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Feijão e batata lideram alta nos 
preços da cesta 

Data: 25/06/2020 
 
Disponível em: https://www.jj.com.br/jundiai/feijao-e-batata-lideram-alta-
nos-precos-da-cesta/ 

 
 
Os preços dos alimentos básicos que compõe a cesta básica custou para o 
jundiaiense R$ 556,36 no mês de maio e, apesar de a variação de preço ter 
sido apenas de 0,02% em comparação ao mês anterior, o valor pesou no 
bolso. A média do cálculo feita pelo economista Mariland Righi tomou por 
base dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). 
Aparentemente o cenário está favorável para o brasileiro, mas o consumidor 
tem sentido a diferença no bolso. Muitos se queixam do aumento de alguns 
alimentos específicos. É o que percebe a auxiliar de enfermagem, Caroline 
Ochanha, 37 anos. Ela reclama da alta em produtos que a maioria consome 
diariamente, como o feijão, açúcar e pó de café. “O que mais preocupa é que 
são alimentos básicos que consumimos diariamente e que não dá para 
substituir”, lamenta. 
Alguns itens, como a batata, tem têm pesado no orçamento do jundiaiense. 
Para manter as contas equilibradas, a nutricionista Andrea Moraes, 40 anos, 
optou pela substituição. “Com um reajuste de 50%, não me restou outra 
saída. O problema que a batata não é o único alimento básico que teve 
aumento desde que a quarentena começou”, revela. 
No caso do comerciante Claudinei Santos Marques, de 38 anos, a situação é 
ainda mais preocupante. Proprietário de uma casa de pastel e esfirras, ele 
notou o aumento de 30% nos preços do trigo e da carne, dois dos alimentos 
que utiliza no preparo de seus produtos. “Eu não repassei para os clientes e 
tenho buscado pesquisar nos atacarejos”. 
 
EM ALTA 
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Em um ano, os produtos que mais impactaram no preço da cesta básica 
foram óleo de soja, açúcar, tomate, feijão, banana e a própria batata. A carne 
bovina de primeira, por outro lado, teve redução. Com o impacto na cesta 
básica, o Dieese calcula que o valor do salário mínimo para manter uma 
família de quatro pessoas em janeiro de 2020 deveria ser de R$ 4.347,61. 
Segundo a economista do Dieese, Patrícia Costa, a alta no preço do feijão 
carioquinha, por exemplo, ocorreu devido a problemas climáticos fazendo a 
oferta do grão de qualidade. “Esta é uma variante que pode não interferir em 
uma possível alta da cesta básica nos próximos meses”. 
O economista Mariland Righi descarta que esta variação possa se sustentar 
por muitos meses. “O que preocupa é esta redução e até o corte total da 
renda do brasileiro por conta da pandemia. Esta sim é uma situação que 
preocupa, mas com a reabertura de alguns segmentos podemos voltar a 
reaquecer a economia”. 

 

Batata: colheita se intensifica e preços 
seguem em queda 

 

Data: 23/06/2020 
 
Disponível em: 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/262252-batata-
colheita-se-intensifica-e-precos-seguem-em-queda.html#.XvYCpW1Kjcc 

 
Entre 15 e 19 de junho, os preços da batata ágata tipo especial caíram, 
devido à intensificação da colheita da safra das secas em várias regiões 
consultadas pelo Cepea, como no Paraná (PR), Rio Grande do Sul (RS), 
Sudoeste Paulista (SP), Sul de Minas Gerais (MG), Cerrado Mineiro (MG) e 
Cristalina (GO). Porém, a maior entrada de tubérculos, aliada à baixa 
demanda, ocasionou sobras nas Centrais de Distribuição. No período, o valor 
da saca de 50 kg da batata ágata tipo especial foi de R$ 178,44 na capital 
paulista, queda de 9,48% frente à semana anterior, R$ 155,93 em Belo 
Horizonte (BH), baixa de 11,23% na mesma comparação e R$ 150,56 na 
Ceasa do Rio de Janeiro (RJ), queda de 10,51% no mesmo período. A 
expectativa é que a batata continue se desvalorizando nas próximas 
semanas, uma vez que a oferta tende a aumentar com a intensificação da 
safra das secas e início da safra de inverno. 
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EarthFresh apresenta nova 
embalagem de malha à base de cana 

para batatas bebê 
 

Data: 22/06/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/earthfresh-
introduces-new-sugarcane-based-mesh-packaging-baby-
potatoes?taxonomy=1001&region=1843 

 
 

 
Essas embalagens são 96% de base biológica e 100% recicláveis. 

 
Com a crescente demanda dos consumidores por produtos ambientalmente 
responsáveis e sustentáveis, a EarthFresh atualizou suas embalagens com 
novo material de base biológica. 
As batatas fritas mistas orgânicas EarthFresh de 1,5 kg, as batatas doces 
orgânicas de 1 kg e as batatas doces de 1,5 kg agora são vendidas em uma 
nova embalagem de malha de base biológica. 
Esses novos pacotes de malhas são todos produtos de base biológica 
certificados pelo USDA, fabricados com CLAF® Biobased Fabric ™. Os 
sacos de malha são feitos com matérias-primas renováveis derivadas da 
cana-de-açúcar.  
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Usando o novo CLAF® Bio Fabric ™, o EarthFresh oferece uma alternativa 
sustentável à malha à base de petróleo para os consumidores, inspirando 
confiança e tranqüilidade em suas compras. 
A EarthFresh possui uma equipe designada, focada em conduzir projetos 
sustentáveis, criativos e inovadores para a indústria de produtos. A equipe de 
inovação está comprometida em fazer mudanças impactantes que sejam 
benéficas ao meio ambiente e aos consumidores. 
Jessica Hughes, Diretora de Inovação da EarthFresh: 
"Nosso forte compromisso com a responsabilidade corporativa define a 
maneira como fazemos negócios e o papel que desempenhamos em nossa 
comunidade." 
“A malha dessas novas sacolas é derivada de um recurso altamente 
renovável e é 100% reciclável. Estamos empolgados em trazer produtos 
sustentáveis ao mercado. ” 

 
Projeto de ventilação e resfriamento 

de batata na Pensilvânia 
 

Data: 12/06/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/potato-
ventilation-and-cooling-project-
pennsylvania?taxonomy=1001&region=1843 

 

 
 

Por mais de 8 gerações, a família Sterman Masser administra seus negócios, 
eles começaram no centro da Pensilvânia em 1754. 
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Hoje, as operações agrícolas expandiram-se para um total de 6.000 acres, 
com batatas, grãos e feno sendo produzidos. As operações de embalagem e 
armazenamento de batatas embalam e distribuem mais de 250 milhões de 
libras de batatas por ano. 
A Masser Potato Farms combina anos de experiência no cultivo de batata 
com a mais recente tecnologia de hoje para oferecer batatas da melhor 
qualidade ao melhor valor. Com operações integradas de ponta, práticas 
sustentáveis de agricultura e cadeia de suprimentos, novos produtos 
inovadores, o melhor gerenciamento de categoria do mundo e soluções 
personalizadas de marketing, a equipe da Masser encanta seus 
consumidores e clientes e gera crescimento de categoria lucrativo. 
Para a instalação em Sacramento, PA, a Tolsma-Grisnich forneceu 
equipamentos de ventilação e refrigeração para o armazenamento de batatas 
de mesa. 
O primeiro compartimento desta instalação de armazenamento foi equipado 
com um sistema de ventilação e refrigeração para 33.500 sacos (1675 
toneladas) de batatas de mesa. Os sistemas de ventilação consistem em um 
sistema de airbag combinado com 6 ventiladores axiais modelo TTR9.22 EC. 
Esta ventoinha é única porque utiliza 20% menos energia a 100% de 
velocidade em comparação com outras ventoinhas. A 80% da velocidade, o 
ventilador usa pelo menos 50% menos energia e o nível de ruído também é 
reduzido ao mínimo. 
 

 
 

O ventilador da CE é projetado especialmente para armazenar batatas e 
cebolas e pode ser usado para caixas e armazenamentos a granel. 

 
O sistema de airbag é um selo inflável entre caixas. 
O airbag inflável deve ser posicionado no espaço entre duas filas de caixas. 
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O espaço intermediário funciona como uma câmara de ar e é fechado na 
parte superior por um airbag inflável. 
O sistema de resfriamento fornecido para o compartimento 1 é fornecido com 
uma unidade GCU-I. 
O GCU-I (Green Cool Unit Indirect) é particularmente adequado para 
armazenar diferentes produtos em diferentes climas. Os sistemas de 
resfriamento indireto facilitam o uso de diferentes temperaturas para 
resfriamento em diferentes compartimentos. 
Os compartimentos 2, 3 e 4 foram equipados com as mais recentes unidades 
QCC 120, cada compartimento com capacidade para 39.900 sacos (tonelada 
métrica de 1995) de batatas de mesa 
O Compact Cooler é uma unidade de resfriamento / ventilação altamente 
eficiente (COP), especialmente para armazenar caixas e sacos. 
Basicamente, o Compact Cooler é uma unidade de ventilação construída em 
uma estrutura com um compressor, um refrigerador de ar, um condensador, 
um painel de controle e uma instalação elétrica completa. 
 

 
 

Os QCCs são equipados com uma escotilha para que a ventilação com ar 
externo também seja possível. 

 
Para estender o lançamento de ar no compartimento 2, 3, 4 são utilizados 
ventiladores de circulação. O armazenamento ideal da caixa de entrada de 
distribuição de ar é vital. Os ventiladores extensores de lançamento de ar 
garantem que o ar do QCC ou QML também chegue às caixas na parte 
traseira do armazenamento. 
Além dos ventiladores de circulação, todos os compartimentos são fornecidos 
com sistemas de umidificação de alta pressão, o que limita a perda de peso. 
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A umidade ideal no armazenamento é de vital importância para limitar a 
perda de peso nas batatas. O sistema de umidificação suporta isso 
aumentando com precisão a umidade, controlada pelo computador de 
armazenamento Vision Control. 
O Vision Control é um computador de armazenamento inteligente que 
controla a temperatura, umidade relativa e conteúdo de CO2, controlando o 
controle de ventiladores, escotilhas, aquecedores e resfriamento mecânico. 
Isso resulta nas menores perdas de armazenamento e na maior economia de 
energia. A tela Vision Control mostra uma vista esquemática da área de 
armazenamento e resfriamento mecânico. 
Com esta mais recente tecnologia de armazenamento, a Masser Potato 
Farms está preparada para o futuro (e atende às necessidades de seus 
clientes e consumidores.) E garante o fornecimento de batatas da melhor 
qualidade pelo melhor valor. 

 
Batata, leite e arroz puxam alta no 
preço da cesta básica em Palmas 

 
Data: 22/06/2020 
 
Disponível em: https://rbj.com.br/economia/batata-leite-e-arroz-puxam-
alta-no-preco-da-cesta-basica-em-palmas-0643.html 
 

 
 

A batata foi o produto da cesta básica que apresentou o maior aumento de 
preço entre maio e junho no município de Palmas. O quilo do produto passou 
de R$ 4,26 para R$ 5,55, em média, segundo levantamento realizado pelo 
Setor de Estatísticas da Rádio Club. 
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A pesquisa é realizada mensalmente em cinco estabelecimentos do ramo 
supermercadista, com base em produtos e quantidades definidos por um 
Decreto Federal. 
O segundo maior aumento na cesta básica foi o do leite longa vida, com 
18,31%. O preço médio, que em maio era de R$ 3,44 o litro, passou para R$ 
4,07. Em seguida está o arroz, cujo quilo subiu de R$ 3,10 para R$ 3,62, 
variação de 16,77%. 
Margarina e feijão preto também apresentaram leve variação, de cerca de 
2,5%. O quilo carne moída classificada como de 1ª qualidade subiu R$ 0,01 
no último mês. Pão fracês, café e banha suína mantiveram praticamente os 
mesmos preços entre os dois meses. 
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Produtores de batata 'muito 
preocupados' com a seca da PEI 

 
Data: 26/06/2020 
 
Disponível em: https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-
island/pei-drought-2020-potatoes-1.5627013 
 

 
O tempo seco é bom para o plantio, porque a lama pode manter o 

equipamento fora dos campos. (Kerry Campbell / CBC) 
 

O clima está ótimo para ir à praia e ainda não é ruim para os produtores de 
batata, mas eles precisarão que o clima mude em breve. 
"Está quente e seco", disse Greg Donald, gerente geral do PEI Potato Board. 
"Os produtores estão muito preocupados agora, mas estamos esperançosos 
se chovermos em breve aqui, estaremos bem." 
A ilha viu duas ondas de calor na última semana, e o período seco remonta 
ao início de abril. 
Desde 1º de abril, a precipitação em Charlottetown é menos da metade do 
normal. Em Summerside, é apenas cerca de um terço. A situação é um 
pouco melhor no leste, com chuvas em St. Peters cerca de 60% do normal. O 
último mapa do Canadian Drought Monitor, datado de 31 de maio, mostrou 
seca moderada na maior parte do PEI e não houve chuvas significativas 
desde então. 
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Uma primavera seca não é necessariamente uma coisa ruim, disse Donald. É bom 
para plantar se os campos não estiverem enlameados, porque é fácil levar 
equipamentos agrícolas para eles. 
E alguns agricultores sentem que o clima seco no início pode gerar plantas mais 
duras, disse ele, porque as raízes crescerão profundamente em busca de água. 
"No momento, estamos bem, são raízes profundas, são eternas otimistas", disse 
Donald. 
"Se fizermos uma chuva aqui, uma boa chuva, como 25 milímetros ou algo assim, 
seria o ideal, ao longo de um ou dois dias para deixá-la absorver, estaremos em 
muito boas condições". 
 

 
Com boas chuvas, a colheita da batata ainda será boa, diz Greg Donald, gerente 

geral do PEI Potato Board. (Laura Meader / CBC) 
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Os agricultores procurarão a chuva na próxima semana. Mais tarde, a chuva 
chegará quando os tubérculos, as próprias batatas, começarem a endurecer. Uma 
planta seca definirá menos, e não há como voltar atrás. 
Além disso, o meio de julho a meados de agosto é tipicamente o período mais seco 
da estação de crescimento. Se a chuva não chegar logo, há uma chance crescente 
de que ela não aconteça. 
"Um padrão de clima mais frio se estabelece no fim de semana com algumas 
chuvas muito necessárias na forma de chuveiros", afirmou o meteorologista da CBC 
Jay Scotland. 
 

Maior fabricante de amido de batata 
da Alemanha faz parceria com JUST 

Egg à base de plantas 

 
Data: 25/06/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/largest-potato-
starch-manufacturer-germany-partners-plant-based-just-egg?amp 
 

 
Cooperação em parceria com JUST Egg de origem vegetal 

 
Com outra cooperação prospectiva, o Emsland Group apresenta seu trabalho 
com a empresa americana JUST (Eat JUST, Inc.). 
A empresa aplica ciência e tecnologia de ponta para criar alimentos mais 
saudáveis e sustentáveis, como o premiado produto à base de plantas 
comercializado como JUST Egg nos Estados Unidos. Essa é uma 
abordagem que se encaixa perfeitamente com as extensas atividades do 
Grupo Emsland. 
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Inteiramente dentro do espírito de sua filosofia corporativa 'Usando a 
natureza para criar', o Grupo Emsland utiliza matérias-primas renováveis, 
como batatas e ervilhas, para produzir produtos de alta qualidade. 
No geral, a cada ano a empresa processa mais de dois milhões de toneladas 
dessas culturas nos sete locais da Alemanha. O Grupo Emsland é o maior 
produtor de amido de batata na Alemanha. 
 
Clique no link para assistir ao vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=0NlFHxglfjQ 
 
A inovação está no centro do trabalho desta empresa que opera globalmente. 
 
Além de seu trabalho técnico, a empresa se concentra particularmente em 
aplicações de alimentos. 
Além de amidos e derivados de amido, bem como flocos e grânulos de 
batata, proteínas e fibras também desempenham um papel significativo. 
Batatas e ervilhas são o material base. 
Como parte de um novo processo, o Grupo Emsland também usa feijão 
mungo para obter amidos e proteínas. Isso ocorre na fábrica externa em 
Kyritz. 
Andre Heilemann, Líder de Projeto de Engenharia de Processos do Grupo 
Emsland: 
"Durante esse processo recentemente desenvolvido, a proteína é extraída do 
feijão mungo, deixando para trás a proporção de fibras de amido." 
"Usando nosso know-how, estamos começando a separar ainda mais essa 
mistura de amidos e fibras para criar amidos e fibras de alta qualidade." 
Graças à sua composição especial, o amido de feijão mungo produzido 
possui muitas qualidades interessantes, além de seu uso em macarrão 
asiático. Assim, além da derivatização, novos conceitos de etiqueta limpa 
podem ser realizados na produção de alimentos. 
Heidrun Lambers, chefe de tecnologia de aplicação de alimentos do Emsland 
Group, acredita que as qualidades especiais de gel e textura do amido de 
feijão mungo oferecem perspectivas muito promissoras para 
desenvolvimentos interessantes. Além disso, para uso em alimentos, também 
estão sendo consideradas aplicações no campo técnico. 
Na parceria com a JUST, o foco está no processamento da proteína do feijão 
mungo. A proteína é o principal ingrediente do JUST Egg e contribuirá para 
garantir que o JUST Egg tenha uma infraestrutura de produção confiável, 
eficiente e expansível. 
O Grupo Emsland também vê a cooperação com a JUST como uma aliança 
muito promissora para expandir o portfólio de produtos e criar oportunidades 
de vendas adicionais na indústria de alimentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=0NlFHxglfjQ
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De onde vêm as batatas de Mercadona 
na Espanha? 

 
Data: 22/06/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/es/news/2020/de-
d%C3%B3nde-provienen-las-patatas-de-mercadona-en-
espa%C3%B1a?taxonomy=1001&region=1843 
 

 
A rede planeja comprar 92.000 toneladas deste produto este ano. 

 
As batatas são um dos produtos básicos que tradicionalmente não faltam em 
nosso carrinho de compras. Além disso, durante o período de confinamento, 
seu consumo cresceu 5,5%. 
A rede de supermercados Mercadona, mesmo prevendo que seu consumo 
continue aumentando, já anunciou que, em 2020, em sua campanha de 
compras, terá 7% mais batatas, atingindo 92 mil toneladas. Todos eles de 
origem nacional. 
Para fornecer batatas de origem nacional a todas as lojas da rede, a 
Mercadona colabora para a campanha deste ano, que vai de maio a outubro 
ou novembro, com fornecedores locais cujas culturas são encontradas na 
Andaluzia, Múrcia, Castela e Leão, Castilla-La Mancha, Madri, Comunidade 
Valenciana, La Rioja, Astúrias, Euskadi, Galiza, Ilhas Baleares e Canárias. 
Desde maio, as batatas de 'proximidade' já podem ser encontradas na seção 
de frutas e vegetais das lojas e, dependendo da produção, podem ser 
encontradas até o final do outono. 
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Durante o resto do ano, de outubro a abril, a Mercadona oferece um formato 
de 2 quilos de batata nacional, a variedade Agria e, sempre que a qualidade 
o permite, 100% de origem nacional. 
No ano passado, as compras da Mercadona na Espanha atingiram um valor 
superior a 19.970 milhões de euros. Graças aos acordos comerciais que 
mantêm com o setor primário, a cadeia de supermercados de Valência 
trabalha com 9.500 agricultores, 12.000 pescadores e 6.700 fazendeiros. 
Além disso, apoia a iniciativa do Ministério da Agricultura, Pescas e 
Alimentos 'Frutas e Legumes Sazonais'. 
Os principais fornecedores de batata da Mercadona, todos nacionais, são 
Patatas Meléndez, Patatas Hijolusa, Udapa, Almacenes Lázaro, Hermanos 
González Arrebola, Patatas Gómez, Manuel Prado, Cadimisa, Papacan, Mr. 
Chippy e Illacamp. Estes, por sua vez, mantêm relações estáveis com os 
agricultores locais. 

 

Flandre Pomme de Terre investe em 
um classificador de alimentos Tomra 

para manter o ritmo com seu 
crescimento 

 
Data: 24/06/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/flandre-pomme-
de-terre-invests-tomra-food-sorter-keep-pace-its-
growth?taxonomy=1001&region=1843 
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Flandre Pomme de Terre - Sentinel II - linha de processamento 
 

Esta é a história de uma fazenda familiar no norte da França, transmitida de 
pai para filhos há cerca de vinte anos. Durante duas décadas, os filhos 
ganharam uma boa reputação no negócio de batatas lavadas. 
Após os primeiros anos de crescimento constante, a primeira onda de 
investimentos foi decidida em 2007 para aumentar a atividade. Uma linha de 
classificação com um classificador automático de primeira geração foi 
instalada em um novo prédio para desenvolver os mercados-alvo: 
supermercados e exportação, e serviços de embalagem para terceiros. 
Para começar, os dois irmãos Vandaele processaram apenas a produção de 
seus campos familiares. Posteriormente, consideraram aumentar os volumes 
adquirindo produtos de outros produtores e importando batatas embaladas 
ou embalando batatas para terceiros. 
 
Seu objetivo era aumentar o volume em 30%. No entanto, alcançar esse 
crescimento exigiria aumentar a força de trabalho dedicada à classificação 
manual, o que provou ser um desafio, e instalar uma segunda linha de 
processamento para dobrar o número de linhas de classificação manual. 
Isso foi necessário porque a principal atividade da Flandre Pomme de Terre é 
focada em tamanhos muito pequenos, que são produtos delicados e 
cansativos para serem classificados até mesmo pelos operadores mais 
experientes. 
O futuro, portanto, estava em uma direção diferente: equipar a linha existente 
com uma nova máquina de classificação da mais alta qualidade, um 
classificador óptico, para gerenciar o aumento da produção. 
 
Olivier Vandaele, CEO Flandre Pomme de Terre: 
 “Essa era a melhor maneira de garantir uma taxa de transferência horária 
constante, minimizando o impacto organizacional, aumentar a taxa de 
produtividade durante a estação e alcançar o crescimento desejado, sem as 
restrições resultantes do recrutamento e treinamento de trabalhadores 
sazonais e sem se preocupar com uma queda na qualidade.. ” 
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Tendo pesquisado as soluções disponíveis no mercado e testado suas 

amostras no centro de demonstração em Leuven, Olivier Vandaele optou 
pelo Sentinel II da TOMRA Food. 

 
Instalada em novembro passado, a máquina está funcionando com 
capacidade total na linha de triagem há três meses, processando todas as 
variedades. Já revolucionou completamente os processos de trabalho. Os 
turnos das equipes de triagem foram reduzidos, aliviando as dificuldades do 
trabalho e até tornando possível atribuir esses funcionários a outras tarefas 
na fábrica. 
 
O operador da Flandre Pomme de Terre: 
 “Um técnico da TOMRA Food passou dois dias no local quando a máquina 
foi instalada. Ele nos treinou, falou sobre os detalhes dos pré-programas 
mais úteis e nos mostrou como fazer ajustes e configurações. ” 
 
Olivier Vandaele, sorrindo: 
 “A cada lote que chega para a triagem, basta verificar a configuração da 
máquina para levar em consideração as diferenças na cor dos produtos, por 
exemplo. Também precisamos levar em consideração os critérios 
estabelecidos por nossos clientes. É fácil aprender, e espero que em breve 
eu esteja totalmente familiarizado com a operação do classificador. Em 
breve, poderei otimizar o Sentinel II com a mesma habilidade dos técnicos do 
centro de testes de Leuven. ” 
O Sentinel II atende totalmente às expectativas 
Em sua primeira temporada de operação, o Sentinel II alcançou níveis muito 
bons de desempenho. As difíceis condições de escavação em 2019, em solo 
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muito esponjoso, resultaram em muitas conchas ao redor das batatas saindo 
dos campos, que o Sentinel II foi capaz de detectar e classificar. 
O Sentinel II é colocado após a arruela / polidora na linha. A máquina está 
configurada para três saídas: resíduos, tamanhos grandes e pequenos e o 
bom produto. Ele permitiu à planta gerenciar os volumes facilmente. 
 

 
O Sentinel II permite a inspeção de qualidade dos tubérculos lavados à 

medida que caem. 
 

Verde, podre, crosta e outros defeitos importantes são facilmente isolados e 
direcionados para o lixo. A jusante do classificador, o acabamento manual é 
bastante simplificado na tabela de inspeção. 
 
Olivier Vandaele: 
“Os lotes de produtos obtidos com o classificador óptico TOMRA têm 
características muito homogêneas, o que otimiza as etapas subsequentes do 
processo para atender às especificações específicas do cliente.” 
Grégoire Volpoet, gerente de vendas da área, que acompanhou o projeto: 
“Foi acima de tudo aumentar a capacidade de produção sem ser limitado 
pela dificuldade de recrutar pessoal qualificado, que Flandre Pomme de Terre 
buscou uma automação mais avançada da classificação.” 
"No final, foi a qualidade obtida com a tecnologia TOMRA que convenceu o 
cliente da relevância do investimento." 
“Estamos muito satisfeitos com a satisfação do cliente com este novo 
equipamento, é o começo de uma história que vai durar. É muito gratificante 
para toda a equipe.” 
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Consumir purê de batata pode 
aumentar o desempenho atlético 
durante exercícios prolongados 

 

Data: 25/06/2020 
 
Disponível em: https://clickbahia.com.br/consumir-pure-de-batata-pode-
aumentar-o-desempenho-atletico-durante-exercicios-prolongados/ 

 
O estudo disse que consumir purê de batata durante períodos prolongados 
de exercício pode ajudar a aumentar o desempenho atlético. 
 

 
 
A batata é um daqueles alimentos que têm uma má reputação entre os 
loucos por saúde. O tubérculo amiláceo é famoso por aumentar 
potencialmente o peso e é por isso que também pode ser evitado nas dietas 
diárias. Eles têm uma carga glicêmica alta e podem ser prejudiciais para 
quem procura regular os níveis de açúcar no sangue.  
No entanto, um novo estudo indicou um benefício surpreendente para a 
saúde de consumir batatas. O estudo disse que consumir purê de batata 
durante períodos prolongados de exercício pode ajudar a aumentar o 
desempenho atlético. O estudo acrescentou dizendo que consumir batata 
desta forma durante o exercício físico pode funcionar tão bem quanto 
qualquer outro gel de carboidrato para manter os níveis ideais de glicose no 
sangue. 
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O estudo intitulado “A ingestão de batata é tão eficaz quanto os géis de 
carboidratos para apoiar o desempenho prolongado do ciclismo” foi publicado 
no Journal of Applied Physiology . Para o estudo, os pesquisadores 
recrutaram 12 participantes, todos dedicados ao esporte e com média de 267 
quilômetros por semana em suas bicicletas.  
Todos os participantes treinavam seu esporte há anos e, para se qualificar 
para os testes, os ciclistas tinham que atingir um limite específico de 
condicionamento aeróbico e concluir um desafio de ciclismo de 120 minutos 
seguido por um contra-relógio. Foi solicitado aos participantes que 
realizassem aleatoriamente uma destas três coisas durante o exercício: Beba 
apenas água, consuma um gel de carboidrato comercialmente disponível ou 
uma quantidade equivalente de carboidratos obtidos das batatas. 
Os pesquisadores monitoraram o que os participantes comeram por um dia, 
antes que os participantes fossem solicitados a repetir o desafio do ciclismo e 
mediram a glicose no sangue, a temperatura corporal central, a intensidade 
do exercício, o esvaziamento gástrico e os sintomas gastrointestinais, bem 
como as concentrações de lactato. marcador metabólico de exercício intenso. 
 Eles observaram que não houve diferença no desempenho dos ciclistas que 
consumiram géis de carboidratos e daqueles que consumiram purê de batata 
durante o exercício. O professor de cinesiologia e saúde comunitária da 
Universidade de Illinois, Nicholas Burd, que liderou a pesquisa, disse que “a 
pesquisa mostrou que a ingestão de géis de carboidratos concentrados 
durante exercícios prolongados promove a disponibilidade de carboidratos 
durante os exercícios e melhora o desempenho dos exercícios”. 
Ele acrescentou dizendo: “O objetivo do nosso estudo foi expandir e 
diversificar as opções de corrida para atletas e compensar a fadiga do sabor. 
As batatas são uma alternativa promissora para os atletas porque 
representam uma fonte de carboidratos econômica, rica em nutrientes e com 
alimentos integrais. Além disso, eles servem como uma opção saborosa de 
combustível de corrida quando comparados (com) a alta doçura dos géis 
(carboidratos)“.  
No entanto, os pesquisadores observaram que aqueles que consumiram o 
purê de batata experimentaram significativamente mais inchaço, dor e 
flatulência em comparação com aqueles que consumiram géis de 
carboidratos, segundo Burd, podem ser o resultado do maior volume de 
batatas necessário para corresponder à glicose fornecida por os geles. 


