainda mais popular com o filme "Toy Story", da Pixar), ele não é mais tão 
redondo e simétrico. 
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Agora ele é formado por uma batata toda torda e foi batizado de "Wonky 
Mr. Potato Head".  
A Hasbro está leiloando no eBay essa versão exclusiva do Sr. Cabeça 
de Batata. 
Todo o valor arrecadado irá para a FareShare, uma instituição que cuida 
de distribuição de alimentos para necessitados.  
Faltam cinco dias para o fim dos lances, até 3 de julho. O valor já está 
em 220 libras.   
 

Veja a comparação entre as duas versões: 
 

 
Versão torta e versão normal: brinquedo Sr. Cabeça de Batata
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Batata Inglesa promove Festival de 
Camarão no Rio de Janeiro 

 
Data: 11/07/2016 
 
Disponível em: http://www.sopacultural.com/batata-inglesa-promove-
festival-de-camarao-no-rio-de-janeiro/ 

 
 

O Batata Inglesa atende aos pedidos dos seus clientes e promove o 
Festival de Camarão, de junho a agosto, além de apresentar três novos 
pratos com a iguaria, todos regados a cream cheese. A novidade já está 
disponível em todas as unidades do Rio de Janeiro. 
Entre as opções, estão batata assada com recheio de camarão ao 
cream cheese (R$ 22,90); escondidinho com recheio de camarão ao 
cream cheese (R$ 26,90) e a refeição camarão ao cream cheese com 
arroz e batata palha ou assada (R$ 28,90). 
Especializada em batata assada, a marca conta com mais de 10 tipos 
diferentes de recheios, como strogonoff de carne, strogonoff de frango, 
bacon e bolonhesa, além de   coberturas de provolone, requeijão, 
champignon, quatro queijos e gorgonzola.  
Também podem ser encontradas nos restaurantes Batata Inglesa outras 
opções, como a batata rostie, disponível em oito sabores – com 
destaque para a deliciosa batata de bacalhau – e pratos prontos, como 
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strogonoff de carne e de frango, filé mignon, filé de frango grelhado e 
saladas. 
Para saber mais sobre a marca, qual o endereço mais próximo e 
detalhes do cardápio, acesse www.batatainglesa.com.br e curta a 
página da marca no Facebook. 
 
Serviço: 
Unidades disponíveis no link: http://www.batatainglesa.com.br/lojas/ 
Horário de funcionamento: 10h às 22h 
 
Batata Inglesa 
Fundado em 1982 e adquirido pela IMC em junho de 2012, o restaurante 
Batata Inglesa tem a batata como protagonista do cardápio. Conta com 
22 lojas, sendo 17 delas em shoppings do Rio de Janeiro, uma no Road 
Shopping, em São Paulo, e quatro  em aeroportos – no Santos Dumont 
(RJ), no Internacional Juscelino Kubitschek (DF), Confins – Tancredo 
Neves (BH) e no Internacional de Recife (PE).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


