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RS: cesta básica bate novo recorde e 
batata-inglesa é a grande vilã 

 
Data: 05/11/2020 
 
Disponível em: https://www.agrolink.com.br/noticias/rs--cesta-basica-
bate-novo-recorde-e-batata-inglesa-e-a-grande-vila_441900.html 

 
A cesta acumula alta de 13,46% ao longo de 2020 e está 35,23% mais cara 

do que em novembro de 2019 
 

Com uma alta que chegou a 69,1%, a batata-inglesa foi a principal 
responsável pela variação de 5,44% no preço da cesta básica nacional em 
Santa Cruz do Sul no último mês. Segundo levantamento do Centro de 
Estudos e Pesquisas Econômicas da Unisc, a cesta bateu um novo recorde 
no período de 8 de outubro a 4 de novembro: passou de R$ 454,84 para R$ 
479,62, maior valor desde o início da série histórica, em 2004. 
Com essa elevação de R$ 24,78, a cesta acumula alta de 13,46% ao longo de 
2020 e está 35,23% mais cara do que em novembro de 2019, uma elevação da 
ordem de R$ 124,95. 
Além da batata, que havia apresentado redução de preço no levantamento 
anterior, outros nove entre os 13 produtos pesquisados ficaram mais caros. A 
carne bovina e o tomate também tiveram contribuições significativas, enquanto 
a banana, o leite tipo C e a farinha de trigo ajudaram a segurar a disparada no 
preço. 
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Hortifruti: Custo de produção de batata 
chips em Vargem Grande do Sul (SP) 

 
Data: 04/11/2020 
 
Disponível em: 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/272794-hortifruti-
custo-de-producao-de-batata-chips-em-vargem-grande-do-sul-
sp.html#.X6WJA2hKjcd 

 
Pela terceira vez, a equipe Hortifruti Brasil apurou os custos de produção de 
batata em Vargem Grande do Sul (SP), para fornecimento à indústria de 
chips. Nesta pesquisa, os dados foram coletados individualmente, em Painel 
realizado com alguns produtores e técnicos da região, e complementados 
com outras informações. Foram levantados os dados referentes aos custos 
finais da temporada de inverno 2019 e realizado um orçamento para 2020. 
A produção de chips é bastante pulverizada entre as regiões brasileiras e 
Vargem Grande do Sul é uma importante praça, atendendo a mais de uma 
indústria. Diante disso, a região paulista vem representando o segmento na 
apuração dos custos. A fazenda típica estudada continua sendo 
representada por 300 hectares. O plantio ocorre entre março e maio e a 
colheita, entre julho e outubro. 
Toda a produção para a indústria é atendida por fornecedores – a atlantic é a 
cultivar mais utilizada pelas principais indústrias de chips no País. No 
entanto, não representa a maior parte da área cultivada que atende a maior 
empresa do segmento. Essa empresa, além da atlantic, utiliza variedades 
próprias (neste caso, a indústria fornece a semente aos produtores com 
quem fecha contratos). O fornecedor de batata para o processamento de 
chips tem grande escala e um portfólio diversificado de atividades 
agropecuárias, além de parte da produção de tubérculo in natura. 
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Batata exige tecnologias para proteção 
contra bactérias e fungos 

 
Data: 23/10/2020 
 
Disponível em: https://www.grupocultivar.com.br/noticias/batata-exige-
tecnologias-para-protecao-contra-bacterias-e-fungos 
 

 

Dentre os desafios a bactéria Pectobacterium carotovorum, mais conhecida 
pelo seu gênero Erwinia se destaca como um dos principais desafios. 

 
A batata é o quarto alimento mais consumido no mundo depois de leite, trigo 
e arroz e alimenta, diariamente, mais de 1 bilhão de pessoas no planeta, 
conforme dados da FAO/ONU. A produção global é estimada em 330 milhões 
de toneladas. Desse total, somente 1% está no Brasil (3,5 milhões/t/ano) e o 
brasileiro consome, em média, 16,5 kg/ano, de acordo com a Conab. Apesar 
de rústico, esse tubérculo produzido há mais de 7 mil anos enfrenta desafios 
para o desenvolvimento, desde o estabelecimento do cultivo até o final do 
ciclo. Dentre os desafios a bactéria Pectobacterium carotovorum, mais 
conhecida pelo seu gênero Erwinia se destaca como um dos principais 
desafios. “Essas bactérias caracterizam-se pela produção de enzimas que 
degradam a parede celular das plantas, provocando colapso dos tecidos, o 
que dá aos tubérculos e ramas afetados um aspecto amolecido e muitas 
vezes mal odor”, explica Lucas Manfrin, técnico de desenvolvimento de 
mercado da Brandt do Brasil. 
Essa bactéria necessita de condições específicas de temperatura e umidade 
para o estabelecimento, além de inóculos remanescentes na rizosfera ou até 
mesmo batatas sementes danificadas e com inóculos estabelecidos em 
lesões de tecidos. Ocupa uma posição de destaque entre os desafios 
fitossanitários da cultura e é conhecida pelo nome de canela preta na haste e 
podridão mole no tubérculo. “Essa doença está presente em todas as regiões 
produtoras sempre que ocorrem condições favoráveis – calor, umidade e 
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ferimentos na planta causados por ventos, chuvas ou até mesmo 
equipamentos”, explica Manfrin. 
Além dessa bactéria, é possível se deparar com outros patógenos 
importantes, sendo fundamental a adoção de protocolos e manejos de 
controle para evitar o estabelecimento ou aumento do inóculo da doença. De 
acordo com a Associação Brasileira da Batata (ABBA), um dos manejos 
adotados é a pulverização de antibióticos, fungicidas cúpricos e/ou 
ditiocarbamatos. Entretanto, essa ação não tem demonstrado redução 
consistente da intensidade da doença na cultura. 
Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO), a produtividade brasileira aumentou 28,1% nos últimos 
dez anos, principalmente devido à melhoria das técnicas de cultivo 
empregadas pelos bataticultores, uso de cultivares mais produtivos e 
qualidade das sementes. “Portanto, é muito importante a incorporação de 
tecnologias e produtos tecnológicos que possibilitem o aumento da 
produtividade e da qualidade nos sistemas de produção, visando garantir a 
competitividade e a sustentabilidade da cadeia brasileira da batata”, destaca 
o técnico da Brandt do Brasil. 
A Brandt especializada em fisiologia e nutrição vegetal oferece uma 
estratégia moderna e inovadora para o agro brasileiro, visando a melhoria do 
equilíbrio fisiológico e nutricional para melhorar a imunidade da planta contra 
tais patógenos. A empresa se destaca pela tecnologia Smart System 
“tecnologia moderna de absorção e translocação de nutrientes via xilema e 
floema. Destaque para o produto Smart Cobre que possui uma adequada 
concentração de cobre complexado pela tecnologia, que estabiliza 100% do 
cobre na forma bioativa, potencializando o controle de fungos e bactérias. 
Pode ser posicionado no sulco de plantio, amontoa, pré amontoa ou foliar”, 
explica Lucas Manfrin, técnico de desenvolvimento de mercado da Brandt do 
Brasil. 
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Bem Brasil se torna PEF 

 
Data: 04/11/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/bem-brasil-goes-
pef?taxonomy=1001&region=1843 
 

 

Impressão das instalações da fabricante brasileira de batatas fritas Bem 
Brasil. 

 
A Bem Brasil é a maior processadora de batata e fabricante de batatas fritas 
congeladas do Brasil. ELEA GmbH, líder mundial em sistemas de campo 
elétrico pulsado para processamento de alimentos, forneceu o primeiro 
sistema PEF Advantage para processamento de batata, adequado para 
processar até 30 toneladas de batata por hora. 
Além disso, uma segunda linha com capacidade de até 60 t / h será fornecida 
para a nova linha de processamento de última geração na unidade de 
Perdizes. 
 
Walter Takano, Gerente de Comércio Exterior da Bem Brasil: 
"A Elea é o fornecedor líder no uso de PEF na indústria de batata. A 
experiência, assim como o suporte técnico que a Elea oferece, foi o 
argumento mais decisivo para nós." 
A Bem Brasil já visitou clientes referência que utilizam a tecnologia Elea PEF 
e também o centro de testes da Física de Alimentos, parceira de distribuição 
da Elea na América do Norte. 
A tecnologia Elea PEF substitui o pré-aquecimento convencional dos tubérculos 
de batata e reduz o consumo geral de água e energia. Além disso, foram 
observados melhor corte, rendimento e qualidade do produto. Os sistemas são 
instalados antes do corte a jato de água, onde o baixo calor e o processo de 
energia causam amaciamento do tecido e aprimoramento do corte. 
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Elea Pulsed Electric Field SmoothCut ™ 

 
Stefan Toepfl, Diretor Executivo da Elea: 

 
"Estamos honrados que a Bem, maior processadora de batata do Brasil, decidiu 
fazer parceria conosco." 
"A equipe de P&D e técnica da Bem analisou de perto o que o PEF pode 
oferecer aos seus negócios e o que outras instalações de batatas fritas de 
classe mundial estão fazendo e conduziu testes práticos usando os sistemas de 
teste PEFPilot ™." 
"Além disso, eles estão recebendo um excelente suporte ao cliente local da 
Schur, nosso representante de vendas e serviços no Brasil." 
 
Walter Takano: 
"Principalmente com investimentos tecnológicos, é importante ter um parceiro 
experiente ao seu lado. Com a tecnologia PEF, a Elea prometeu reduzir nossos 
custos e aumentar os rendimentos." 
"A Elea oferece um excelente atendimento ao cliente e trabalha junto conosco 
para alcançar os resultados desejados e atender às nossas expectativas." 
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Produtores de Lima, Peru recebem 30 
toneladas de sementes de batata de alta 

qualidade genética 

 
Data: 02/11/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/es/news/2020/productores-
de-lima-per%C3%BA-reciben-30-toneladas-de-semillas-de-papa-de-alta-
calidad?taxonomy=1001&region=1843 
 

 

A Direcção Regional da Agricultura de Lima procura aumentar a produção do 
tubérculo 

 
Os empresários produtores da região de Lima receberam sementes 
certificadas de diversas variedades de batata, de alta qualidade genética, 
com o objetivo de promover esta cultura e garantir a segurança alimentar do 
país, após a situação de emergência sanitária vivida pelo covid-19. 
Graças à alta qualidade genética do insumo, são tolerantes a pragas e 
doenças, o que contribui para a cesta básica e o desenvolvimento da 
agricultura familiar. 
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A Direção Regional de Agricultura de Lima distribui 30 toneladas de sementes 

certificadas, com o objetivo de aumentar a produção e a qualidade desta 
importante safra na região alta andina, e o faz em cumprimento às medidas de 

biossegurança em face da pandemia covid-19. 
 

No âmbito desta iniciativa, os especialistas da entidade regional prestam 
assistência técnica intensiva, a fim de lhes fornecer as ferramentas necessárias 
para poderem desenvolver e gerir planos de negócio sustentáveis. 
O Governo Regional de Lima também entregou 6.000 quilos de milho e ervilha, 
1.200 quilos de cevada e 350 quilos de alfafa, que servirão como um adicional a 
favor dos agricultores, para que obtenham melhores resultados em sua 
produção. 
 



19/2020 

Produtores de Batata do Noroeste da 
Europa (NEPG): a área plantada com batata 

deve diminuir em um mínimo de 15% 
 
Data: 03/11/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/north-western-
european-potato-growers-nepg-potato-acreage-should-decrease-
minimum-15?taxonomy=1001&region=1843 
 

 

Plantando batatas 
 

O NEPG (North-Western European Potato Growers) estima que a colheita 
total será de 27,9 milhões de toneladas nesta temporada se todas as batatas 
no solo forem realmente colhidas. 
A colheita é mais tarde do que o normal com todos os riscos envolvidos e 
ainda há algumas batatas em áreas úmidas difíceis no oeste da Bélgica e na 
Grã-Bretanha. Isso é 4,5% ou 1 milhão de toneladas a mais que na 
temporada passada nos 5 principais países da batata. 
O NEPG considera que os produtores do noroeste da UE plantarão 15% 
menos na próxima primavera. 
Devido à Covid-19, a demanda mundial por produtos processados de batata 
diminuiu enormemente e a demanda real por matéria-prima das fábricas é de 
cerca de 85% em comparação com a temporada passada, antes da 
pandemia. O nível real de baixo preço de compra gratuita para o 
processamento de batatas está enfatizando isso. 
 
Redução do volume dos contratos 
Os processadores de batata europeus e norte-americanos têm grandes 
estoques de produtos prontos em seus frigoríficos e precisam de menos 
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matéria-prima por um período mais longo. A expectativa é que eles reduzam 
o volume dos contratos do próximo ano com os produtores e quase não 
tenham interesse em batatas grátis. 
Devido ao custo real de cultivo e armazenamento da batata, não se espera 
uma redução dos preços do contrato. Nos últimos 5 anos, os produtores de 
NEPG aumentaram sua área de consumo de batata em 7,7%. 
O aumento na França foi de quase 14% e na Alemanha 10%, porém, os 
demais países também aumentaram sua área. Este aumento de área é um 
enorme contraste em relação ao crescimento mais lento da demanda de 
matéria-prima pelas fábricas, e redução desde a situação da Covid-19. 
Com os segundos bloqueios iminentes em vários países, o NEPG não espera 
mudanças na próxima temporada. Além disso, o resultado das discussões do 
Brexit pode influenciar o mercado. 
 
Temporada de transição 
Devido a novas regulamentações para armazenamento (proibição de CIPC, 
introdução e uso de 'novos' produtos de controle de brotos), especialmente o 
armazenamento mais longo nesta próxima temporada pode ser considerado 
um desafio, um ano de transição. 
A disponibilidade de alguns novos materiais anti-brotação é menor do que o 
necessário para os produtores, e seu uso é mais caro e mais difícil 
(armazéns adaptados, equipamento de gaseificação, ...) tecnicamente do que 
com CIPC. 
O NEPG espera que menos produtores optem pelo armazenamento 
extremamente longo e é altamente recomendável recalcular o preço de custo 
antes de assinar qualquer contrato. 
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Colômbia: Crise entre produtores de batata: 
eles vendem ou doam sua colheita 

 
Data: 06/11/2020 
 
Disponível em: https://pt.potatoes.news/economia/mercado/crise-
colombiana-entre-produtores-de-batata-que-vendem-ou-doam-sua-
colheita.html 

 

 
Os camponeses de Boyacá vão às rodovias para doar ou vender seus 

produtos a custos baixíssimos para evitar que apodreçam. 
 

Denunciando o abandono do governo nacional, os produtores de batata de 
Boyacá dirigem-se, há vários dias, às estradas que circundam o município de 
Ventaquemada, em Boyacá, para vender a preços baixíssimos a produção dos 
últimos seis meses, quase de graça. 
Apesar das promessas econômicas feitas pelo governo aos produtores de 
batata para sustentar suas necessidades básicas em meio à crise de saúde 
gerada pela pandemia covid-19, os agricultores dizem que a ajuda nunca 
chegou às suas mãos. 
“Tive que sair para vender a batata aqui na beira da estrada porque os 
comerciantes não compram da gente, os insumos são muito caros”, explica 
Albeiro Castro, produtor boacense da rádio Blu, que adianta que eles também 
faça isso para evitar o apodrecimento da batata em suas plantações. 
Esta situação ocorre quase ao mesmo tempo que o lançamento, liderado por 
Juan Camilo Restrepo, vice-ministro do Desenvolvimento, do projeto 'La papa, 
compromisso por Colômbia', que visa atender às necessidades dos papeleiros 
que, com a criação da esta iniciativa, prova de que não é um problema novo. 
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O compromisso de Restrepo é destinar US $ 30 bilhões para beneficiar cerca de 
3.000 pequenos produtores de papel nos meses de novembro e dezembro, ou 
seja, os papeleiros com terras menores que três hectares. Estima-se, segundo 
dados do Ministério do Desenvolvimento, que na Colômbia cerca de 90% dos 
100.000 produtores de batata são pequenos. 
Faltariam zeros ao valor de Restrepo, segundo os fazendeiros que explicaram 
que esses US $ 30 bilhões equivaleriam a uma ajuda de US $ 5.000 por pacote, 
valor muito inferior ao que vendem o produto nas estradas. 
“É muito barato e não há comércio de batatas, vendemos apenas $ 15.000 ou $ 
20.000 o 'pedaço' de batata”, disse Castro. 
Antes da pandemia, explica o agricultor John Aldo León, em declarações ao 
portal KienyKe, um pacote de batata foi vendido por US $ 150.000 ou US $ 
200.000, valor que não chega perto dos US $ 5.000 que o governo oferece com 
'La papa, compromisso pela Colômbia '. 
Além do mau pagamento obtido pelos papeleiros pelos seus produtos, foi 
acrescentado que a crise sanitária fez com que os atacadistas descartassem a 
ideia de adquirir o tubérculo, o que gerou um custo extra que os fazendeiros não 
podem suportar e não suportam gerar lucratividade. 
“Sim, tem muita batata, mas não há rentabilidade por causa dos preços baixos. 
Os líquidos e os fertilizantes para as lavouras são muito caros se comparados 
ao valor que hoje estão sendo vendidos, digamos um quilo de batata, que sai 
por 400 e até 300 pesos”, explicou León. 
Por sua vez, Hugo Rosas, deputado e dirigente agrário e ambientalista de 
Boyacá, manifestou seu desacordo e escreveu em suas redes sociais: “esta é a 
triste realidade a que estão submetidos nossos camponeses, preços baixos 
para vender, preços altos para produzir; não há dinheiro suficiente para levar 
seus produtos aos mercados ou centros de abastecimento. Hoje centenas de 
milhares de famílias que dependiam da produção de batata estão falidas por 
causa dos preços baixos”. 
Segundo dados da Fedepapa, ao referido problema, acrescenta-se que, 
segundo cálculos da entidade, as perdas mensais dos produtores de batata 
rondam os $ 100 bilhões, ou seja, de uma produção mensal de 220 mil 
toneladas de batata, eles fariam estar perdendo cerca de US $ 450.000 para 
cada tonelada. 
Embora a informação não tenha sido confirmada, presume-se que o setor 
papícola esteja planejando manifestar seu desacordo por meio de mobilizações 
no dia 13 de novembro. 
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Caixa de correio ou parede de sucção para 
armazenamento de batatas? 

 
Data: 06/11/2020 
 
Disponível em: https://pt.potatoes.news/agrotecnologia/mantendo-a-
colheita/armaz%C3%A9ns/caixa-de-correio-ou-parede-de-
suc%C3%A7%C3%A3o-para-armazenamento-de-batata.html 
 

 
Eric Anderson, engenheiro agrônomo sênior da Scottish Agronomy, examina 

algumas questões importantes a serem consideradas antes do 
armazenamento da batata neste outono. 

 
Para sementes, o uso de ventilação positiva é aceito como a melhor prática. As 
taxas normais de ventilação para depósitos em caixa são normalmente 
projetadas para ser 0,02 m 3 / s / t, mas essa taxa de fluxo de ar é 
principalmente para ajudar na distribuição, em vez da necessária para remover 
o calor e a umidade transferidos. A melhor maneira de lidar com o excesso de 
umidade na superfície dos tubérculos colhidos em caixas é com sistemas de 
ventilação positiva. A ventilação positiva com caixas de armazenamento precisa 
de até 0,08 m 3 / s / t para permitir o vazamento de ar. Os sistemas positivos 
requerem ventiladores que podem agir contra uma pressão modesta do 
sistema, mas eles ainda constituem a minoria dos sistemas de ventilação de 
armazenamento em caixa. No entanto, pode-se argumentar que eles são a 
melhor solução disponível para muitos dos problemas atualmente 
experimentados em lojas de caixas com fluxo de ar. 
A LETTERBOX é o tipo mais comum, mas o tamanho deste sistema é 
geralmente restrito a cerca de 10 caixas de profundidade do duto pela 
quantidade de ar que pode ser distribuída através das ranhuras relativamente 
pequenas do palete. Use a maior taxa de fluxo de ar disponível para secagem. 
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Os sistemas de lote são adequados para secagem, pois o fluxo de ar pode se 
concentrar em uma pequena tonelagem. Os sistemas de caixa de correio são 
geralmente limitados a 8 a 10 caixas de profundidade para uma secagem eficaz. 
Os verdadeiros sistemas de caixa de correio podem ser configurados 
construindo-se um plenum na parte de trás das caixas, voltado para 
compensado e ranhuras de corte para alinhar com ranhuras alternativas para 
paletes. O ar é fornecido ao plenum, através das ranhuras abertas e sob as 
caixas até a extremidade da pilha, onde a abertura é fechada usando rolhas de 
espuma. 
O sistema PAREDE DE SUCÇÃO , onde o ar é sugado pelas extremidades das 
caixas, também está aumentando em uso; é um método de ventilação mais 
adaptável, mas menos eficiente em termos de espaço, pois pode ser usado 
mesmo quando o depósito está parcialmente cheio. O sistema é novamente 
baseado em torno de um plenum na parte de trás da loja, mas neste caso está 
conectado a uma série de vazios cobertos entre as colunas de caixas, de onde 
o ar é extraído. Os sistemas de parede de sucção são mais adequados para 
lojas com mais de 10 caixas por fileira. 
O objetivo é secar os tubérculos e remover o calor do campo, evitando a 
condensação, e promover a cicatrização de feridas. Se estiver usando um 
sistema de caixa de correio com uma rotação de caixas, um período de pelo 
menos 2 a 5 dias de ventilação positiva é necessário a uma temperatura de 
manutenção de 10 a 12 ° C (ou mais se as temperaturas forem inferiores a 
esta) para reduzir a bactéria e risco de infecção fúngica. O ideal é usar ar 
externo mais frio do que a temperatura do tubérculo, mas evite trazer o ar 
externo mais quente do que a temperatura dos tubérculos já armazenados. 
Quando for usado um sistema de mistura de ar que combine o ar externo e o ar 
interno, tente fazer uma diferença de no máximo 4 ° C entre o ar usado para 
ventilação e a temperatura do tubérculo. 
Em uma geladeira onde não é possível trazer o ar de fora, inicie a recirculação a 
partir do ponto de carregamento da loja. A temperatura do ar de resfriamento 
deve ser mantida em uma faixa entre 1 - 4 ° C abaixo da temperatura da 
cultura, mas não mais fria. Idealmente, o refrigerador pode ser regulado para 2 ° 
C abaixo da temperatura do tubérculo para equalizar os tubérculos 
armazenados à medida que são carregados. Após a cicatrização da ferida, as 
taxas de resfriamento devem atingir um máximo de 0,5 ° C de redução por dia 
até que a temperatura de manutenção desejada seja atingida. Ventilação 
adequada é necessária durante o pull-down para remover a umidade da 
superfície. Enquanto um diferencial de temperatura relativamente pequeno pode 
reduzir a taxa de resfriamento, um maior pode causar diferenças de temperatura 
excessivas dentro das caixas. Isso pode resultar em condensação quando o ar 
úmido no centro da caixa sobe e se condensa nos tubérculos de superfície 
resfriados, a menos que seja usada ventilação positiva. Assim que a 
temperatura desejada for atingida, a recirculação pode ser reduzida para 10 - 20 
minutos a cada 2 - 4 horas, dependendo do armazenamento. 
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Feridas mecânicas permitem que fungos e bactérias se desenvolvam na polpa 
do tubérculo. A taxa de cicatrização de feridas é influenciada pela temperatura; 
em depósitos mais frios, o tempo necessário para cicatrizar é aumentado. A 
cicatrização de feridas e a estratégia de redução da temperatura em lavouras de 
armazém dependem do mercado final e da probabilidade de desenvolvimento 
de doenças. Em geral, uma cura mais longa será necessária para culturas 
danificadas mecanicamente ou variedades suscetíveis a manchas de pele, por 
exemplo, Cultra e King Edward. Para essas variedades, é preferível manter os 
tubérculos acima de 10 o C por pelo menos 10-14 dias. 
Também é importante secar a cultura adequadamente para garantir que não 
apodreça. Se prevenir o desenvolvimento de cascas prateadas e manchas 
pretas são essenciais, assim que a cicatrização da última colheita carregada for 
concluída, o armazenamento deve ser reduzido à temperatura de manutenção 
desejada o mais rápido possível, a menos que a mancha na pele seja a 
principal preocupação. Piper e Estima requerem redução da temperatura inicial 
o mais rápido possível após o carregamento da loja. 
 
Tabela x  Taxa de cicatrização de feridas e relação com a temperatura 
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Produto à base de batata poderá tratar 
úlcera gástrica 

 
Data: 02/11/2020 
 
Disponível em: https://portalcorreio.com.br/produto-a-base-de-batata-
podera-tratar-ulcera-gastrica/ 
 
Compostos bioativos da substância têm ação antioxidante e anti-inflamatória 
 
Pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) criaram um 
produto à base de compostos naturais da batata inglesa para auxiliar na 
prevenção e no tratamento de lesões gástricas, como as úlceras peptídicas. 
A invenção foi patenteada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI) com o nome de “Produto nutracêutico liofilizado de solanum tuberosum 
para tratar úlceras pépticas gástricas”. 
O experimento foi realizado pelos pesquisadores da UFPB, Carolina Leal, 
Carlos Alberto de Almeida e Tatiane Santi Gadelha. Também contou com os 
pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC), Vicente de Paulo, 
Gerardo Cristino Filho, Hellíada Vasconcelos, Antonio Alfredo Rodrigues, Gerly 
Anne de Castro, Mirna Marques, Isabela Ribeiro e Samuel Mateus. 
De acordo com a pesquisadora e professora da UFPB, Tatiane Santi, entre as 
vantagens observadas estão a utilização de um produto de fácil acesso e a 
comprovada eficácia do uso da batata inglesa nas infecções do estômago, 
como gastrites. 
“Proteínas de origem vegetal apresentam inúmeras propriedades, entre elas as 
anti-inflamatórias. Por estar em um Programa de Pós-graduação de Nutrição e 
ter relatos do uso popular da solanum tuberosum (batata inglesa) para tratar 
distúrbios do estômago, decidimos testar o produto e verificar a sua real 
atuação”, conta Tatiane. 
A professora da UFPB afirma que, diante do conhecimento sobre os efeitos 
colaterais dos remédios nos tratamentos convencionais, o grupo de 
pesquisadores decidiu realizar testes baseados em compostos da batata 
inglesa. 
“Inicialmente, utilizamos batatas inglesas que não continham brotos, nem 
regiões esverdeadas. Para que pudéssemos realizar os testes in vivo 
(camundongos), foi necessário triturar as batatas com água e filtrar o material 
obtido para que tivéssemos uma solução aquosa com proteínas”. 
Além de substâncias proteicas, o produto possui taninos e outros compostos 
que estão, naturalmente, presentes na batata inglesa. 
“A solução foi congelada e submetida a um processo de liofilização, onde ocorre 
a retirada da água e resta somente um pó (farinha fina). O material foi testado 
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em camundongos swiss albinos, previamente aclimatados, com indução de 
úlcera gástrica”. 
No experimento, os pesquisadores testaram diferentes concentrações do 
extrato liofilizado na forma de pó (concentração 250mg, 500mg e 1g). As 
amostras foram dissolvidas com sal e administradas via oral nos camundongos. 
“Para podermos comparar a eficácia do extrato, utilizamos um grupo controle 
positivo que recebeu a droga Ranitidina. Esta atua diminuindo a secreção ácida. 
Ao analisar a mucosa gástrica, verificamos que os camundongos apresentaram 
uma redução na lesão gástrica de 37,61% para a dose 250mg, 51,35% para 
500mg e 86,81% para 1g”, explica Tatiane. 
Segundo a professora da UFPB, o grupo de pesquisadores verificou que os 
camundongos tratados com as três doses do extrato da batata inglesa liofilizado 
não tiveram diferenças estatísticas em comparação ao uso do medicamento 
Ranitidina – que possui efeitos colaterais graves, como câncer, e já teve a 
comercialização suspensa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). 
“Verificamos que o grupo tratado somente com salina não teve as lesões 
diminuídas. Também constatamos que o extrato da batata inglesa é tão efetivo 
quanto a droga de escolha na prática clínica, no caso a Ranitidina. A Ranitidina 
apresentou para o experimento uma inibição de 65% das lesões”. 
Tatiane Santi acredita que o produto da UFPB, em parceria com a UFC, deve 
“ser melhor estudado e procurar parcerias para desenvolver um composto a ser 
comercializado”. Conforme a professora, é um produto natural de ampla 
disponibilidade e possui melhor aceitabilidade do organismo do que os 
compostos sintéticos, além de baixo custo. 
“Possui compostos bioativos como taninos e lectina de ação antioxidante e anti-
inflamatória. É um produto com atividade gastroprotetora, na forma de alimento 
nutracêutico ou medicamento natural, apropriado para inibir e tratar úlceras 
pépticas gástricas”, reforça. 
Para que o produto seja produzido, disponibilizado e comercializado, a Agência 
UFPB de Inovação e Tecnologia busca parcerias pelo e-mail 
inova@reitoria.ufpb.br. 
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YouTuber usa energia de batatas podres 
para jogar Doom 

 
Data: 19/10/2020 
 
Disponível em: https://zap.aeiou.pt/energia-de-batatas-jogar-doom-
353256 
 
Um Youtuber conseguiu jogar Doom, através do uso (exclusivo) de energia 
proveniente de batatas podres. Usou cerca de 45 quilos. 
Equalo – o Youtuber que alcançou esta proeza – usou a “energia das 
batatas” para conseguir jogar Doom. Pode parecer estranho, mas funcionou. 
Há uns anos já tinha sido descoberto que uma batata cozida é capaz de 
produzir 10 vezes  mais carga energética do que uma batata crua. Ao ter 
conhecimento disso, o YouTuber reuniu na sua garagem um autêntico 
batalhão de batatas, todas unidas para formar uma grande bateria. 
Segundo o Interesting Engineering, Equalo, uniu todas as batatas (cerca de 
45 kg) com cobre e com zinco e criou, aquilo que é conhecido em 
eletroquímica, como uma Ponte Salina. 
Inicialmente a ideia era conseguir executar o jogo num Raspberry Pi Zero, 
que para funcionar precisaria entre 100 e 120 miliamperes e 5 volts. Para 
isso o YouTuber comprou  as batatas, ferveu-as para aumentar a 
amperagem, cortou-as ao meio, e espalhou-as na sua garagem. Por fim, 
cobriu-as com zinco e cobre e ligou-as a fios, o que fez com estas 
transportassem energia até ao aparelho. 
Depois de cinco dias, e alguns problemas técnicos, a experiência não 
funcionou. Enquanto Equalo pensava numa solução, deixou as batatas a 
repousar na garagem. Dias depois teve a ideia de trocar o Raspberry por outro 
dispositivo que não necessitasse de tanta energia para executar o Doom. 
Surgiu então a ideia de usar uma calculadora TI-84 e, surpreendentemente, as 
batatas que já estavam num elevado estado de decomposição, funcionaram. O 
YouTuber conseguiu que as batatas atingissem mais de 100 miliamperes e 5 
volts de corrente, conseguindo assim usar a pilha de batatas para alimentar o 
aparelho. 
Uma única batata não teria sido suficiente para fornecer eletricidade devido à 
fraca energia que produz. Equalo encontrou a fórmula perfeita, ao criar uma 
bateria gigantesca de mais de 700 batatas que foram conectadas entre si. 
Contudo, o YouTuber já deixou claro que a ambiciosa experiência teve um 
ponto negativo: uma garagem inundada pelo cheiro de centenas de batatas que 
começaram a apodrecer depois de serem deixadas ao ar livre durante vários 
dias. 
Perante este cenário, e apesar do feito, Equalo deixa um aviso: “Por favor, 
nunca tentem fazer isto sozinhos, não vale a pena”. 


