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QUALIDADE PÓS-COLHEITA E ALTERAÇÕES BIOQUIMICAS DE DUAS 

CULTIVARES DE BATATA SUBMETIDAS A ESTRESSE TÉRMICO  

 

RESUMO 

 

Elevadas temperaturas durante o processo de transporte podem submeter os tubérculos de 

batata a estresse térmico, que pode afetar a qualidade e a vida útil destes tubérculos. O 

presente trabalho objetivou avaliar os efeitos de estresse térmico simulados sobre a 

degradação de tubérculos de batata, por meio de características físico químicas de pós-

colheita e atividade das enzimas SOD (Superoxido Dismutase), CAT (Catalase) e POX 

(Peroxidase). Foram utilizadas as cultivares Ágata e Atlantic, a primeira com aptidão para 

consumo de mesa e a segunda com aptidão industrial. Os tratamentos consistiram de 

combinações de quatro temperaturas (20 ºC [ambiente], 30, 40 e 50 ºC) com quatro 

tempos de exposição em cada temperatura (0, 3, 6 e 12 horas) e o delineamento foi 

inteiramente casualizado. As avaliações foram iniciadas 48 horas (2 dias) após aplicação 

dos tratamentos. Em intervalos de 7 dias (2, 9, 16, 23, 30 e 37 dias), foram avaliados a 

perda de peso dos tubérculos, degradação de tubérculos firmeza de polpa, teor de sólidos 

solúveis, teor de matéria seca, pH e acidez titulável. Aos dois, nove e 37 dias após 

aplicação dos tratamentos foram realizadas as avaliações das enzimas SOD, CAT e POX. 

Foi verificado efeito para cultivar para todas as fontes de variação e somente não foi 

observado efeito dos tratamentos para o teor de matéria seca e CAT. A cultivar Atlantic 

apresentou maior sensibilidade ao estresse térmico com maior perda de peso fresco e 

maior porcentagem de degradação de tubérculos. Com o aumento da temperatura e tempo 

de exposição foi observado redução da firmeza de polpa, incremento nos valores de 

sólidos solúveis e acidez titulável, redução do pH e aumento da degradação de tubérculos 

e da perda de peso. 

 

Palavra-chave: armazenamento; transporte; características físico-químicas; firmeza; 

perda de peso; EROs. 
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POSTHARVEST QUALITY AND BIOCHEMICAL CHANGES IN TWO 

POTATO CULTIVARS UNDER HEAT STRESS 

 

ABSTRACT 

 

High temperatures during the transport process can be subject potato tubers to thermal 

stress, that can affect tuber quality and shelf-life. Our aim was to evaluate the effects of 

simulated heat stress on decay of potato tubers through post-harvest physicochemical 

characteristics and activity of SOD (Superoxide dismutase), CAT (Catalase) and POX 

(Peroxidase). We evaluate two cultivars, Ágata, used for in natura consumption and 

Atlantic, intended for industrial processing. The treatments consisted of four temperatures 

(20, 30, 40 and 50 °C) with four exposure times at each temperature (0, 3, 6 and 12 hours) 

and the design was completely randomized. Evaluations were initiated 48 hours (2 days) 

after application of treatments. At intervals of 7 days (2, 9, 16, 23, 30 and 37 days), we 

evaluated the weight loss of the tubers, decay tuber firmness, soluble solids, dry matter 

content, pH and titratable acidity. At two, nine, and 37 days after application of treatments 

were conducted evaluations of SOD, CAT and POX. It was no effect to grow for all 

sources of variation and only was no effect of treatments for the dry and CAT matter. 

Cultivar Atlantic showed higher sensitivity to heat stress with greater loss of fresh weight 

and higher percentage of tubers degradation. With increasing temperature and exposure 

time were observed reduction in firmness, increase in soluble solids and titratable acidity 

values, reducing the pH and increasing decay of tubers and the weight loss. 

 

Keywords: storage; transport; características physicochemical characteristics; firmness; 

weight loss; ROSs. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A batata é atualmente uma das principais fontes de alimento para o homem, sendo 

a quarta cultura em volume de produção no mundo, somente atrás do milho, trigo e arroz. 

Seu cultivo é uma importante fonte de emprego e renda para muitas famílias. A 

importância social desta cultura se estende também ao fato da batata ser um alimento 

substancialmente nutritivo, apresentando proteína de boa qualidade e elevado índice 

biológico, além de ser considerada importante fonte de vitamina C. Outro fato que merece 

destaque é que a batateira é a planta que apresenta a maior produção de energia e proteína 

por hectare por dia (PÚBLIO, 2008;  BLAUER et al., 2013;  FAO, 2016). 

 Apesar da importância alimentar para o mundo, no Brasil a batata ainda não é 

considerada um alimento básico. Alguns dos motivos para o baixo consumo são os 

elevados preços pagos pelo consumidores finais, que é consequência dos elevados custos 

de produção, deficiências no abastecimento e comercialização e perdas durante a cadeia 

produtiva (FILGUEIRA, 2008). 

 O período de transporte e armazenamento é uma fase crucial da cadeia produtiva 

da batata, especialmente no Brasil, onde comumente os tubérculos colhidos chegam à 

indústria e em geral ao consumidor sem a utilização de refrigeração em nenhuma das 

etapas pós-colheita.  

 Na fase de transporte dos tubérculos podem ocorrer perdas significativas, 

especialmente quando este é realizado à grandes distâncias. Normalmente o transporte é 

realizado em sacos de 50 kg, por caminhões, com a carga coberta por lona. Em alguns 

casos o transporte é realizado em dias e horários com temperatura mais elevada. A baixa 

ventilação da carga aliada a temperatura pode ocasionar uma série de perdas qualitativas 

e quantitativas.  

Em alguns casos pode ocorrer, inclusive a perda de toda a carga devido a formação 

de coração negro. O aumento da temperatura no interior da carga acelera o metabolismo 

das células do tubérculo, que passam a consumir mais oxigênio, o aumento ocorre até um 

ponto em que o consumo de oxigênio supera a taxa de difusão, podendo ocorrer morte 

celular e a formação de coração negro, e esse processo é intensificado pela baixa 

ventilação da carga coberta com lona. Quando não ocorre o coração negro, o aumento da 

temperatura pode levar a perda de qualidade dos tubérculos por alterações fisiológicas e 

bioquímicas.  
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A compreensão da fisiologia pós-colheita, englobando o conhecimento dos efeitos 

ambientais sobre características físico-químicas e fisiológicas dos tubérculos, bem como 

a resposta de cada genótipo a estes fatores são fundamentais para o desenvolvimento de 

tecnologias mais eficazes na busca de alternativas para prolongar a vida pós-colheita dos 

tubérculos de batata. Portanto, são necessários estudos para compreender e conhecer os 

efeitos da elevada temperatura sobre tubérculos de batata para que possam ser 

desenvolvidas tecnologias mais eficazes, bem como alternativas para prolongar a vida 

pós-colheita e reduzir a perda de tubérculos de batata.  
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2. OBJETIVO 

 

2.1. Geral 

   

Avaliar alterações físico-químicas e da atividade enzimática em tubérculos de 

batata das cultivares Ágata e Atlantic em pós-colheita sob condições de estresse térmico 

simulando situações de transporte. 

 

2.2. Específicos 

 

- Avaliar as características físico-químicas em tubérculos de batata em armazenamento, 

influenciadas por estresse térmico simulado no transporte; 

- Comparar as cultivares em relação as características físico químicas e atividade 

enzimática quanto a resposta ao estresse térmico; 

- Mensurar a degradação de tubérculos de batata durante o período de armazenamento 

pós-colheita, em função de estresse térmico simulado no transporte. 

- Estudar a alteração das enzimas SOD, CAT e POX de tubérculos de batata armazenados 

e afetados por estresse térmico simulado no transporte. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. A cultura da batata 

 

A batata (Solanum tuberosum L.) é uma espécie pertencente à família Solanaceae 

(ITIS, 2016), o centro de diversidade genética engloba as áreas vizinhas ao lago Titicaca, 

próximo à fronteira entre Peru e Bolívia, na Cordilheira dos Andes na América do Sul, 

onde a cultura integra a dieta de populações nativas a mais de 6000 anos (LEÓN, 2007;  

FILGUEIRA, 2008).  

Atualmente é o quarto alimento mais consumido no mundo, depois do trigo, arroz 

e milho, com uma produção no ano de 2014 de 385,07 milhões de toneladas e 

produtividade média de 20,05 t ha-1, sendo que os cinco principais países produtores são 

a China (96,09 milhões de t), Índia (46,39 milhões de t), Rússia (31,5 milhões de t), 

Ucrânia (23,69 milhões de t) e Estados Unidos (20 milhões de t). O Brasil aparece como 

21º produtor mundial, com uma produção de 3,68 milhões de toneladas (FAO, 2016). 

Conforme dados do IBGE (2016), no ano de 2014 a produtividade média nacional 

foi de 27,94 t ha-1. Os três principais estados produtores são Minas Gerais (1.200.359 t), 

Paraná (850.959 t) e São Paulo (687.726 t). Do total produzido no Estado do Paraná, 

84.010 t (cerca de 10% da produção paranaense) foram produzidas no município de 

Guarapuava. A produtividade média de Guarapuava foi de 36,69 t ha-1, valor superior a 

média paranaense (28,24 Mg ha-1) e a média nacional (27,94 Mg ha-1). 

A batata é um alimento essencial na dieta mundial, sendo base alimentar em vários 

países, principalmente naqueles de clima temperado. É cultivada em mais de 125 países 

e consumida por mais de 1 bilhão de pessoas. Ainda que seja considerada a quarta fonte 

alimentar para a humanidade, no Brasil não é um alimento básico, sendo que seu consumo 

anual per capita  não ultrapassa os 15 kg (PÚBLIO, 2008). Dentre os motivos para o 

baixo consumo está o elevado preço pago pelo consumidor, consequência dos elevados 

custos de produção e por deficiências no abastecimento e comercialização (FILGUEIRA, 

2008). 

Além da importância econômica, a batata apresenta grande importância social, 

pois é grande geradora de emprego e renda, além de ser um alimento substancialmente 

nutritivo para o homem, apresentando proteína de boa qualidade e elevado índice de valor 

biológico, também é uma das culturas que apresenta maior produção de energia e proteína 
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por hectare por dia (PÚBLIO, 2008). Também é uma importante fonte de vitamina C, 

com teores que variam de 11 a 40 mg 100 g-1 de peso fresco (BLAUER et al., 2013). 

A batateira é uma planta anual, apresenta caules aéreos, herbáceos comumente 

denominados de hastes, com suas raízes tendo origem da base destas hastes. Seu sistema 

radicular é superficial, com cerca de 85% das raízes concentradas a uma profundidade de 

até 30 cm. As folhas são compostas por folíolos arredondados e as flores são 

hermafroditas reunidas em uma inflorescência no topo da planta (YUAN et al., 2003;  

FILGUEIRA, 2008). 

É uma cultura de clima temperado, desenvolvendo-se em climas amenos e 

úmidos, no entanto é cultivada desde regiões tropicais até subpolares (YUAN et al., 2003;  

IERNA e MAUROMICALE, 2012). A batata possui exigências climáticas peculiares e a 

temperatura elevada é um fator limitante ao seu desenvolvimento, em especial a 

temperatura noturna, pois está pode diminuir, ou em casos extremos impedir a tuberização 

(LEÓN, 2007).  

 

3.2. Cultivares 

 

De acordo com BARRA et al. (2013), existem mais de 4000 cultivares de batata 

descritas no mundo, estas, adaptadas a diferentes ambientes com distintos tipos de solo e 

condições climáticas. No Brasil as cultivares mais importantes são a Ágata e Atlantic 

(FERNANDES e SORATTO, 2013). 

 

3.2.1. Cultivar Ágata 

  

 A cultivar Ágata (Böhm52/72 x Sirco) foi lançada no ano de 1990 na Holanda e 

em 1999 obteve seu registro no Brasil (MELO et al., 2003). De acordo com dados do 

NIVAP (2011), a ‘Ágata’ é uma planta de elevada produção, precoce (ciclo inferior a 90 

dias), de hastes espalhadas, folhas grandes a moderadamente grandes, cor verde a verde 

claro. O tubérculo é grande, de forma oval, cor da polpa e casca amarelas, “olhos” 

superficiais e apresenta baixo teor de matéria seca. Apresenta elevada susceptibilidade a 

requeima (Phytophthora infestans) nas folhas e moderada resistência ao ataque do mesmo 

patógeno nos tubérculos, possui elevada susceptibilidade a sarna comum e moderada 

resistência ao vírus do enrolamento. 
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MELO et al. (2003) observaram que a ‘Ágata’ apresenta tuberização precoce, que 

tem início 35 dias após o plantio (DAP), continuando a diferenciação dos estolões em 

tubérculos até os 55 DAP, quando se estabiliza o número de tubérculos por planta. Este 

pequeno período de definição do número de tubérculos, em torno de 20 dias, é 

característica marcante da cultivar ‘Ágata’, com produção de tubérculos normalmente 

uniformes em tamanho. O desenvolvimento e enchimento dos tubérculos se processam 

de maneira rápida, levando cerca de 50 dias, sendo que aos 85 DAP dias a planta já 

completou seu ciclo. 

 

3.2.2. Atlantic 

 

A cultivar Atlantic (B5141-6 (Lenape) x Wanseon) foi produzida e selecionada 

pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em 1969. É uma planta 

que apresenta tamanho médio a alto, porte ereto, hastes grossas, folhas lisas de cor verde 

brilhante, folíolos terminais grandes e ovalados. O tubérculo é ovalado, liso, de película 

branca e ligeiramente reticulada a escamada, possui “olhos” superficiais e a polpa é de 

coloração branca. O ciclo é semi-precoce (90-120 dias), e é destinada a industrialização, 

para a produção de chips, batata palito e palha, devido ao seu elevado teor de matéria seca 

e baixo teor de açúcares redutores (LEÓN, 2007). 

Possui baixa resistência a requeima e é susceptível a pinta-preta e diversas viroses, 

no entanto é pouco susceptível a sarna comum. Seu potencial produtivo é considerado 

mediano, com elevada porcentagem de tubérculos graúdos, mesmo sob níveis medianos 

de adubação. É adaptada a diversas regiões produtoras, porém é sensível ao coração-oco, 

devendo-se dar atenção especial ao manejo nutricional e hídrico da cultura (PEREIRA e 

DANIELS, 2003). 

 

3.3. Pós-colheita de tubérculos de batata 

 

No Brasil, a batata é produzida ao longo do ano em diferentes regiões, buscando 

suprir as necessidades da indústria e consumo in natura, mas parte dessa produção é 

armazenada por curto período de tempo, sob condições variáveis, objetivando 

fornecimento constante de tubérculos, principalmente para a indústria de processamento, 

que assim pode adequar sua produção ao consumo (BACARIN et al., 2005). 
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Buscando prolongar a vida útil pós-colheita de tubérculos de batata, várias 

tecnologias são utilizadas mundialmente, como o armazenamento sob baixas 

temperaturas, uso de radiação gama  e aplicação de inibidores químicos de brotação como 

o ácido α-naftaleno acético, 1-metil-3-clorofenilcarbamato (CIPC) e 1,2,4,5-Tetracloro-

3-nitrobenzeno (REZAEE et al., 2013). O CIPC é um dos mais eficientes inibidores de 

brotação em pós-colheita, pois sua ação se dá por causar inibição da divisão celular 

(RENTZSCH et al., 2012). No entanto, este produto químico é altamente nocivo à saúde 

humana por deixar resíduos tóxicos indesejáveis (GARCIA, 2005).  

De acordo com FOUKARAKI et al. (2014) o etileno é uma alternativa para 

suprimir a brotação dos tubérculos de batata. Para a cultivar Russet Burbank a exposição 

continua a 4 µL L-1 de etileno é suficiente para a supressão da brotação.  DANIELS-

LAKE et al. (2005) verificaram que doses continuas de etileno entre 4 e 40 µL L-1 

resultaram em maior inibição da brotação e também evitaram o acumulo de açucares e 

consequentemente a formação de coloração escura no processamento dos tubérculos. 

A utilização de radiação gama é também uma alternativa que reduz perdas sem 

grandes efeitos negativos na qualidade nutricional e sensorial dos alimentos, no entanto 

ela pode induzir o amolecimento e causar danos físicos aos tubérculos (REZAEE et al., 

2013). 

O aumento da preocupação com a saúde e segurança alimentar tem levado os 

consumidores a procurar alimentos com reduzido uso de agroquímicos, aumentando o 

interesse por métodos mais ecológicos para a inibição da brotação de tubérculos de batata 

(OWOLABI et al., 2013). Neste sentido, TEPER-BAMNOLKER et al. (2010) realizaram 

estudo testando o efeito de óleo essencial de menta (Mentha spicata L.) sobre tubérculos 

de batata e verificaram inibição da brotação e retenção da firmeza dos tubérculos. 

Uma das formas mais adequadas de proceder o armazenamento de tubérculos é 

conserva-los sob refrigeração, pois isso reduz o ataque microbiano e a perda de peso e 

inibi a brotação. Porém, sob baixas temperaturas, pode ocorrer dano pelo frio (chilling), 

além do processo de adoçamento dos tubérculos pelo frio, depreciando sua qualidade. No 

Brasil o armazenamento a frio não é praticado devido a fatores econômicos, logísticos e 

a infraestrutura inadequada (BRAUN, 2007;  BERVALD et al., 2010). 

De acordo com LUENGO e CALBO (2001), depois da temperatura, a umidade 

relativa é o parâmetro de armazenamento mais importante a ser considerado. Estes autores 

também salientam que para o armazenamento da batata a umidade relativa deve ficar na 

faixa entre 70 e 90%.  
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A umidade relativa também está relacionada a perda de peso. AFEK et al. (2000) 

verificaram que tubérculos de batata armazenados a 10 ºC sob umidade relativa variando 

de 96 a 98% apresentaram perda de 2% do seu peso em 6 meses de armazenamento, já 

quando armazenados em umidade variando de 82 a 86% essa perda foi de 12%. No 

entanto, a elevada umidade relativa pode favorecer o desenvolvimento e disseminação de 

doenças, que promovem o apodrecimento e redução da qualidade dos tubérculos 

(BISOGNIN e STRECK, 2009). 

Segundo ZOMMICK et al. (2014), as temperaturas durante o desenvolvimento e 

armazenamento da batata são determinantes para o conteúdo de açucares redutores dos 

tubérculos e consequentemente à sua qualidade para processamento. Baixas temperaturas 

de armazenamento (4 a 7 ºC) podem prolongar o período de dormência, reduzir a 

ocorrência de doenças e prolongar o período de comercialização. No entanto, quando os 

tubérculos permanecem longos períodos em temperaturas abaixo de 9 ºC ocorre indução 

da quebra de amido, acumulação reversível de açucares redutores, levando ao 

adoçamento dos tubérculos (SOWOKINOS, 2001;  ZHAO et al., 2013). 

Os teores aceitáveis para o processamento em chips estão entre 0,2 e 0,3% e para 

processamento como batata frita os teores variam de 0,3 e 0,5% de açucares redutores. 

Para a batata destinada ao consumo direto, níveis de sacarose acima de 1% (sobre o peso 

fresco) podem conferir sabor adocicado a algumas cultivares após o processo de 

cozimento, diminuindo sua aceitabilidade pelo consumidor. O teor de açucares nos 

tubérculos de batata é variável e dependente da variedade e estado fisiológico do 

tubérculo. Os principais açucares presentes são os monossacarídeos glicose e frutose 

(açucares redutores), com os teores variando de 0,5 a 1,5%  para cada um, e a sacarose, 

um dissacarídeo não redutor (VREUGDENHIL et al., 2007).  

Para a batata destinada a industrialização o teor de matéria seca e a conteúdo de 

açucares redutores são parâmetros importantes de qualidade e que também influenciam 

diretamente a coloração e qualidade do produto final. O teor de matéria seca também é 

determinante no rendimento de fritura e na textura do produto processado, pois tem efeito 

direto na absorção de óleo pela batata durante o processo de industrialização 

(FERNANDES et al., 2010). 

Desse modo, o manejo dos teores de açúcar na colheita e no armazenamento é um 

fator fundamental para a industrialização da batata, onde elevados teores de açúcares 

redutores podem inviabilizar seu processamento industrial (BRAUN, 2007;  BERVALD 

et al., 2010). Isso deve-se a reação de Maillard (reação não enzimática) que ocorre entre 
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açucares redutores e o grupo α-amino de compostos nitrogenados, que leva a ocorrência 

de sabor amargo e escurecimento do produto processado, reduzindo sua aceitabilidade e 

valor comercial, paralelamente também ocorre a formação de acrilamida, uma potente 

neurotoxina com possível efeito carcinogênico (STADLER et al., 2002;  ZHAO et al., 

2013). 

A textura dos tubérculos é um fator qualitativo de grande importância, visto que, 

além de afetar a aceitabilidade pelo consumidor, pode influenciar o flavor no momento 

do consumo, sendo o teor de matéria seca o principal componente relacionado a textura 

(GUPTA et al., 2015). O flavor é a experiência sensorial proporcionada pelo aroma, sabor 

e textura do alimento. 

Fatores como pH da polpa, acidez e teor de sólidos solúveis podem afetar direta 

ou indiretamente a qualidade dos tubérculos (FELTRAN et al., 2004;  GÓMEZ-

CASTILLO et al., 2013). O pH está relacionado a deterioração do alimento por 

fermentação e também possui influência na atividade das enzimas presentes no alimento 

(PÚBLIO, 2008). Já a acidez quantifica os ácidos orgânicos presentes no alimento, e 

apresenta tendência de redução pela conversão em açucares e/ou pelo seu uso como 

substrato para o processo respiratório (FELTRAN et al., 2004). 

A perda de peso fresco é um elemento importante no armazenamento de 

tubérculos por longos períodos.  Sendo que, o principal fator que contribui para isso é a 

perda de água pela superfície do tubérculo. Esse fator merece destaque, pois trata-se de 

um processo irreversível, que reduz a quantidade de tubérculos armazenados e pode afetar 

negativamente a qualidade dos mesmos. A velocidade em que a perda de água ocorre está 

relacionada a umidade relativa do local de armazenamento e a permeabilidade da 

superfície do tubérculo (DANIELS-LAKE et al., 2014). 

 

3.4. Transporte e temperatura  

 

No Brasil o transporte dos tubérculos de batata dos lavadouros para os centros de 

distribuição e depois ao destino final é majoritariamente realizado em sacos de 50 kg, em 

caminhões, normalmente cobertos com lonas (EMBRAPA, 2007). O transporte realizado 

em condições de baixa ventilação nos horários mais quentes do dia pode ocasionar a 

ocorrência de perda de qualidade do tubérculo. 

De acordo com LIPTON (1967) e REEVE (1968) um problema derivado a 

exposição do tubérculo a elevadas temperaturas é a formação de coração negro (black 
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heart) nos tubérculos, que é caracterizado como sendo uma desordem fisiológica causada 

pela falta de oxigênio nas regiões centrais do tubérculo de batata. Para estes autores o 

aumento da temperatura incrementa a taxa respiratória dos tubérculos, parte da energia 

produzida no processo respiratório é dissipada na forma de calor, o que aumenta mais 

ainda a temperatura e o consumo de oxigênio. Nesta condição em dado momento o 

consumo de oxigênio supera a taxa de difusão para as regiões centrais dos tubérculos, 

ocorrendo morte das células centrais dos tubérculos. Situação em que a baixa ventilação 

contribui para a menor disponibilidade de oxigênio, pois não ocorre ou é muito lenta a 

renovação do ar adjacente aos tubérculos. 

De acordo com ROBINSON e SECOR (2014) este distúrbio fisiológico pode 

ocorrer durante o desenvolvimento, próximo ao período de colheita e durante o transporte 

e armazenamento, desde que ocorram condições de elevada temperatura e baixa 

disponibilidade de oxigênio. Os sintomas são caracterizados por uma área de formato 

irregular, normalmente na região central do tubérculo de cor preta ou preto-azulada com 

bordas distintas. 

Para VITTI (2007) a taxa respiratória é um indicador da atividade metabólica e 

também determina a capacidade de armazenamento dos tubérculos, uma vez que maiores 

taxas respiratórias levam a menor período de conservação do produto. 

De acordo com HONÓRIO e MORETTI (2002), da totalidade da energia gerada 

no processo respiratório pela quebra das cadeias de carbono, cerca de 40% é utilizada 

para manutenção das funções celulares, o restante é perdido na forma de calor vital. 

Assim, frutas e hortaliças geram calor e quando colocadas em ambiente fechado, tendem 

a aumentar a temperatura ambiente. Neste caso contribuindo inclusive para o aumento da 

temperatura em situação de transporte não refrigerado. 

 

3.6. Atividade Enzimática 

 

As plantas podem ser afetadas por fatores de estresse ambiental, em partes, porque 

a produção e extinção de espécies reativas de oxigênio (EROs) nas células vegetais não é 

mantida em um estado de equilíbrio.  As reações de estresse oxidativo estão associadas a 

radicais livres provenientes da redução de oxigênio a superóxido (O2
-) e peróxido (H2O2) 

por exemplo (HWANG et al., 1999).  O acumulo de EROs pode levar a peroxidação 

lipídica (BLOKHINA et al., 2003), afetando o adequado funcionamento celular e até 

levando a célula a morte (HUANG et al., 2013). 
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Para neutralizar e reparar os danos das EROs, as plantas desenvolveram um 

complexo sistema antioxidante (M'HAMDI et al., 2009). As principais enzimas 

envolvidas no metabolismo de ROS são: a Superóxido Dismutase (SOD) responsável por 

metabolizar o O2
- em  H2O2 e O2, a Catalase (CAT), Ascorbato Peroxidase (APX) e 

Peroxidases (POX) responsáveis pela decomposição do peróxido (HWANG et al., 1999;  

BAJJI et al., 2007;  M'HAMDI et al., 2009), além das enzimas, substâncias de baixo peso 

molecular com propriedades antioxidantes como ácido ascórbico, glutationa, compostos 

fenólicos e outros complementam o sistema de defesa antioxidante das plantas 

(KOLUPAEV et al., 2015). 

A Superóxido Dismutase (EC 1.15.1.1) é a enzima responsável por catalisar a 

conversão do radical superóxido para oxigênio e peróxido de hidrogênio. É uma enzima 

presente em todos os organismos aeróbicos, onde apresenta fundamental importância no 

mecanismo de defesa antioxidante, pois é a primeira linha de defesa contra as ROSs 

(MOMCILOVIC et al., 2014). A SOD é classificada em três grupos de acordo com seu 

cofator metálico: Cu/Zn-SOD, Mn-SOD, Fe-SOD, sendo cada uma localizada em 

diferentes compartimentos celulares, porém todas as isoformas da SOD são codificadas 

no núcleo e marcadas para cada organela com uma sequência terminal de aminoácidos 

específica (GILL e TUTEJA, 2010).   

A Catalase (EC 1.11.1.6) realiza a degradação do peróxido de hidrogênio antes 

que ele cause danos à célula. A reação catalítica é realizada em duas etapas e mediada por 

um grupo heme (Fe) (SWITALA e LOEWEN, 2002). É uma enzima amplamente 

distribuída na natureza, presente em muito organismos incluindo animais, plantas e quase 

todos os microrganismos aeróbicos (DUMAN e KAYA, 2013).A caracterização desta 

enzima em batata realizada por BEAUMONT et al. (1990) verificou que ela está 

amplamente presente nos peroxissomos dos tubérculos de batata, sendo estruturalmente 

muito semelhante a CAT de Ipomea batatas.  

BAJJI et al. (2007) relataram associação da atividade da CAT com o processo de 

suberização e cicatrização da periderme de tubérculos de batata. Estes autores conduziram 

estudo utilizando inibidores da CAT (aminotriazol e tiuréia) e plantas transgênicas que 

apresentavam super-expressão ou supressão dos genes que codificam esta enzima e 

verificaram que tubérculos danificados que estavam em processo de suberização e que 

exibiam baixa atividade da CAT (uso de inibidores ou supressão dos genes) apresentaram 

maior perda de peso e infecção por patógenos, sugerindo uma cicatrização menos 
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eficiente que naqueles que com atividade da CAT normal (sem inibidores) ou elevada 

(super-expressão de genes que codificam a CAT). 

As peroxidases (EC 1.11.1.7) vegetais são enzimas que catalisam  a oxidação de 

uma grande variedade de compostos fenólicos como guaiacol, pirogallol, ácido 

clorogênic e catecol na presença de peróxido de hidrogênio (MAMOUNA et al., 2014;  

AGHELAN e SHARIAT, 2015).  

É uma enzima de grande importância, relacionada a diversos processos como a 

ligação de polissacarídeos, oxidação de ácido indol-acético, lignificação e suberização, 

cicatrização de ferimentos, oxidação de fenóis, defesa de patógenos, processo de 

senescência e morte programada de células entre outras funções bioquímicas (CAMPOS 

et al., 2004;  VIEIRA et al., 2013). 
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4. CAPITULO 1. CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS DE PÓS-

COLHEITA DE TUBÉRCULOS DE BATATA SUBMETIDOS A ESTRESSE 

TÉRMICO 

 

4.1. Introdução 

 

 A batata (Solanum tuberosum L.), planta da família Solanaceae (ITIS, 

2016) é uma cultura de grande importância econômica e social, sendo hoje o quarto 

alimento mais produzido no mundo, com um volume de produção de 385 milhões de 

toneladas (FAO, 2016). O Brasil, 21º produtor mundial da cultura, produziu no ano de 

2014 aproximadamente 3,68 milhões de toneladas. É uma cultura de clima temperado, 

que hoje tem seu cultivo distribuído por várias regiões, desde locais de clima subpolar, 

até áreas consideradas tropicais (IERNA e MAUROMICALE, 2012).  

A fase de transporte e armazenamento no processo de produção da cultura da 

batata é crítica, pois nesse processo podem ocorrer grandes perdas, bem como a qualidade 

final do produto pode ser seriamente afetada. A qualidade pós-colheita é fundamental 

para a cultura da batata, pois afeta diretamente a aceitabilidade pelos consumidores e 

também a qualidade e aptidão do produto quando a batata é destinada a processamento 

industrial. 

Durante o processo de transporte, dentro da carga, a ocorrência de elevadas 

temperaturas pode afetar negativamente a qualidade pós-colheita dos tubérculos no 

armazenamento. Fatores como pH e teor de sólidos solúveis podem apresentar grande 

influência na qualidade dos tubérculos, pois estão relacionados a atividade enzimática e 

taxa respiratória (PÚBLIO, 2008;  GÓMEZ-CASTILLO et al., 2013). 

 A perda de peso fresco é também um fator importante, especialmente para longos 

períodos de armazenamento, pois reduz a quantidade de produto ao terminar o período de 

armazenamento. Sob condições normais, os principais fatores que influenciam a perda de 

peso são a umidade relativa e permeabilidade da superfície do tubérculo (DANIELS-

LAKE et al., 2014). 

O conhecimento do comportamento das características pós-colheita durante o 

armazenamento, bem como o efeito de fatores adversos do transporte, como estresse por 

elevadas temperaturas, sobre essas características é fundamental para reduzir a perda de 

qualidade e tubérculos de batata após a retirada da lavoura e também para o 
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desenvolvimento de alternativas tecnológicas mais eficientes para armazenamento e 

transporte. 

Diante o exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar o comportamento das 

características físico químicas e degradação de tubérculos de batata sob armazenamento 

afetados por estresse térmico simulado. 

 

4.2. Materiais e Métodos 

 

4.2.1. Local e implantação do experimento 

 

O experimento foi conduzido no Departamento de Agronomia, campus 

CEDETEG da Universidade Estadual do Centro Oeste, localizado no município de 

Guarapuava-PR, latitude 25,1º S, longitude 51,4º W e altitude de 1050 m. O clima local 

é considerado do tipo Cfb (subtropical mesotérmico úmido) conforme classificação de 

Köppen. 

A cultura foi plantada em 18 de dezembro de 2014 em área experimental da 

Unidade de pesquisa em Batata e microclima do Departamento de Agronomia. A 

adubação aplicada foi de 4000 kg ha-1 de NPK da fórmula 4-14-8. O espaçamento entre 

plantas foi de 0,25 m e na entre linha de 0,80 m, totalizando um estande de 50000 plantas 

ha-1.  A dessecação da área foi realizada em 25 de março 2015. Após três semanas foi 

realizada a colheita.  

 

4.2.2. Material Experimental e Delineamento  

 

Os tubérculos das cultivares Ágata e Atlantic foram lavados e selecionados por 

tamanho, sendo utilizados os tubérculos do Tipo II (entre 40 e 85 mm de diâmetro), 

classificação conforme Portaria nº 69, de 21 de fevereiro de 1995, do Ministério da 

Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária. Após os tubérculos foram levados ao 

Laboratório de Pós-colheita de Frutas e Hortaliças onde foram aplicados os tratamentos.  

Os tratamentos buscaram simular as condições de elevada temperatura que podem 

ocorrer durante o transporte dos tubérculos de batata do lavadouro até os centros de 

distribuição (CEASA, mercados, etc.). 

O delineamento utilizado foi o DIC (delineamento inteiramente casualizado) em 

esquema fatorial com 4 repetições, sendo o fator I a cultivar (Ágata e Atlantic), o fator II 
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a temperatura: 20 (ambiente), 30, 40 e 50ºC e o fator III o tempo de exposição a 

temperatura: 0, 3, 6 e 12 horas. Para aplicação dos tratamentos foram utilizadas câmaras 

BOD com a iluminação de fotoperíodo desligada. Após, os tubérculos foram 

armazenados sob condição de temperatura ambiente. 

 

4.2.3. Avaliações 

 

Os parâmetros avaliados foram: perda de peso, teor de matéria seca, firmeza de 

polpa, teor de sólidos solúveis, pH da polpa, acidez titulável e degradação dos tubérculos. 

Os tubérculos permaneceram armazenados por 37 dias som temperatura média de 22 ºC 

± 5ºC e a umidade relativa de 89% ± 6%.  A primeira avaliação foi realizada 48 horas 

após a aplicação dos tratamentos e as demais avaliações foram realizadas em intervalos 

de 7 dias, totalizando 6 avaliações (2, 9, 16, 23, 30 e 37 dias).  

 Para avaliação de perda de massa fresca, foram identificados três tubérculos por 

parcela e sua massa foi mensurada aos 9, 14, 21, 31 e 38 dias após a aplicação dos 

tratamentos. A variação da massa dos tubérculos foi expressa em porcentagem em relação 

ao peso inicial determinado dois dias após aplicação dos tratamentos.  

Para o teor de matéria seca, dois tubérculos de cada parcela foram cortados em 

fatias, colocados em saco de papel, pesados e secos em estufa de circulação de ar forçado 

a 65ºC até atingir peso constante. O teor de matéria seca foi expresso em porcentagem. 

A firmeza de polpa foi determinada com auxílio de texturometro digital de 

bancada modelo TDBC-200. A ponteira utilizada foi a de 4 mm (ROBLES, 2003). Foram 

realizadas quatro leituras por tubérculo e os resultados foram expressos em N (Newtons). 

Na análise do teor de sólidos solúveis foi utilizado refratômetro digital portátil 

(Modelo PAL, Atago). Os tubérculos foram cortados transversalmente na sua parte 

central, foi retirada uma alíquota de tecido que foi utilizada para obtenção de gotas do 

suco celular que foram colocadas sobre o prisma do refratômetro. As leituras foram 

realizadas em ºBrix com correção para 25ºC (BRAUN, 2007). 

Para análise do pH da polpa e da acidez titulável foram retiradas amostras de 50 

g de tecido da região equatorial do tubérculo e trituradas em liquidificador com 100 mL 

de água destilada por dois minutos (FERNANDES et al., 2010). Deste extrato, alíquota 

de 40 mL foi utilizada para determinação do pH da polpa em potenciômetro digital. Na 

mesma alíquota foi realizada a titulação com NaOH 0,1 N até pH 8,2 para determinação 
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da acidez titulável (PINELI et al., 2006;  BRAUN, 2007). Os dados foram expressos em 

porcentagem de ácido cítrico.  

 A avaliação de degradação de tubérculos foi determinada a partir da porcentagem 

de tubérculos que apresentavam externamente características indicando ocorrência de 

necrose devido a dano por temperatura. Nas avaliações foram coletadas imagens para 

caracterização dos sintomas de danos. 

 

4.2.4. Análise Estatística 

 

Os dados foram analisados quanto a normalidade dos resíduos pelo teste de 

Shapiro-Wilk e homocedasticidade das variâncias pelo teste de Bartlett. As análises 

estatísticas e plotagem de gráficos foram realizadas nos softwares SAS® 9.4 e Origin® 

9.0. Para todas inferências estatísticas realizadas foi considerado que p≤0,05. 

Por se tratar de um experimento em arranjo fatorial triplo com um fator qualitativo 

(cultivar [C]) e dois quantitativos (Tempo de Exposição [E] e Temperatura [T]) a análise 

post-hoc seguiu as recomendações de MONTGOMERY (1997) para esse tipo de 

delineamento. Quando ocorreu interação entre fator qualitativo (C) e quantitativo (T e/ou 

E), o desdobramento das interações foi realizado plotando-se uma superfície de resposta 

para cultivar.  

Foi realizada correlação de Pearson para as variáveis firmeza de polpa, acidez 

titulável, sólidos solúveis, perda de peso, teor de matéria seca e pH 

 

4.3. Resultados e Discussão  

 

4.3.1. Teor de Matéria Seca 

 

O teor de matéria seca apresentou diferença significativa na ANOVA somente 

para a cultivar em todos períodos (2, 9, 16, 23, 30 e 37 dias) de avaliação (Tabelas 1). Os 

teores médios de matéria seca para cada data de avaliação são apresentados na Figura 1. 
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Tabela 1.  Valores de probabilidade do teste F da Análise de Variância (ANOVA) para 

o teor de matéria seca dos tubérculos de batata para 2º, 9º, 16º 23º, 30º e 37º dia de 

avaliação. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2016. 

FV 2º dia 9º dia 16º dia 23º dia 30º dia 37º dia 

Tratamentos <,0001* <,0001* <,0001* <,0001* <,0001* <,0001* 

Cultivar [C] <,0001* <,0001* <,0001* <,0001* <,0001* <,0001* 

Temperatura [T] 0,4069 0,8811 0,3869 0,0871 0,5341 0,2905 

T*C 0,7125 0,2796 0,3934 0,6935 0,9457 0,4 

Tempo Exposição 

[E] 
0,9795 0,4192 0,156 0,112 0,5746 0,4885 

E*C 0,9892 0,2796 0,8557 0,2342 0,2346 0,0062 

T*E 0,9782 0,0816 0,8179 0,1849 0,8135 0,1169 

C*T*E 0,3431 0,2505 0,8348 0,224 0,2496 0,2034 

CV% 4,21 3,57 5,37 5,85 7.39 6,00 

 * Significativo para o teste F da ANOVA com probabilidade de confiança de 95% (p≤0.05.). 
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Figura 1. Teor de matéria seca para as diferentes períodos de avaliação após aplicação 

de estresse térmico. Barras com a mesma letra não diferiram estatisticamente pelo teste T 

de Student para cada data de avaliação. 

 

 A diferença estatística somente entre as cultivares indica que o tratamento térmico 

não afeta os teores de matéria seca em todos períodos de avaliação, já o menor teor de 

matéria seca da cultivar Ágata em relação a Atlantic se deve a fatores genéticos. 

FERNANDES et al. (2010) também verificaram menores teores de matéria seca da 

cultivar Ágata (14,1%) em relação a Atlantic (19%). No entanto, esses valores são 

inferiores aos obtidos no presente estudo, em que os teores variaram de 18,6 a 20% para 

cultivar Ágata e 24,1 a 25,9 para a cultivar Atlantic. Valores de teor de matéria seca 

também inferiores aos do presente estudo foram encontrados para a cultivar Ágata 
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(14,1%) por PÚBLIO (2008). De acordo com EVANGELISTA et al. (2011), tubérculos 

com maior teor de matéria seca são melhores para fritura e preparo de purês, o que 

justifica a destinação da cultivar Atlantic para processamento industrial. 

 Comportamento similar para a o teor de matéria seca também foi verificado por 

BRAUN (2007), que encontrou para as cultivares Ágata e Atlantic valores de 16,54% e 

21,45%, respectivamente. PÁDUA et al. (2012) estudando diferentes locais de cultivo no 

estado de Minas Gerais encontrou valores de teor de matéria seca que variaram de 14,53% 

a 15,62% para a cultivar Ágata. Isso deve-se provavelmente a interação genótipo 

ambiente, onde são comuns variações no teor de matéria seca dos tubérculos de batata de 

mesma cultivar produzidos em diferentes condições ambientais (FELTRAN et al., 2004). 

 

4.3.2. Firmeza de Polpa 

 

Em relação a ANOVA para os dados de firmeza de polpa, foi observada 

significância estatística para todas as datas avaliadas. Para o 2ºdia foi verificada diferença 

para cultivar, tempo de exposição, temperatura e todas interações (Tabela 2). No 9º dia 

de avaliação somente não foi observada significância para a interação tripla (Tabela 2).  

Já para o dia 16 somente a temperatura e tempo de exposição apresentaram 

significância estatística (Tabela 2). No 23º dia somente não foi significativa a interação 

tempo de exposição x cultivar (Tabela 2). Já para o dia 30 somente ocorreu significância 

estatística para a cultivar (Tabela 2). Para a dia 37 de avaliação somente foram 

significativos a cultivar, e interação entre cultivar x tempo de exposição, cultivar x 

temperatura e temperatura x tempo de exposição (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Valores de probabilidade do teste F da análise de variância (ANOVA) para a 

firmeza de polpa dos tubérculos de batata para 2º, 9º, 16º 23º, 30º e 37º dia de avaliação. 

Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2016. 

FV 2º dia 9º dia 16º dia 23º dia 30º dia 37º dia 

Tratamentos <,0001* <,0001 0,0088* <,0001* <.0001* <,0001* 

Cultivar [C] <,0001* <,0001 0,3165 0,035* <.0001* <,0001* 

Temperatura [T] <,0001* <,0001 0,0349* <,0001* 0.754 0,2447 

T*C <,0001* 0,0003 0,0938 0,0089* 0.0871 0,001* 

Tempo Exposição 

[E] 
<,0001* <,0001 0,0047* <,0001* 

0.9102 
0,2113 

E*C 0,0077* 0,0019 0,2796 0,13 0.0663 0,0062* 

T*E <,0001* 0,0004 0,5519 0,0026* 0.1223 0,021* 
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FV 2º dia 9º dia 16º dia 23º dia 30º dia 37º dia 

C*T*E 0,0016* 0,2347 0,4885 0,0037* 0.3145 0,6271 

CV% 4,37 4,29 10,03 10,82 12,93 17.10 

 * Significativo para o teste F da ANOVA com probabilidade de confiança de 95% (p≤0.05.). 

 

As cultivares apresentam resposta diferenciada ao estresse térmico para o dia dois 

de avaliação e foi observada interação entre todas fontes de variação. O desdobramento 

das interações é apresentado nas Figuras 2A e 2B. Também se verificou um efeito mais 

intenso na redução da firmeza de polpa de tubérculos com o aumento da temperatura e/ou 

tempo de exposição para a cultivar Atlantic em relação a cultivar Ágata. A cultivar 

Atlantic apresentou coeficiente de determinação de 0,73, superior ao da cultivar Ágata 

que foi de 0,30 (Tabela 3). 

Comportamento similar ao dia dois ocorreu também no dia nove de avaliação para 

a variável firmeza de polpa. O desdobramento das interações é apresentado nas Figuras 

2C e 2D com as equações correspondentes apresentadas na Tabela 3. Como na data 

anterior de avaliação, a cultivar Atlantic apresentou melhor ajuste ao modelo (equação) 

com R2=0,65, já a ‘Ágata’ apresentou R2=0,50. 

 Para o dia 16, ainda que não foi observada nenhuma interação, os dados foram 

apresentados como superfície de resposta (Figura 2E), pelo fato de temperatura e tempo 

de exposição estarem classificadas como variáveis quantitativas. No entanto, apesar da 

equação significativa (Tabela 3), o coeficiente de determinação encontrado foi baixo 

(R2=0,16). 

Para o dia 23 de avaliação, no desdobramento das interações somente foi 

encontrada equação significativa a cultivar Ágata (Figura F) e o valor de coeficiente de 

determinação encontrado foi de 0,61 (Tabela 3). 

Diferente das demais datas de avaliação, no dia 30 somente ocorreu significância 

para o cultivar, sendo que os valores médios de firmeza de polpa (Newtons) foram de 

51,91 N para a ‘Ágata’ e de 49,9 N para a ‘Atlantic’. 

No dia 37 de avaliação, somente a cultivar e interações duplas foram 

significativas. Foi realizado o desdobramento das interações e se verificou significância 

estatística somente para a cultivar Ágata (Figura 2G e Tabela 13).   
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Tabela 3. Equações de regressão para a variável firmeza de Polpa. Guarapuava-PR, 

UNICENTRO, 2016. 

Figura Equação* 

2A 
𝑦 = 70,658 − 0,5066 ∗ 𝐸 − 0,0221 ∗ 𝑇 + 0,0475 ∗ 𝐸2 − 0,000475 ∗ 𝑇2 −

0,00998 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                         𝑅2 = 0,30  

2B 
𝑦 = 69,09026 − 0,61435 ∗ 𝐸 +  0,07857 ∗ 𝑇 +  0,10243 ∗ 𝐸2 −  0,003559 ∗ 𝑇2 −

 0,034366 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                         𝑅2 = 0,73  

2C 
𝑦 = 65,56215625 − 0,42622917 ∗ 𝐸 − 0,35302812 ∗ 𝑇 +  0,04322917 ∗ 𝐸2 +

 0,00427344 ∗ 𝑇2 − 0,01058095 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,50  

2D 
𝑦 = 76,5112 − 0,640899 ∗ 𝐸 − 0,582210 ∗ 𝑇 +  0,087626 ∗ 𝐸2 +  0,007285 ∗

𝑇2 − 0,030764 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,65  

2E 
𝑦 = 53,134272 + 0,353196 ∗ 𝐸 + 0,085671 ∗ 𝑇 +  0,005260 ∗ 𝐸2 − 0,001165 ∗

𝑇2 − 0,024184 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,16  

2F 
𝑦 = 85,354896 − 1,890719 ∗ 𝐸 − 1,50586 ∗ 𝑇 +  0,005260 ∗ 𝐸2 + 0,018847 ∗

𝑇2 − 0,0207115 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,61  

2G 
𝑦 = 53,95551109 + 0,98836426 ∗ 𝐸 − 0,19173047 ∗ 𝑇 +  0,03540954 ∗ 𝐸2 +

0,00186031 ∗ 𝑇2 − 0,06966581 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,47  

* E: Tempo de exposição; T: Temperatura 

 

Para todas as datas de avaliação observou-se comportamento similar das 

superfícies de resposta em que o aumento do tempo de exposição e da temperatura leva a 

redução da firmeza de polpa dos tubérculos de batata (Figura 2 e Tabela 3). 

Os resultados encontrados indicam que ambas cultivares sofrem efeito de estresse 

térmico, no entanto a cultivar Atlantic apresentou maior redução da firmeza logo após o 

tratamento térmico (Figura 2A e 2B). Também se verifica que ambos fatores, temperatura 

e tempo de exposição, afetam a firmeza de tubérculos de batata.  

No entanto a cultivar Ágata teve a firmeza influenciada pelos tratamentos durante 

todo período de armazenamento, já este efeito não foi observado na cultivar Atlantic, tal 

afirmação é possível devido ao fato de que esta cultivar não apresentou superfície de 

resposta significativa para os dias 23, 30 e 37 de avaliação. Isso sugere que nas últimas 

semanas de avaliação a perda de firmeza dos tubérculos sob maior nível de estresse se 

igualou a aqueles com níveis mínimos de estresse térmico. 

Destaca-se também que os valores de coeficiente de determinação para as 

superfícies de resposta dos dias dois e nove de avaliação para cultivar Atlantic foram 

superiores aos da cultivar Ágata (Tabela 3), isso se deve provavelmente a maior variação 

dos dados provenientes desta cultivar.  
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Figura 2. Superfície de resposta para a variável firmeza de polpa em de tubérculos de 

batata em função dos tratamentos (Tempo de exposição e Temperatura). Dia 2 de 

avaliação para cultivar Ágata (A) e Atlantic (B); Dia 9 de avaliação para ‘Ágata’ (C) e 

‘Atlantic’ (D); Dia 16 para ambas cultivares (E); Dia 23 de avaliação para ‘Ágata’ (F) e 

dia 37 de avaliação para ‘Ágata’ (G).  

 

FUENTES et al. (2014) estudaram o efeito de temperaturas de até 70ºC por 30 

minutos em tubérculos de batata e verificaram redução da firmeza da polpa de tubérculos 

de batata somente em temperaturas superiores a 50 ºC. No presente estudo a redução da 

textura para menores temperaturas justifica-se pelo elevado tempo de exposição.  

Estudando o efeito de diferentes tempos e temperaturas para o branqueamento de 

tubérculos de batata,  ABU-GHANNAM e CROWLEY (2006) observaram redução da 

firmeza com incremento da temperatura e/ou do tempo de branqueamento.LAZA et al. 

(2001) estudando o efeito de diferentes temperaturas sobre as propriedades mecânicas de 

tubérculos de batata verificaram que a temperatura de 60 ºC por 90 minutos causou 

redução da firmeza dos tubérculos para as cultivares Russet Burbank e Shepody. 

Segundo ANDERSSON et al. (1994) o aumento da temperatura do tecido do 

tubérculo leva a perda parcial da integridade da membrana plasmática e 

F G 
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consequentemente redução do turgor celular, também, no espaço intercelular ocorre a 

desnaturação de proteínas resultando em perda da aderência entre as células, como 

consequência disso, as células podem ser mais facilmente separadas, levando a redução 

da firmeza dos tubérculos de batata. 

 

4.3.3. Sólidos Solúveis Totais 

 

Para o teor de sólidos solúveis, nos dias dois e nove (Tabela 4) de avaliação, 

somente não foi verificada significância da ANOVA para a interação tripla. Já para o dia 

16 de avaliação somente não foi observada significância para as interações: temperatura 

x cultivar; tempo de exposição cultivar e interação tripla. Para o dia 23 todas as fontes de 

variação apresentaram significância estatística. Nos dias 30 e 37 de avaliação não foi 

observada significância para a interação tripla e na interação entre tempo de exposição x 

cultivar. 

 

Tabela 4. Valores de probabilidade do teste F da análise de variância (ANOVA) para o 

teor de sólidos solúveis dos tubérculos de batata para 2º, 9º, 16º 23º, 30º e 37º dia de 

avaliação. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2016. 

FV 2º dia 9º dia 16º dia 23º dia 30º dia 37º dia 

Tratamentos <,0001* <,0001* <,0001* <,0001* <.0001* <,0001* 

Cultivar [C] <,0001* <,0001* <,0001* <,0001* <,0001* <,0001* 

Temperatura [T] <,0001* <,0001* <,0001* <,0001* <,0001* 0,0001* 

T*C 0,0114* <,0001* 0,657 <,0001* <,0001* 0,0019* 

Tempo Exposição 

[E] 
<,0001* <,0001* <,0001* <,0001* 0,0169* 0,0047* 

E*C 0,0169* 0,0009* 0,4246 <,0001* <,0001* 0,2438 

T*E 0,006* 0,0002* <,0001* <,0001* 0,2463 0,0019* 

C*T*E 0,6998 0,1292 0,3278 <,0001* <,0001* 0,2056* 

CV% 8,82 7,76 8,92 4,54 5,35 5,64 

* Significativo para o teste F da ANOVA com probabilidade de confiança de 95% (p≤0.05.). 

 

Para os dias dois e nove de avaliação o comportamento da variável teor de sólidos 

solúveis foi similar. Desdobramento para o dia dois de avaliação é apresentado nas figuras 

3A e 3B e para o dia nove nas figuras 3C E 3D. Os coeficientes de determinação das 

equações foram de 0,65 para dia 2 cultivar para ‘Ágata’ e 0,53 para ‘Atlantic’, já para o 

dia 9 foram de 0,56 e 0,61 para ‘Ágata’ e ‘Atlantic’ respectivamente (Tabela 5). 
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No dia 16 de avaliação somente a interação tempo de exposição x temperatura foi 

significativa, assim foi calculada uma superfície de resposta considerando dados de 

ambas cultivares (Figura 3E e Tabela 5), porém o valor de R2=0,09, apesar de 

significativo estatisticamente, esse valor é muito baixo. Os valores médios de teor de 

sólidos solúveis foram de 3,33 ºBrix para a ‘Ágata’ e de 4,91 para ‘Atlantic’. 

Todas as fontes de variação estudadas apresentaram significância estatística para 

o dia 23 de avaliação, assim foi realizado desdobramento das interações, sendo as 

superfícies de resposta apresentadas na Figura 4A para cultivar Ágata, com valor de 

R2=0,60, e Figura 4B para a cultivar Atlantic, com R2=0,79 (Tabela 5). 

 No dia 30 de avaliação, não foi observada significância estatística para a interação 

tripla, nem para a interação cultivar x tempo de exposição. Para o desdobramento das 

demais interações, a superfície de reposta para a cultivar Ágata (Figura 4C) apresentou 

R2=0,56 e a superfície de resposta para cultivar Atlantic (Figura  4D) apresentou R2=0,44 

(Tabela 5). 

No dia 37 de avaliação, para o desdobramento das interações, somente a superfície 

de resposta para a cultivar Atlantic (Figura 4E) apresentou significância estatística, com 

um valor de R2=0,52. 
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Figura 3. Superfície de resposta para a variável Teor de Sólidos Solúveis Totais em de 

tubérculos de batata em função dos tratamentos (Tempo de exposição e Temperatura). 

Dia 2 de avaliação para cultivar Ágata (A) e Atlantic (B); Dia 9 de avaliação para ‘Ágata’ 

(C) e ‘Atlantic’ (D); Dia 16 para ambas cultivares (E). 
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Figura 4. Superfície de resposta para a variável Teor de Sólidos Solúveis Totais em de 

tubérculos de batata em função dos tratamentos (Tempo de exposição e Temperatura). 

Dia 23 de avaliação para cultivar Ágata (A) e Atlantic (B); Dia 30 de avaliação para 

‘Ágata’ (C) e ‘Atlantic’ (D) e dia 37 para ‘Atlantic’ (E). 
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Tabela 5. Equações de regressão para a variável Teor de Sólidos Solúveis. Guarapuava-

PR, UNICENTRO, 2016. 

Figura Equação* 

3A 
𝑦 = 2,501991477 + 0,017066288 ∗ 𝐸 + 0,042528125 ∗ 𝑇 − 0,000741793 ∗

𝐸2 − 0,000617188 ∗ 𝑇2 + 0,001527381 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,65  

3B 
𝑦 = 2,468815341 + 0,066088068 ∗ 𝐸 + 0,084115625 ∗ 𝑇 − 0,009966856 ∗

𝐸2 − 0,001085938 ∗ 𝑇2 + 0,003272619 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,53  

3C 
𝑦 = 2,587673295 + 0,010445076 ∗ 𝐸 + 0,042128125 ∗ 𝑇 − 0,003967803 ∗

𝐸2 − 0,000567188 ∗ 𝑇2 + 0,001939286 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,56  

3D 
𝑦 = 3,02408428 + 0,115380051 ∗ 𝐸 + 0,063351042 ∗ 𝑇 − 0,013247054 ∗

𝐸2 − 0,000643229 ∗ 𝑇2 + 0,003384524 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,61  

3E 
𝑦 = 5,027712437 − 0,145478044 ∗ 𝐸 − 0,058343842 ∗ 𝑇 + 0,003531507 ∗

𝐸2 + 0,000713093 ∗ 𝑇2 + 0,004248629 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,09  

4A 
𝑦 = 5,448011364 − 0,090606061 ∗ 𝐸 − 0,1166875 ∗ 𝑇 + 0,000757576 ∗

𝐸2 + 0,00165625 ∗ 𝑇2 + 0,002964286 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                       𝑅2 = 0,60  

4B 
𝑦 = 3,597671601 + 0,013787138 ∗ 𝐸 + 0,065722339 ∗ 𝑇 − 0,010991659 ∗

𝐸2 − 0,000838848 ∗ 𝑇2 + 0,005522547 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,79  

4C 
𝑦 = 5,489659091 − 0,126036932 ∗ 𝐸 − 0,10453125 ∗ 𝑇 + 0,003574811 ∗

𝐸2 + 0,001484375 ∗ 𝑇2 + 0,003392857 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,56  

4D 
𝑦 = 5,336226821 + 0,007968398 ∗ 𝐸 + 0,008719874 ∗ 𝑇 − 0,003015979 ∗

𝐸2 − 0,000095601 ∗ 𝑇2 + 0,001583335 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,44  

4E 
𝑦 = 5,963086697 − 0,02868273 ∗ 𝐸 − 0,029881139 ∗ 𝑇 − 0,001339422 ∗

𝐸2 + 0,000468544 ∗ 𝑇2 + 0,002193916 ∗ 𝑇 ∗ 𝐸                       𝑅2 = 0,52  

* E: Tempo de exposição; T: Temperatura 

 

Para cultivar Ágata sob os teores de sólidos solúveis variaram de 3,3 a 5,0 ºBrix 

dependendo do nível de estresse térmico associado, esses valores são inferiores aos 

encontrados por FELTRAN et al. (2004), que encontraram valor de 5,46 ºBrix para esta 

cultivar. 

Já para cultivar Atlantic os teores de sólidos solúveis variaram de 4,6 a 6,7 

dependendo do efeito do estresse térmico. EVANGELISTA et al. (2011) encontraram 

valores de 4,3 e 4,96 para ‘Ágata’ e ‘Atlantic’ respectivamente, estes valores são similares 

aos encontrados no presente estudo para os maiores níveis de estresse. 

De acordo com GÓMEZ-CASTILLO et al. (2013) o teor de sólidos solúveis é 

muito dependente de fatores genéticos intrínsecos a cada cultivar, o que justifica os 

diferentes intervalos de variação (máximo menos mínimo ºBrix) de 1,7 e 2,1 ºBrix para 
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‘Ágata’ e ‘Atlantic’ e também a resposta diferenciada de cada cultivar aos níveis de 

estresse. 

Segundo EVANGELISTA et al. (2011), os sólidos solúveis são constituídos 

principalmente por sacarose, assim os maiores teores observados na cultivar Atlantic não 

são indicativos de baixa qualidade para processamento desta cultivar. 

Observa-se que para todas superfícies de resposta (Figura 3 e Figura 4) ocorreu 

aumento do teor de sólidos solúveis com o incremento dos valores de temperatura e/ou 

tempo de exposição. O aumento da temperatura leva a um aumento da taxa respiratória 

dos tubérculos (BLAUER et al., 2013) e consequentemente ocorre aumento de todas taxas 

metabólicas (DAMIANI et al., 2008). Isso justifica o significativo aumento do teor de 

sólidos solúveis observado para ambas cultivares. 

 

4.3.4. pH 

 

Na ANOVA para o pH nos dias dois de avaliação foi verificada significância 

estatística para todas as fontes de variação. Já no dia nove de avaliação, somente a 

interação tempo de exposição x cultivar não foi significativa. Para o dia 16 de avaliação, 

similar ao dia 2, todas as fontes de variação apresentaram significância estatística. No dia 

23 de avaliação somente não foi verificada significância para a interação tripla e interação 

temperatura x cultivar. Diferentemente das demais datas, para o dia 30 somente foi 

observada significância estatística para cultivar. No dia 37 de avaliação não foi verificada 

significância estatística para a interação tripla, tempo de exposição x cultivar e 

temperatura x cultivar. 

 

Tabela 6. Valores de probabilidade do teste F da análise de variância (ANOVA) para a 

variável pH de polpa dos tubérculos de batata para o 2º, 9º, 16º 23º, 30º e 37º dia de 

avaliação. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2016. 

FV 2º dia 9º dia 16º dia 23º dia 30º dia 37º dia 

Tratamentos <,0001* <,0001* <,0001* <,0001* 0,0031* <,0001* 

Cultivar [C] <,0001* <,0001* <,0001* <,0001* <,0001* <,0001* 

Temperatura [T] <,0001* <,0001* <,0001* <,0001* 0,1061* <,0001* 

T*C <,0001* <,0001* <,0001* 0,1665 0,3072 0,0272* 

Tempo Exposição 

[E] 
<,0001* <,0001* 0,03* <,0001* 0,1225 <,0001* 

E*C <,0001* 0,7602 <,0001* 0,0011* 0,3094 0,3992 

T*E <,0001* <,0001* <,0001* <,0001* 0,9343 <,0001* 
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FV 2º dia 9º dia 16º dia 23º dia 30º dia 37º dia 

C*T*E <,0001* 0,0184 <,0001* 0,275 0,9948 0,2676 

CV% 0,72 0,83 0,79 0,72 3,87 0,71 

* Significativo para o teste F da ANOVA com probabilidade de confiança de 95% (p≤0.05.). 

 

As superfícies de resposta para o desdobramento das interações para o dia 2 de 

avaliação apresentaram valor de R2=0,45 (Tabela 7) para cultivar Ágata (Figura 5A) e 

R2=0,57 para cultivar Atlantic (Figura 5B). 

Para o desdobramento das interações do dia 9 de avaliação, a superfície de 

resposta para a cultivar Ágata (Figura 5C) apresentou valor de R2=0,76 e para cultivar 

Atlantic (Figura 5D) valor de R2=0,54. 

Já para o dia 16 de avaliação, no desdobramento das interações somente a cultivar 

Ágata apresentou superfície de resposta estatisticamente significativa (Figura 5E) com 

valor de R2=0,77.  

No dia 23 de avaliação, no desdobramento das interações a ‘Ágata’ (Figura 6A) 

apresentou R2=0,80 e ‘Atlantic’ (Figura 6B) apresentou R2=0,36 (Tabela 7).  

Para o dia 30 de avaliação somente cultivar apresentou diferença significativa, 

sendo os valores médio de pH de 5,82 para ‘Ágata’ e de 6,00 para Atlantic.  

O desdobramento das interações para o dia 37 de avaliação apresentou superfícies 

de resposta com R2=0,62 (Tabela 27) para ‘Ágata’ (Figura 6C) e R2=0,40 para ‘Atlantic 

(Figura 6D). 
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Figura 5. Superfície de resposta para a variável pH da polpa de tubérculos de batata em 

função dos tratamentos (Tempo de exposição e Temperatura). Dia 2 de avaliação para 

cultivar Ágata (A) e Atlantic (B); Dia 9 de avaliação para ‘Ágata’ (C) e ‘Atlantic’ (D) e 

dia 16 para ‘Ágata’ (E). 

 

A B 

C D 

E 
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Figura 6. Superfície de resposta para a variável pH da polpa de tubérculos de batata em 

função dos tratamentos (Tempo de exposição e Temperatura). Dia 23 de avaliação para 

cultivar Ágata (A) e Atlantic (B); Dia 37 de avaliação para ‘Ágata’ (C) e ‘Atlantic’ (D). 

 

Tabela 7. Equações para a variável pH de polpa de tubérculos de batata. 

Figura Equação* 

5A 
𝑦 = 5,687085133 + 0,004712027 ∗ 𝐸 + 0,002125104 ∗ 𝑇 − 0,000010259 ∗

𝐸3 − 0,000028906 ∗ 𝑇2 − 0,000192183 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,45  

5B 
𝑦 = 6,114278598 − 0,005328725 ∗ 𝐸 − 0,004368958 ∗ 𝑇 + 0,001206334 ∗

𝐸2 + 0,000040104 ∗ 𝑇2 − 0,000560079 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                       𝑅2 = 0,57  

5C 
𝑦 = 5,625055303 + 0,003127588 ∗ 𝐸 + 0,012270417 ∗ 𝑇 + 0,001111637 ∗

𝐸2 − 0,000207292 ∗ 𝑇2 − 0,000756667 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,76  

5D 
𝑦 = 6,133227736 − 0,002108251 ∗ 𝐸 − 0,007439143 ∗ 𝑇 + 0,000515878 ∗

𝐸2 + 0,000093394 ∗ 𝑇2 − 0,00039337 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,54  

5E 
𝑦 = 5,684992614 + 0,004062689 ∗ 𝐸 + 0,006433125 ∗ 𝑇 + 0,000705492 ∗

𝐸2 − 0,000117188 ∗ 𝑇2 − 0,000635476 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,77  

A B 

C 
D 
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Figura Equação* 

6A 
𝑦 = 5,603883144 + 0,02390524 ∗ 𝐸 + 0,011378542 ∗ 𝑇 − 0,000215173 ∗

𝐸2 − 0,000161979 ∗ 𝑇2 − 0,000882619 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,80  

6B 
𝑦 = 5,700183793 + 0,010380728 ∗ 𝐸 + 0,015500691 ∗ 𝑇 + 0,000532012 ∗

𝐸2 − 0,000218099 ∗ 𝑇2 − 0,000583513 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,36  

6C 
𝑦 = 5,565001204 + 0,018186828 ∗ 𝐸 + 0,017420328 ∗ 𝑇 − 0,000055443 ∗

𝐸2 − 0,000257228 ∗ 𝑇2 − 0,000745451 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,62  

6D 
𝑦 = 5,921613718 + 0,006190033 ∗ 𝐸 + 0,002150699 ∗ 𝑇 + 0,000365229 ∗

𝐸2 − 0,000035185 ∗ 𝑇2 − 0,00044476 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,40  

* E: Tempo de exposição; T: Temperatura 

 

Para todas as superfícies de resposta geradas os valores de pH apresentaram 

decréscimo com o aumento da temperatura e tempo de exposição. 

Para a cultivar Ágata os valores de pH variaram entre 5,5 e 5,9, tais valores 

encontram-se próximos aos encontrados para essa cultivar por FELTRAN et al. (2004) 

que determinaram o valor de 5,56 para esta cultivar. Valores similares, entre 5,3 e 5,9, 

também foram encontrados por SILVA et al. (2013). Para ‘Atlantic’ os mesmos autores 

verificaram valores de pH entre 5,62 e 5,72, já os do presente estudo variaram entre 5,8 e 

6,05. Valores de pH superiores foram verificados por EVANGELISTA et al. (2011), 

sendo 6,3 e 6,52 para ‘Ágata’ e Atlantic respectivamente. 

SILVA et al. (2013) salientam que valores de pH estão associados a atividade 

enzimática e ação de microrganismos, portanto, pHs próximos a neutralidade poderiam 

ser mais favoráveis a ocorrência de fermentação, e conforme EVANGELISTA et al. 

(2011) valores de pH entre 4,7 e 5,5 estariam na faixa ótima para enzimas que degradam 

amido, o que pode reduzir a qualidade dos tubérculos, especialmente aqueles destinados 

ao processamento industrial.  

 

4.3.5. Acidez titulável 

 

A variável acidez titulável não apresentou diferença estatística significativa para 

o dia 2 (Tabela 28) de avaliação. Para os dias nove e 16 (Tabela 8) de avaliação somente 

não foram observados efeito significativos para o tempo de exposição. Já para os dias 23 

e 30 (Tabela 8) de avaliação não foram observadas diferenças significativas para a 

interação tripla, interação temperatura x cultivar e interação cultivar x tempo de 
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exposição. No dia 37 de avaliação todas as fontes de variação apresentaram significância 

estatística.  

 

Tabela 8. Valores de probabilidade do teste F da análise de variância (ANOVA) para a 

variável acidez titulável dos tubérculos de batata para o 2º, 9º, 16º 23º, 30º e 37º dia de 

avaliação. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2016. 

FV 2º dia 9º dia 16º dia 23º dia 30º dia 37º dia 

Tratamentos 0,3898 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 

Cultivar [C] 0,3265 0,035 <,0001 <,0001 0,0169 <,0001 

Temperatura [T] 0,1943 0,0004 0,0016 <,0001 <,0001 <,0001 

T*C 0,7854 0,0003 0,0011 0,8312 0,1783 0,0017 

Tempo Exposição [E] 0,1187 0,0938 0,0501 0,0001 <,0001 <,0001 

E*C 0,273 0,0356 0,0011 0,3568 0,6484 0,0151 

T*E 0,2168 0,0039 0,0008 0,0004 0,0004 <,0001 

C*T*E 0,9007 0,0021 <,0001 0,9995 0,8762 0,0258 

CV% 6,86 6,06 6,05 6,79 6,76 3,29 

* Significativo para o teste F da ANOVA com probabilidade de confiança de 95% (p≤0.05.). 

 

Para o desdobramento do dia nove de avaliação, somente a superfície de resposta 

para a cultivar Ágata (Figura 7A) apresentou significância estatística com R2=0,61.  

O desdobramento das interações apresentou significância estatística somente para 

a cultivar Ágata (Figura 7B) que apresentou valor de R2=0,76. 

Para o dia 23 de avaliação a superfície de resposta (Figura 7C) para ambas 

cultivares apresentou valor de R2=0,35. Os valores médios de acidez titulável para a 

cultivar Ágata foram de 0,0658% e 0,071% para cultivar Atlantic. 

Similar ao dia 23, para o dia 30 não ocorreu interação com cultivar, assim foi 

plotada somente uma superfície de resposta (Figura 7D) que possui R2=0,53. Os valores 

médios de acidez titulável foram de 0,066% para a cultivar Ágata e de 0,067% para a 

cultivar Atlantic. 

No dia 37 de avaliação para o desdobramento das interações a ‘Ágata’ apresentou 

superfície de resposta (Figura 7E) com R2=0,55 e ‘Atlantic’ (Figura 7F) com R2=0,53 

(Tabela 9). 
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Figura 7. Superfície de resposta para a variável acidez titulável de tubérculos de batata 

em função dos tratamentos (Tempo de exposição e Temperatura). Dia 9 de avaliação para 

cultivar Ágata (A); Dia 16 de avaliação para ‘Ágata’ (B); Dia 23 para ambas cultivares 

(C); Dia 30 para ambas cultivares (D); Dia 37 para ‘Ágata’ (E) e ‘Atlantic’ (F). 

 

 

A B 

C D 

E F 
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Tabela 9. Equações para a variável acidez titulável. 

Figura Equação* 

A 
𝑦 = 0,072693709 − 0,000635589 ∗ 𝐸 − 0,000718578 ∗ 𝑇 + 8,94 ∗ 10−7 ∗

𝐸2 + 1,1272 ∗ 10−5 ∗ 𝑇2 + 2,83648 ∗ 10−5 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,61  

B 
𝑦 = 0,064202097 − 0,000526208 ∗ 𝐸 − 0,000152305 ∗ 𝑇 − 1,73864 ∗

10−5 ∗ 𝐸2 + 3,1375 ∗ 10−6 ∗ 𝑇2 + 3,66914 ∗ 10−5 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                   𝑅2 = 0,76  

C 
𝑦 = 0,083172496 − 0,000719537 ∗ 𝐸 − 0,001189956 ∗ 𝑇 − 8,3489 ∗ 10−6 ∗

𝐸2 + 1,83222 ∗ 10−5 ∗ 𝑇2 + 3,55392 ∗ 10−5 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                       𝑅2 = 0,35  

D 
𝑦 = 0,053470507 + 0,000516156 ∗ 𝐸 + 0,000383059 ∗ 𝑇 − 8,80565 ∗

10−5 ∗ 𝐸2 − 3,8684 ∗ 10−6 ∗ 𝑇2 + 0,000037978 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                        𝑅2 = 0,53  

E 
𝑦 = 0,050546916 + 0,000386788 ∗ 𝐸 + 0,000711714 ∗ 𝑇 − 6,06731 ∗

10−5 ∗ 𝐸2 − 9,1808 ∗ 10−6 ∗ 𝑇2 + 0,000022766 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                   𝑅2 = 0,55  

F 
𝑦 = 0,067550642 − 0,000403318 ∗ 𝐸 − 0,000355117 ∗ 𝑇 − 1,78665 ∗

10−5 ∗ 𝐸2 + 5,2129 ∗ 10−6 ∗ 𝑇2 + 2,44548 ∗ 10−6 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                   𝑅2 = 0,53  

* E: Tempo de exposição; T: Temperatura. 

 

Para acidez titulável o aumento da temperatura e do tempo de exposição levou ao 

incremento da acidez titulável, conforme pode ser observado nas superfícies de resposta 

apresentadas na Figura 7. Similar ao que ocorreu com o teor de sólidos solúveis, o 

aumento desta variável está relacionado ao aumento da taxa metabólica dos tubérculos. 

Do dia 9 ao dia 37 ocorreu diferença significativa entre as cultivares para a acidez 

titulável. Essa diferença na ANOVA deve-se a resposta distinta de cada cultivar quanto a 

forma da superfície de resposta e não aos valores médios de acidez titulável. Os valores 

médios de acidez titulável para cada cultivar foram muito similares, variando de 0,0649% 

a 0,0665%. Esses resultados corroboram com os dados de FERNANDES et al. (2010) e 

EVANGELISTA et al. (2011) que estudando diversas cultivares verificaram pequena ou 

nenhuma variação nos valores de acidez titulável. 

 

4.3.6. Perda de peso 

 

Em relação a perda de peso, para o dia 9 de avaliação (Tabela 10) foi verificada 

significância estatística para todas as fontes de variação. Para o dia 14, dia 21, dia 31 e 

dia 38 (Tabela 10) de avaliação não ocorreu significância estatística para a interação 

tripla, interação cultivar x temperatura e interação cultivar x tempo de exposição.  
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Tabela 10. Valores de probabilidade do teste F da análise de variância (ANOVA) para a 

variável perda de peso dos tubérculos de batata para o 9º, 14º 21º, 30º e 37º dia de 

avaliação. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2016. 

FV 9º dia 14º dia 21º dia 31º dia 38º dia 

Tratamentos <,0001* <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 

Cultivar [C] <,0001* <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 

Temperatura [T] <,0001* <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 

T*C <,0001* 0,1016 0,738 0,9815 0,456 

Tempo Exposição [E] <,0001* <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 

E*C <,0001* 0,942 0,2186 0,2434 0,0656 

T*E <,0001* <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 

C*T*E <,0001* 0,1109 0,5174 0,5043 0,0655 

CV% 11,19 6,05 14,46 16,86 11,41 

* Significativo para o teste F da ANOVA com probabilidade de confiança de 95% (p≤0.05.). 

 

O desdobramento das interações apresentou significância estatística para as 

superfícies de resposta para ‘Ágata’ (Figura 8A) com valor de R2=0,65 (Tabela 11) e 

‘Atlantic’ (Figura 8B) com R2=0,68.  

Para o dia 14 de avaliação a superfície de resposta de ambas cultivares (Figura 

8C) apresentou valor de R2=0,32 (Tabela 11). Os valores médios de perda de peso 

semanal (%) foram de 1,51 para Ágata e 1,76 para Atlantic.  

A superfície de resposta para ambas cultivares para o dia 21 de avaliação (Figura 

8D) apresentou valor de coeficiente de determinação igual a 0,36 (Tabela 11). Os valores 

médios de perda de peso foram de 1,93% para cultivar Ágata e de 2,10% para cultivar 

Atlantic. 

Foi encontrado valor de R2=0,37 para a superfície de resposta para ambas 

cultivares para o dia 31 de avaliação. A cultivar Ágata apresentou média de 2.34% de 

perda de peso, já a cultivar Atlantic apresentou perda de peso de 2,47%. 

Para o dia de avaliação 38 a superfície de resposta (Figura 8F) apresentou valor 

de R2=0,33. Os valores médios de perda de peso foram de 2,69 e 2,89% para ‘Ágata’ e 

‘Atlantic’ respectivamente.  

 

Tabela 11. Equações para a variável perda de peso.  

Figura Equação* 

8A 
𝑦 = 1,429222012 − 0,082096107 ∗ 𝐸 − 0,035050588 ∗ 𝑇 + 0,000093844 ∗

𝐸2 + 0,000444972 ∗ 𝑇2 + 0,002814808 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                   𝑅2 = 0,65  
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Figura Equação* 

8B 
𝑦 = 4,842663694 − 0,447219083 ∗ 𝐸 − 0,203701657 ∗ 𝑇 + 0,01387781 ∗

𝐸2 + 0,002543532 ∗ 𝑇2 + 0,01031881 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                   𝑅2 = 0,68  

8C 
𝑦 = 2,824923771 − 0,133369607 ∗ 𝐸 − 0,072688186 ∗ 𝑇 + 0,003624685 ∗

𝐸2 + 0,000946322 ∗ 𝑇2 + 0,003405378 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                   𝑅2 = 0,32  

8D 
𝑦 = 3,576729815 − 0,195646617 ∗ 𝐸 − 0,093151971 ∗ 𝑇 + 0,005566347 ∗

𝐸2 + 0,00117962 ∗ 𝑇2 + 0,004905239 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                   𝑅2 = 0,36  

8E 
𝑦 = 4,503488693 − 0,259818564 ∗ 𝐸 − 0,127800434 ∗ 𝑇 + 0,007452984 ∗

𝐸2 + 0,001656897 ∗ 𝑇2 + 0,006497716 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                   𝑅2 = 0,37  

8F 
𝑦 = 4,655229822 − 0,224090645 ∗ 𝐸 − 0,106870147 ∗ 𝑇 + 0,006104653 ∗

𝐸2 + 0,001325638 ∗ 𝑇2 + 0,005498701 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                   𝑅2 = 0,33  

* E: Tempo de exposição; T: Temperatura. 
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Figura 8. Superfície de resposta para a variável perda de peso semanal de tubérculos de 

batata em função dos tratamentos (Tempo e Temperatura). Dia 9 de avaliação para 

cultivar Ágata (A) e Atlantic (B); Dia 14 para ambas cultivares (C); Dia 21 para ambas 

cultivares (D); Dia 31 para ambas cultivares (E) e dia 38 para ambas cultivares (F). 

A B 

C D 

E F 
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 Com relação a perda de peso se observa que todas as superfícies de resposta foram 

significativas (Figura 8) apresentam comportamento muito similar quanto a forma da 

superfície. No entanto para o dia 9 de avaliação observa-se uma maior perda de peso da 

cultivar Atlantic (Figura 8B) em relação a Ágata (Figura 8A), confirmando que esta 

cultivar é mais susceptível aos danos causados por estresse térmico.  

 A maior perda de peso para os maiores valores de temperatura e tempo de 

exposição está relacionada a vários fatores, como o aumento da taxa respiratória 

(BLAUER et al., 2013), alterações na membrana plasmática e consequente pressão de 

turgor das células (ANDERSSON et al., 1994), permeabilidade da superfície do tubérculo 

(DANIELS-LAKE et al., 2014) que é afetada pela estabilidade das substâncias pécticas 

que são solubilizadas sob altas temperaturas.  

 

4.3.7. Degradação de Tubérculo 

 

Para a variável degradação de tubérculos, somente foi realizada uma avaliação, 

aos 9 dias após aplicação dos tratamentos, sendo os tubérculos contados e descartados. 

Após esta data não foram verificados novos tubérculos em processo de degradação 

visível, assim não foram realizadas novas análises.  

Para o dia 9 de avaliação foi verificada significância estatística para todas as fontes 

de variação (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Valores de probabilidade do teste F da análise de variância (ANOVA) para a 

variável degradação de tubérculos de batata para o 9º dia de avaliação. Guarapuava-PR, 

UNICENTRO, 2016. 

FV Pr > F 

Tratamentos <,0001 

Cultivar <,0001 

Temperatura [T] <,0001 

T*C <,0001 

Tempo Exposição [E] <,0001 

E*C <,0001 

T*E <,0001 

C*T*E <,0001 

CV% 25,45 

* Significativo para o teste F da ANOVA com probabilidade de confiança de 95% (p≤0.05.). 
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 No desdobramento das interações foi encontrado um valor de R2=0,76 para 

cultivar Ágata (Figura 9A) e para cultivar Atlantic valor de R2=0,79 (Tabela 13). 

 

 

Figura 9. Superfície de resposta para a variável degradação de tubérculos de batata em 

função dos tratamentos (Tempo de exposição e Temperatura). Dia 9 de avaliação para 

cultivar Ágata (A) e Atlantic (B); 

 

Tabela 13. Equações para a variável degradação de tubérculos. 

Figura Equação* 

A 
𝑦 = 44,56216307 − 3,83243447 ∗ 𝐸 − 2,64919812 ∗ 𝑇 + 0,0594476 ∗ 𝐸2 +

0,03541719 ∗ 𝑇2 + 0,116505 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                   𝑅2 = 0,76  

B 
𝑦 = 95,2193517 − 9,41164924 ∗ 𝐸 − 5,54589313 ∗ 𝑇 + 0,18573864 ∗ 𝐸2 +

0,07291719 ∗ 𝑇2 + 0,270635 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                   𝑅2 = 0,79  

* E: Tempo de exposição; T: Temperatura. 

 

 Dos tubérculos que apresentavam sintomas de dano aparente, a totalidade 

apresentava um distúrbio fisiológico conhecido como coração negro (black heart). Para 

a cultivar Ágata os sintomas externos são de difícil visualização, pois para a maioria dos 

tubérculos não ocorre alteração claramente visível na parte externa. Na figura 10A, 

indicado por setas, pode ser visualizado sintoma externo característico do dano por 

coração negro, que se apresenta com leve escurecimento e pequena depressão na 

superfície do tubérculo.  

 Já a cultivar Atlantic apresenta sintomas deste distúrbio mais facilmente visíveis 

(Figura 10C), que se caracteriza por manchas de cor marrom escura a pretas. Ressalta-se 

que após a ocorrência dessa desordem fisiológica, a película externa permanece intacta, 

A B 
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assim a infecção por patógenos ocorre somente após o rompimento da película. No 

entanto, como o tecido abaixo da película está danificado ou morto, a película rompe-se 

com muita facilidade, ao menor movimento que os tubérculos são submetidos. 

 Nas Figuras 10B e 10D são exemplificados os danos que ocorrem internamente 

ao tubérculo. A área necrosada é bem delimitada e de coloração escura tendendo a cor 

preta. 

 A cultivar Atlantic apresentou susceptibilidade a degradação de tubérculos por 

estresse térmico bastante superior a cultivar Ágata (Figura 9). Esses dados corroboram 

com afirmação de ROBINSON e SECOR (2014) que classificam a cultivar Atlantic 

como muito susceptível ao coração negro. 
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Figura 10. Coração negro em tubérculo de batata das cultivares Ágata (A e B) e Atlantic 

(C e D). Tubérculo inteiro (A e C) com dano superficial evidente (necrose) e corte 

transversal do tubérculo (B e D) onde é possível visualizar o tecido necrosado. Fonte: O 

Autor. 

 

 

 

A B 

C D 
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4.3.8. Correlação entre variáveis 

 

 Com relação a análise de correlação, somente não foram significativos o teor de 

matéria seca e perda de peso, firmeza de polpa e matéria seca e matéria seca e acidez 

titulável (Tabela 14).  

 

Tabela 14. Correlação de Pearson para as variáveis firmeza de polpa, sólidos solúveis, 

acidez titulável, pH e perda de peso. Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2016. 

  Firmeza de polpa Sólidos Solúveis Acidez Titulável pH Perda de Peso 

Sólidos 

Solúveis 

-0,64666         

<,0001*         

Acidez 

Titulável 

-0,12586 0,25788       

0,0006* <,0001*       

pH 
-0,11661 0,4839 -0,46071     

0,0014* <,0001* <,0001*     

Perda de 

Peso 

-0,7826 0,54222 0,13476 0,13511   

<,0001* <,0001* 0,0002* 0,0002*   

Matéria 

seca 

-0,0625 0,6951 0,05102 0,5004 -0,01108 

0,1225 <,0001* 0,166 <,0001* 0,7642 

* Significativo com probabilidade de confiança de 95% (p≤0.05.). 

 

GUPTA et al. (2015) sugerem que a firmeza de polpa está relacionada ao teor de 

matéria seca, fato não verificado no presente trabalho, onde não foi observada relação 

entre o teor de matéria seca e a firmeza de polpa (Tabela 14). Isso se deve provavelmente 

porque a temperatura acompanhada de elevado tempo de exposição pode afetar a 

integridade da membrana plasmática, modificando a dinâmica enzimática da célula 

também pela solubilização de sustâncias pécticas da lamela média (ALVAREZ et al., 

2001). 

Os dados de correlação são distintos dos observados por FELTRAN et al. (2004), 

que verificaram correlação positiva entre textura e teor de sólidos solúveis, já os dados 

do presente estudo apresentaram correlação negativa entre estas duas variáveis. Isso deve-

se provavelmente ao efeito dos tratamentos de estresse térmico, que tendem a diminuir a 

firmeza de polpa, e aceleram o metabolismo dos tubérculos, aumentando a quantidade de 

sólidos solúveis. Também, as substâncias solubilizadas da degradação da parede celular, 

que contribuem para a redução da firmeza podem contribuir para aumento do teor de 

sólidos solúveis. 
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Foi verificada correlação positiva entre o teor de matéria seca o pH da polpa (r = 

0,50), portanto, quanto maior o teor de matéria seca, menor será a acidez da polpa. 

Resultados similares são relatados por FERNANDES et al. (2010), que encontraram r = 

0,82 para estar duas variáveis. 

 

4.4. Conclusões 

 

As cultivares apresentam respostas diferenciadas ao estresse por temperatura e a 

cultivar Atlantic apresenta maior susceptibilidade aos danos por altas temperaturas. O 

estresse térmico não afetou o teor de matéria seca dos tubérculos de batata durante. Os 

tratamentos afetaram negativamente a firmeza de polpa. O teor de sólidos solúveis e a 

acidez titulável apresentaram incremento e o pH reduziu com o aumento dos níveis de 

tempo de exposição e temperatura. A perda de peso e degradação de tubérculos foram 

fortemente afetados pelos níveis de estresse, especialmente a cultivar Atlantic, que 

apresentou perda de peso e degradação muito superiores em relação a Ágata.  

Com o incremento dos níveis de estresse térmico (tempo e temperatura) ocorre 

uma perda de qualidade dos tubérculos mais rápida, reduzindo rapidamente sua qualidade 

e vida de prateira, nessas condições os tubérculos devem ser consumido ou processado o 

mais rápido possível. 
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5. CAPITULO 2. ANÁLISE DA RESPOSTA ANTIOXIDANTE DE 

TUBÉRCULOS DE BATATA SUBMETIDOS A ESTRESSE TÉRMICO NA 

PÓS-COLHEITA 

 

 

5.1. Introdução 

 

A batata é de grande importância econômica e social para vários países, pois é 

atualmente o quarto alimento mais produzido no mundo. É uma cultura amplamente 

distribuída várias regiões, que compreendem desde locais de clima subpolar a tropical 

(IERNA e MAUROMICALE, 2012). 

Na cadeia de produção da batata, o transporte e armazenamento são processos de 

grande importância, pois nessa fase podem ocorrer perdas qualitativas e quantitativas 

significativas. Durante o transporte, realizado no Brasil majoritariamente em caminhões 

sem refrigeração, pode ocorrer elevação da temperatura da carga, ocasionando estresse 

térmico na carga, que dependendo da intensidade leva a uma série de problemas que vão 

desde o aumento das taxas respiratórias e transpiratórias (VITTI, 2007) a ocorrência de 

distúrbios fisiológicos como o coração negro que inutiliza grande volume do tubérculo 

(HONÓRIO e MORETTI, 2002). 

Como resposta a danos por estresse as plantas desenvolveram uma série de 

processos bioquímicos para minimizar e se recuperar dos efeitos danosos de estresse. 

Uma rota metabólica essencial nesse sentido é a responsável pela neutralização das 

espécies reativas de oxigênio, na qual algumas das enzimas envolvidas são a SOD 

(Superóxido Dismutase), CAT (Catalase) e POX (Peroxidase) e APX (Ascorbato 

Peroxidase) (M'HAMDI et al., 2009). 

A atividade das enzimas associadas ao estresse é uma informação de grande 

relevância para compreender como os tubérculos de batata respondem ao estresse 

térmico, bem como identificar qual é a intensidade do dano por ele causado. Desse modo, 

o objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta das enzimas SOD, CAT e POX ao estresse 

térmico simulado. 
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5.2. Materiais e Métodos 

 

5.2.1. Local  

 

O presente estudo foi realizado no Departamento de Agronomia, campus 

CEDETEG da Universidade Estadual do Centro Oeste, localizado no município de 

Guarapuava-PR, latitude 25,1º S, longitude 51,4º W e altitude de aproximadamente 1050 

m. Segundo classificação Köppen, o clima regional é classificado como Cfb (subtropical 

mesotérmico úmido). 

A cultura foi plantada em dezembro de 2014 em área experimental da Unidade de 

pesquisa em Batata e Microclima do Departamento de Agronomia, utilizando adubação 

de 4 t ha-1 de NPK da formula 4-14-8, com espaçamento entre plantas de 0,25 m e 

espaçamento na entre linha de 0,80 m, totalizando um estande de 50000 plantas ha-1.  A 

dessecação da área foi realizada em 25 de março 2015. Após três semanas foi realizada a 

colheita.  

 

5.2.2. Material experimental e delineamento 

 

Tubérculos das cultivares Ágata e Atlantic foram selecionados conforme o 

diâmetro, segundo a classificação proposta na Portaria nº 69, de 21 de fevereiro de 1995, 

do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária (MAPA), sendo 

utilizados tubérculos do Tipo II (entre 40 e 85 mm de diâmetro). Os tubérculos foram 

lavados e após, levados ao Laboratório de Pós-colheita de Frutas e Hortaliças onde foi 

realizada a aplicação dos tratamentos.  

Os tratamentos buscaram simular as condições de elevada temperatura que podem 

ocorrer durante o transporte dos tubérculos de batata do lavadouro até os centros de 

distribuição (CEASA, mercados, etc.). 

O delineamento utilizado foi o DIC em esquema fatorial com 4 repetições, sendo 

o primeiro fator a temperatura: 20 (ambiente), 30, 40 e 50 ºC e o outro fator o tempo de 

exposição à temperatura: 0, 3, 6 e 12 horas. A aplicação dos tratamentos foi realizada em 

câmaras BOD com a iluminação de fotoperíodo desligada. Após, os tubérculos foram 

armazenados sob condição de temperatura ambiente. 
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5.2.3. Avaliações 

 

Foi determinada a atividade das enzimas SOD - Superóxido Dismutase (E.C. 

1.15.1.1), Catalase – CAT (E.C. 1.11.1.6) e Peroxidases - POX (EC. 1.11.1.7). A primeira 

avaliação foi realizada 48 horas após a aplicação dos tratamentos (dia 2), também foram 

realizadas avaliações com 9 e 37 dias de armazenamento (7 e 35 dias em relação a 

primeira avaliação). 

Para cada repetição, um tubérculo foi cortado ao meio, deste, foi cortada uma 

lâmina de aproximadamente 1 mm e que foi seccionada em 4 partes. Uma das partes foi 

colocada em envelope de papel alumínio imediatamente acondicionada em nitrogênio 

líquido. As amostras foram armazenadas em freezer a -20ºC até o momento da análise. 

O extrato enzimático foi obtido pela maceração de aproximadamente 0,75 g de 

tubérculo, ao qual no momento da maceração foi adicionado 4% de PVPP (m/m) e após 

foi adicionado o tampão de extração na proporção de 4 mL para 1 g de tecido vegetal. O 

tampão de extração era composto por tampão fosfato de potássio 100 mM pH 7,5 

acrescidos de EDTA 1 mM e DTT 3 mM. O macerado foi centrifugado por 30 minutos a 

12000 g em centrifuga refrigerada com temperatura de 4ºC. O precipitado foi descartado 

e o sobrenadante foi armazenado a -20ºC e utilizado como extrato enzimático. 

O teor de proteínas foi determinado conforme metodologia proposta por 

(BRADFORD, 1976). 

A atividade da SOD foi avaliada conforme proposto por GIANNOPOLITIS e 

RIES (1977) com algumas modificações. A avaliação deu-se pela capacidade enzimática 

em inibir a fotorredução do azul de nitrotetrazólio (NBT). O meio de reação foi composto 

de tampão fosfato de potássio 52,5 mM, pH 7,8, EDTA 0,1 mM, NBT 0,075 mM, 

metionina 13 mM e riboflavina 2 µM. Para a reação, foram adicionados 25 µL do extrato 

enzimático a 2 mL de meio de reação. As placas com meio de reação mais extrato foram 

incubadas sob lâmpada fluorescente de 15 Watts por 10 minutos. O branco consistiu de 

meio de reação sem a adição de extrato. Para cada amostra foi preparado um controle com 

meio de reação (2 mL) e extrato enzimático (25 µL) que permaneceu no escuro. As 

leituras foram realizadas em cubetas de PP (polipropileno) a 560 nm. Foi considerada 

uma unidade de SOD a quantidade de enzima capaz de inibir 50% da fotorredução do 

NBT nas condições do presente estudo. A atividade da enzima foi expressa em unidades 

por miligrama de proteína (U mg prot -1 min-1) 
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A CAT teve sua atividade determinada conforme proposto por SHABALA e 

CUIN (2012) com modificações. Foram adicionados 100 µL do extrato enzimático a 1,9 

mL de meio de reação com concentração final de tampão fosfato de potássio 50 mM pH 

7,5 e 16 mM de peroxido de hidrogênio (H2O2) mantidos a 25ºC. Imediatamente após a 

adição do extrato enzimático o consumo de peróxido de hidrogênio foi monitorado a 240 

nm por 60 segundos. A atividade da enzima foi calculada tendo o coeficiente de extinção 

molar do peroxido de hidrogênio como 39,4 mM-1 cm-1, e foi expressa em µM min-1 mg-

1 de proteína. 

A atividade da POX foi determinada conforme metodologia apresentada por 

FLURKEY e JEN (1978) e modificações nas concentrações de substrato utilizadas por 

CAKMAK e HORST (1991) e (SRIVASTAVA e DWIVEDI, 2000). O meio de reação 

continha tampão fosfato de potássio 25 mM pH 6,8, guaiacol 2,25 mM e peroxido de 

hidrogênio 10 mM. A 1 mL de meio de reação foi adicionada 40 µL do extrato enzimático 

e a formação de tetraguaiacol foi monitorada a 470 nm por 60 segundos. Para cálculo foi 

utilizado coeficiente de extinção molar de 26,6 mM-1 cm-1 e a atividade da enzima foi 

expressa em µM min-1 mg-1 de proteína. 

Todas as análises foram realizadas em duplicatas. Para leitura dos valores de 

absorbância foi utilizado o espectrofotômetro Shimadzu® 1800 e software UV-Probe® 

2.43. 

 

5.2.4. Análise Estatística 

 

Os dados foram analisados quanto a normalidade dos resíduos pelo teste de 

Shapiro-Wilk e homocedasticidade das variâncias pelo teste de Bartlett. As variáveis 

transformadas e suas respectivas transformações foram: CAT (2º dia) utilizou 

transformação √𝑥; para CAT (9º dia) e POX (2º dia) foi aplicada transformação Box-

Cox. 

Procedeu-se então a análise de variância. As análises estatísticas e plotagem de 

gráficos foram realizadas nos softwares SAS® 9.4. Para todas inferências estatísticas 

realizadas foi considerado que p≤0.05. 

Por trata-se de um experimento em arranjo fatorial triplo com um fator qualitativo 

(cultivar [C]) e dois quantitativos (Tempo de Exposição [E] e Temperatura [T]) a análise 

post-hoc seguiu as recomendações de MONTGOMERY (1997) para esse tipo de 

delineamento. Quando ocorreu interação entre fator qualitativo (C) e quantitativo (T e/ou 
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E), o desdobramento das interações foi realizado plotando-se uma superfície de resposta 

para cada cultivar. 

 

5.3. Resultados e Discussão  

 

Na ANOVA para a atividade da SOD no dia dois de avaliação se verificou que 

somente a interação tempo de exposição e temperatura não apresentou significância 

estatística. Para o dia 9 de avaliação (Tabela 15), somente a fonte de variação cultivar 

apresentou significância. Para o dia 37 de avaliação não foi observada significância 

estatística (Tabela 15).  

 

Tabela 15. Valores de probabilidade do teste F da análise de variância (ANOVA) para a 

atividade da enzima SOD de tubérculos de batata para o 2º, 9º e 37º dia de avaliação. 

Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2016. 

FV 2º dia 9º dia 37º dia 

Tratamentos <.0001* <.0001* 0.254 

Cultivar [C] <.0001* <.0001* 0.0009 

Temperatura [T] <.0001* 0.0714 0.3727 

T*C <.0001* 0.1805 0.2952 

Tempo Exposição [E] 0.0069* 0.0903 0.812 

E*C <.0001* 0.0767 0.3438 

T*E 0.3367 0.4847 0.4213 

C*T*E 0.0072* 0.0538 0.8538 

CV% 20,69 24,35 5.12 

* Significativo para o teste F da ANOVA com probabilidade de confiança de 95% (p≤0.05.). 

 

No desdobramento das interações para a atividade da SOD no dia 2 de avaliação 

se verificou que somente a superfície de resposta para a cultivar Atlantic (Figura 11) foi 

significativa, apresentando um valor de R2=0,67 para a seguinte equação: 

 𝑦 = 6.967683925 + 0.408857702 ∗ 𝐸 − 0.197141242 ∗ 𝑇 − 0.058937211 ∗ 𝐸2 +

0.004128706 ∗ 𝑇2 + 0.017021888 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇 

Os valores médios para atividade da SOD foram de 25,11 U mg prot-1 min-1 para 

‘Ágata’ e 8,18 U mg prot-1 min-1 para ‘Atlantic’. 

Para o dia nove de avaliação os valores médios e atividade da SOD foram de 16,32 

U mg prot-1 min-1 para ‘Ágata’ e 8,83 U mg prot-1 min-1 para ‘Atlantic’. 

 



 

53 

 

 

Figura 11. Superfície de resposta para a variável atividade da enzima SOD em tubérculos 

de batata em função dos tratamentos (Tempo de exposição e Temperatura), para o dia 2 

de avaliação para cultivar Atlantic. 

 

 Para as duas primeiras datas de avaliação (dia dois e nove) a cultivar Ágata 

apresentou valores superiores de atividade da SOD, porém para o dia dois, somente a 

superfície de resposta para a cultivar Atlantic apresentou significância estatística.  

 Observa-se que na cultivar Atlantic no dia dois (Figura 11) com o aumento da 

temperatura e do tempo de exposição ocorreu incremento na atividade da SOD, mas ainda 

assim, os valores máximos de atividade da SOD pra ‘Atlantic’ não alcançaram os valor 

da ‘Ágata’. 

 TANG et al. (2006) estudando o efeito da SOD e APX na tolerância ao estresse 

térmico, verificaram que plantas de batata da cultivar Atlantic que tiveram aumento da 

expressão genes que codificam essas enzimas no cloroplasto, apresentaram tolerância ao 

estresse térmico em relação as plantas testemunhas.  

 Esta seria uma possibilidade para o fato de a cultivar Ágata apresentar tubérculos 

mais tolerantes que a Atlantic ao estresse térmico. Também se observa que a POX 

apresentou valores cerca de três vezes superiores para a cultivar Ágata nos dias dois e 

nove de avaliação. 
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 PAUL et al. (2014) estudando o efeito da temperatura sobre o desenvolvimento 

de duas cultivares de  batata verificaram aumento da atividade da enzima SOD com o 

aumento da temperatura. 

 Avaliando diversas materiais transgênicos da cultivar Desire para tolerância a 

estresse térmico, WATERER et al. (2009) verificaram que os materiais que expressavam 

o elevada expressão do gene para síntese de SOD mitocondrial, apresentaram tolerância 

superior a elevadas temperaturas em relação aos demais matérias transgênicos avaliados. 

Isso reafirma a grande importância dessa enzima na resposta da batata quanto ao estresse 

térmico. 

Em relação a atividade da CAT, no dia dois de avaliação foi verificada 

significância estatística somente para cultivar (Tabela 16). Para o dia nove não houve 

significância para nenhuma das fontes de variação. Já para o dia 37 ocorreu significância 

somente para cultivar (Tabela 16). 

 

Tabela 16. Valores de probabilidade do teste F da análise de variância (ANOVA) para a 

atividade da enzima CAT de tubérculos de batata para o 2º, 9º e 37º dia de avaliação. 

Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2016. 

FV 2º dia 9º dia 37º dia 

Tratamentos 0.0118* 0.1113 <.0001* 

Cultivar [C] 0.0004* 0.0107 <.0001* 

Temperatura [T] 0.2089 0.662 0.1945 

T*C 0.3026 0.6678 0.5234 

Tempo Exposição [E] 0.3491 0.3514 0.894 

E*C 0.1248 0.2091 0.8029 

T*E 0.0662 0.2726 0.784 

C*T*E 0.3818 0.1426 0.8867 

CV% 10,51 13,60 25,42 

* Significativo para o teste F da ANOVA com probabilidade de confiança de 95% (p≤0.05.). 

 

A atividade da CAT apresentou significância estatística somente para cultivar nos 

dias dois e 37 de avaliação, sendo os valores médios verificados de 10,3 µM mg prot-1 

min-1 para ‘Ágata’ e 11,70 µM mg prot-1 min-1 para ‘Atlantic’ no 2º dia de avaliação e de 

10,5 µM mg prot-1 min-1 para ‘Ágata’ e 28,63 µM mg prot-1 min-1 para ‘Atlantic’ no dia 

37 de avaliação. 
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Quanto a POX, na ANOVA para o dia 2 somente não foi observada diferença 

significativa para tempo de exposição (Tabela 17). Para o dia nove  e dia 37 (Tabela 17) 

de avaliação somente foi observada significância para cultivar  

 

Tabela 17. Valores de probabilidade do teste F da análise de variância (ANOVA) para a 

atividade da enzima POX de tubérculos de batata para o 2º, 9º e 37º dia de avaliação. 

Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2016. 

FV 2º dia 9º dia 37º dia 

Tratamentos <.0001* <.0001* 0.0073* 

Cultivar [C] <.0001* <.0001* <.0001* 

Temperatura [T] 0.0223* 0.2677 0.5772 

T*C 0.0001* 0.4667 0.59 

Tempo Exposição [E] 0.7084 0.8116 0.7258 

E*C 0.0002* 0.4096 0.869 

T*E 0.049* 0.0847 0.8786 

C*T*E 0.0307* 0.8934 0.8427 

CV% 17,01 12,25 11,75 

* Significativo para o teste F da ANOVA com probabilidade de confiança de 95% (p≤0.05.). 

 

Em relação a atividade da POX no dia dois de avaliação, com o desdobramento 

das interações, se verificou significância estatística somente para a superfície de resposta 

para cultivar Atlantic (Figura 12), a qual pode ser representada pela seguinte equação: 

 

𝑦 = 86.51617633 − 2.38233323 ∗ 𝐸 − 2.68012254 ∗ 𝑇 − 0.12491169 ∗ 𝐸2 +

0.04031104 ∗ 𝑇2 + 0.16141678 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇                     𝑅2 = 0,73  

 

No dia nove de avaliação os valores médios verificados de atividade da POX 

foram de de 158,72 e 66,82 µM mg prot-1 min-1 para ‘Ágata’ e ‘Atlantic’ respectivamente. 

Já para o dia 37 de avaliação os valores foram de 171,72 µM mg prot-1 min-1 para ‘Ágata’ 

e de 148,88 µM mg prot-1 min-1 para ‘Atlantic’. 
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Figura 12. Superfície de resposta para a variável atividade da enzima POX em tubérculos 

de batata em função dos tratamentos (Tempo de exposição e Temperatura), para o dia 2 

de avaliação para cultivar Atlantic. 

 

 Na superfície de reposta para atividade da POX na cultivar Atlantic observa-se 

que com o incremento da temperatura e tempo de exposição ocorre aumento da atividade 

desta enzima. Comparando os menores níveis de estresse com o nível máximo, verifica-

se que a atividade da enzima é 150% maior. 

 Segundo RIVERO et al. (2001) o metabolismo de compostos fenólicos inclui a 

atividade de algumas enzimas como a POX e polifenoloxidase (PPO) que catalisam a 

reação de fenóis para quinonas. Estas enzimas apresentam aumento da sua atividade em 

resposta a diversos tipos de estresse biótico e abiótico e especialmente em resposta ao 

estresse térmico.  

   

5.4. Conclusões 

 

As cultivares apresentaram resposta diferenciada para a atividade das enzimas 

SOD, CAT e POX. A cultivar Ágata apresentou maior atividade em relação a Atlantic 

para a SOD e POX. Os tratamentos de estresse térmico somente afetaram a atividade da 

enzima POX e SOD no dia dois de avaliação e somente foi verificada significância para 
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a cultivar Atlantic. Os menores danos pelo estresse observados na cultivar Ágata podem 

estar relacionados a maior atividade de enzimas relacionadas ao estresse oxidativo. 
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6. CONSIDERAÇÃO FINAIS 

 

São necessários mais estudos para elucidar melhor a resposta dos tubérculos de 

batata a estresse térmico em pós-colheita. Especialmente no que diz a respeito do 

metabolismo de açucares, pois, este tema já está bem elucidado para armazenamento a 

baixas temperaturas, mas não há estudos sobre o tema para armazenamento de tubérculos 

que passaram por estresse térmico sob altas temperaturas. 

O uso de transporte refrigerado seria eficiente alternativa para minimizar os riscos 

e danos associados ao transporte sem refrigeração, no entanto, infelizmente ainda há 

pouca estrutura logística para tal e seu custo elevado dificultam sua utilização. 
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7. CONCLUSÕES GERAIS 

 

As cultivares apresentam respostas diferenciadas ao estresse por temperatura e a 

cultivar Atlantic apresenta maior susceptibilidade aos danos por altas temperaturas.  

O teor de matéria seca não foi afetado pelos níveis de estresse avaliados. Os 

tratamentos afetaram negativamente a firmeza de polpa. O teor de sólidos solúveis e a 

acidez titulável apresentaram incremento e o pH sofreu redução, com o aumento dos 

níveis de tempo de exposição e temperatura.  

A perda de peso e degradação de tubérculos foram fortemente afetados pelos 

níveis de estresse, especialmente a cultivar Atlantic, que apresentou perda de peso e 

degradação muito superiores em relação a Ágata. 

As cultivares apresentaram resposta diferenciada para a atividade das enzimas 

SOD, CAT e POX. A cultivar Ágata apresentou maior atividade em relação a Atlantic 

para a SOD e POX. 

Os tratamentos de estresse térmico somente afetaram a atividade da enzima POX 

e SOD no dia dois de avaliação e somente foi verificada significância para a cultivar 

Atlantic.  

 

  



 

61 

 

8. REFERÊNCIAS 

AFEK, U.; ORENSTEIN, J.; NURIEL, E. Using the Tabor Atomizer System to 

maintain weight and firmness in stored potato tubers. American Journal of Potato 

Research, v. 77, n. 3, p. 203-205, 2000. 

 

AGHELAN, Z.; SHARIAT, S.Z.S. Partial purification and biochemical characterization 

of peroxidase from rosemary (Rosmarinus officinalis L.) leaves. Advanced Biomedical 

Research, v. 4, p. 159, 2015. 

 

BACARIN, M.A.; FERREIRA, L.S.; DEUNER, S.; BERVALD, C.M.P.; ZANATTA, 

E.R.; LOPES, N.F. Carboidratos não estruturais em tubérculos de batata 

recondicionados após o armazenamento sob diferentes temperaturas. Horticultura 

Brasileira, v. 23, p. 799-804, 2005. 

 

BAJJI, M.; M'HAMDI, M.; GASTINY, F.; DELAPLACE, P.; FAUCONNIER, M.L.; 

DU JARDIN, P. Catalase inhibition alters suberization and wound healing in potato 

(Solanum tuberosum) tubers. Physiologia Plantarum, v. 129, n. 3, p. 472-483, 2007. 

 

BARRA, M.; CORREA, J.; SALAZAR, E.; SAGREDO, B. Response of potato 

(Solanum tuberosum L.) germplasm to water stress under in vitro conditions. American 

Journal of Potato Research, v. 90, n. 6, p. 591-606, 2013. 

 

BEAUMONT, F.; JOUVE, H.M.; GAGNON, J.; GAILLARD, J.; PELMONT, J. 

Purification and properties of a catalase from potato-tubers (Solanum tuberosum). Plant 

Science, v. 72, n. 1, p. 19-26, 1990. 

 

BERVALD, C.M.P.; BACARIN, M.A.; DEUNER, S.; TREVIZOL, F.C. Variação do 

teor de carboidratos em genótipos de batata armazenados em diferentes temperaturas. 

Bragantia, v. 69, n. 2, p. 477-483, 2010. 

 

BISOGNIN, D.A.; STRECK, N.A. Desenvolvimento e manejo das plantas para alta 

produtividade e qualidade da batata.   Associação Brasileira da Batata, 2009.   

 

BLAUER, J.M.; KUMAR, G.N.M.; KNOWLES, L.O.; DHINGRA, A.; KNOWLES, 

N.R. Changes in ascorbate and associated gene expression during development and 

storage of potato tubers (Solanum tuberosum L.). Postharvest Biology and 

Technology, v. 78, p. 76-91, 2013. 

 

BLOKHINA, O.; VIROLAINEN, E.; FAGERSTEDT, K.V. Antioxidants, Oxidative 

Damage and Oxygen Deprivation Stress: a Review. Annals of Botany, v. 91, n. 2, p. 

179-194, 2003. 

 

BRAUN, H. Qualidade pós-colheita de tubérculos de cultivares de batata 

influenciada por doses de nitrogênio. 2007. 85 f. Dissertação (Mestrado em 

Fitotecnia) – Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia, Universidade Federal de 

Viçosa, Viçosa. 

 

CAMPOS, Â.D.; FERREIRA, A.G.; HAMPE, M.M.V.; ANTUNES, I.F.; BRANCÃO, 

N.; SILVEIRA, E.P.D.; OSÓRIO, V.A.; AUGUSTIN, E. Atividade de peroxidase e 



 

62 

 

polifenoloxidase na resistência do feijão à antracnose. Pesquisa Agropecuária 

Brasileira, v. 39, n. 7, p. 637-643, 2004. 

 

DANIELS-LAKE, B.; PRANGE, R.; WALSH, J.; HILTZ, K.; BISHOP, S.; MUNRO-

PENNELL, K. Effects of simulated harvest injury and relative humidity during the first 

week post-harvest on potato (Solanum tuberosum L.) tuber weight loss during 

subsequent storage. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, v. 89, n. 2, p. 

167-172, 2014. 

 

DANIELS-LAKE, B.J.; PRANGE, R.K.; NOWAK, J.; ASIEDU, S.K.; WALSH, J.R. 

Sprout development and processing quality changes in potato tubers stored under 

ethylene: 1. Effects of ethylene concentration. American Journal of Potato Research, 

v. 82, n. 5, p. 389-397, 2005. 

 

DUMAN, Y.A.; KAYA, E. Three-Phase Partitioning as a Rapid and Easy Method for 

the Purification and Recovery of Catalase from Sweet Potato Tubers (Solanum 

tuberosum). Applied Biochemistry and Biotechnology, v. 170, n. 5, p. 1119-1126, 

2013. 

 

EMBRAPA. Pós-colheita de hortaliças.  Brasilia: Embrapa Informação Tecnológica, 

2007. 100 p. (Coleção Saber 6). 

 

FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT - Statistics 

Database,  2016.  Disponível em: < http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E >. Acesso 

em: 04-03-2016. 

 

FELTRAN, J.C.; LEMOS, L.B.; VIEITES, R.L. Technological quality and utilization of 

potato tubers. Scientia Agricola, v. 61, p. 593-597, 2004. 

 

FERNANDES, A.M.; SORATTO, R.P. Eficiência de utilização de nutrientes por 

cultivares de batata. Bioscience Journal, v. 29, n. 1, p. 91-100, 2013. 

 

FERNANDES, A.M.; SORATTO, R.P.; EVANGELISTA, R.M.; NARDIN, I. 

Qualidade físico-química e de fritura de tubérculos de cultivares de batata na safra de 

inverno. Horticultura Brasileira, v. 28, p. 299-304, 2010. 

 

FILGUEIRA, F.A.R. Novo Manual de Olericultura. 3. ed. Viçosa: UFV, 2008. 421 p.  

 

FOUKARAKI, S.G.; COOLS, K.; CHOPE, G.A.; TERRY, L.A. Effect of the transition 

between ethylene and air storage on post-harvest quality in six UK-grown potato 

cultivars. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, v. 89, n. 6, p. 599-606, 

2014. 

 

GARCIA, L.D.S. Efeito do etileno e do 1-metilciclopropileno na fisiologia pós-

colheita de diferentes cultivares de brasileiras de batata. 2005. 64 f. Dissertação 

(Mestrado) – Depertamento de Fisiologia Vegetal, Universidade Federal de Viçosa, 

Viçosa. 

 

http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E


 

63 

 

GILL, S.S.; TUTEJA, N. Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic 

stress tolerance in crop plants. Plant Physiology and Biochemistry, v. 48, n. 12, p. 

909-930, 2010. 

 

GÓMEZ-CASTILLO, D.; CRUZ, E.; IGUAZ, A.; ARROQUI, C.; VÍRSEDA, P. 

Effects of essential oils on sprout suppression and quality of potato cultivars. 

Postharvest Biology and Technology, v. 82, p. 15-21, 2013. 

 

GUPTA, V.K.; LUTHRA, S.K.; SINGH, B.P. Storage behaviour and cooking quality of 

Indian potato varieties. Journal of Food Science and Technology-Mysore, v. 52, n. 8, 

p. 4863-4873, 2015. 

 

HONÓRIO, S.L.; MORETTI, C.L. Fisiologia pós-colheita de frutas e hortaliças. In: 

CORTEZ, L. A. B.;HONÓRIO, S. L., et al (Eds.). Resfriamento de frutas e 

hortaliças.  Brasilia: Embrapa Hortaliças, 2002.  96-139 p.  

 

HUANG, Y.-W.; NIE, Y.-X.; WAN, Y.-Y.; CHEN, S.-Y.; SUN, Y.; WANG, X.-J.; 

BAI, J.-G. Exogenous glucose regulates activities of antioxidant enzyme, soluble acid 

invertase and neutral invertase and alleviates dehydration stress of cucumber seedlings. 

Scientia Horticulturae, v. 162, p. 20-30, 2013. 

 

HWANG, S.Y.; LIN, H.W.; CHERN, R.H.; LO, H.F.; LI, L. Reduced susceptibility to 

waterlogging together with high-light stress is related to increases in superoxide 

dismutase and catalase activities in sweet potato. Plant Growth Regulation, v. 27, n. 3, 

p. 167-172, 1999. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produção agricola Municipal,  

2016.  Disponível em: < 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?c=1001&z=p&o=29 >. Acesso em: 

27-02-2016. 

 

IERNA, A.; MAUROMICALE, G. Tuber yield and irrigation water productivity in 

early potatoes as affected by irrigation regime. Agricultural Water Management, v. 

115, p. 276-284, 2012. 

 

ITIS. Integrated Taxonomic Information System. Glycine max (L.) Merr.,  2016.  

Disponível em: < 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=267

16 >. Acesso em: 05-03-2016. 

 

KOLUPAEV, Y.E.; RYABCHUN, N.I.; VAYNER, A.A.; YASTREB, T.O.; 

OBOZNYI, A.I. Antioxidant enzyme activity and osmolyte content in winter cereal 

seedlings under hardening and cryostress. Russian Journal of Plant Physiology, v. 62, 

n. 4, p. 499-506, 2015. 

 

LEÓN, H.M.C. Aspectos nutricionais da batateira para produção de tubérculos-

semente em ambiente protegido. 2007. 111 f. Tese (Doutorado em Agronomia) – 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo - USP, 

Piracicaba. 

 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?c=1001&z=p&o=29
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=26716
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=26716


 

64 

 

LIPTON, W. Some effects of low-oxygen atmospheres on potato tubers. American 

Potato Journal, v. 44, n. 8, p. 292-299, 1967. 

 

LUENGO, R.D.F.A.; CALBO, A.G. Armazenamento de Hortaliças.  Brasilia: 

Embrapa Hortaliças, 2001. 242 p.  

 

M'HAMDI, M.; BETTAIEB, T.; HARBAOUI, Y.; MOUGOU, A.A.; DU JARDIN, P. 

Insight into the role of catalases in salt stress in potato (Solanum tuberosum L.). 

Biotechnologie Agronomie Societe Et Environnement, v. 13, n. 3, p. 373-379, 2009. 

 

MAMOUNA, D.; AYÉKOUÉ, B.N.C.; DIBALA, C.I.; DABONNÉ, S.; DICKO, M.H. 

Purification and characterization of sweet potato (Ipomoea Batatas) peroxidase. Journal 

of Animal & Plant Sciences, v. 22, n. 2, p. 3419-3432, 2014. 

 

MELO, P.C.T.D.; GRANJA, N.D.P.; MIRANDA FILHO, H.D.S.; SUGAWARA, A.C.; 

OLIVEORA, R.F.D. Análise do crescimento da cultivar de batata "Ágata". Batata 

Show. Itapetininga: ABBA. 3: 16-17 p. 2003. 

 

MOMCILOVIC, I.; PANTELIC, D.; HFIDAN, M.; SAVIC, J.; VINTERHALTER, D. 

Improved procedure for detection of superoxide dismutase isoforms in potato, Solanum 

tuberosum L. Acta Physiologiae Plantarum, v. 36, n. 8, p. 2059-2066, 2014. 

 

NIVAP. Catálogo Holandes de Variedades de batata.  Den Haag: NIVAP Hollaand, 

2011. 285 p.  

 

OWOLABI, M.S.; OLOWU, R.A.; LAJIDE, L.; OLADIMEJI, M.O.; PADILLA-

CAMBEROS, E.; FLORES-FERNÁNDEZ, J.M. Inhibition of potato tuber sprouting 

during storage by the controlled release of essential oil using a wick application method. 

Industrial Crops and Products, v. 45, p. 83-87, 2013. 

 

PEREIRA, A.D.S.; DANIELS, J. O cultivo da batata na região sul do Brasil. 1. ed. 

Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2003. 567 p.  

 

PÚBLIO, A.P.P. Características físico-químicas de tubérculos de batata submetidos 

a fontes e concentrações de potássio. 2008. 58 f. Dissertação (Mestrado) – Programa 

de Pós-Graduação em Agronomia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória 

da Conquista. 

 

REEVE, R.M. Further histological comparisons of black spot, physiological internal 

necrosis, black heart, and hollow heart in potatoes. American Potato Journal, v. 45, n. 

10, p. 391-401, 1968. 

 

RENTZSCH, S.; PODZIMSKA, D.; VOEGELE, A.; IMBECK, M.; MÜLLER, K.; 

LINKIES, A.; LEUBNER-METZGER, G. Dose- and tissue-specific interaction of 

monoterpenes with the gibberellin-mediated release of potato tuber bud dormancy, 

sprout growth and induction of α-amylases and β-amylases. Planta, v. 235, n. 1, p. 137-

151, 2012. 

 



 

65 

 

REZAEE, M.; ALMASSI, M.; MINAEI, S.; PAKNEJAD, F. Impact of post-harvest 

radiation treatment timing on shelf life and quality characteristics of potatoes. Journal 

of Food Science and Technology-Mysore, v. 50, n. 2, p. 339-345, 2013. 

 

ROBINSON, A.; SECOR, G. Internal Heat Necrosis and Blackheart,  2014.  

Disponível em: < https://www.ag.ndsu.edu/pubs/plantsci/crops/a1738.pdf >. Acesso em: 

05/12/2015. 

 

SOWOKINOS, J. Biochemical and molecular control of cold-induced sweetening in 

potatoes. American Journal of Potato Research, v. 78, n. 3, p. 221-236, 2001. 

 

STADLER, R.H.; BLANK, I.; VARGA, N.; ROBERT, F.; HAU, J.; GUY, P.A.; 

ROBERT, M.C.; RIEDIKER, S. Acrylamide from Maillard reaction products. Nature, 

v. 419, n. 6906, p. 449-450, 2002. 

 

SWITALA, J.; LOEWEN, P.C. Diversity of properties among catalases. Archives of 

Biochemistry and Biophysics, v. 401, n. 2, p. 145-154, 2002. 

 

TEPER-BAMNOLKER, P.; DUDAI, N.; FISCHER, R.; BELAUSOV, E.; ZEMACH, 

H.; SHOSEYOV, O.; ESHEL, D. Mint essential oil can induce or inhibit potato 

sprouting by differential alteration of apical meristem. Planta, v. 232, n. 1, p. 179-186, 

2010. 

 

VIEIRA, M.R.D.S.; FREIRE, F.J.; DE MEDEIROS, D.C.; MOURA, F.B.; AMORIM, 

T.L.; DOS SIMÕES, A.N. Polyamines, peroxidase and proteins involved in the 

senescence process. African Journal of Biotechnology, v. 12, n. 14, p. 1571-1575, 

2013. 

 

VITTI, M.C.D. Respostas fisiológicas e bioquímicas de diferentes cultivares de 

batatas ao processamento mínimo. 2007.  Tese (Doutorado) – Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo, Piracicaba. 

 

VREUGDENHIL, D.; BRADSHAW, J.; GEBHARDT, C.; GOVERS, F.; 

MACKERRON, D.K.L.; TAYLOR, M.A.; ROSS, H.A. (Eds.). Potato Biology and 

Biotechnology: Advances and Perspectives. Amsterdam: Elsevier, 857 p., 1 ed. 2007. 

 

YUAN, B.-Z.; NISHIYAMA, S.; KANG, Y. Effects of different irrigation regimes on 

the growth and yield of drip-irrigated potato. Agricultural Water Management, v. 63, 

n. 3, p. 153-167, 2003. 

 

ZHAO, Q.X.; ZHAO, B.X.; ZHANG, Q.Q.; YU, B.; CHENG, L.X.; JIN, R.; WANG, 

Y.P.; ZHANG, J.L.; WANG, D.; ZHANG, F. Screening for Chip-Processing Potato 

Line from Introgression of Wild Species' Germplasms with Post-Harvest Storage and 

Chip Qualities. American Journal of Potato Research, v. 90, n. 5, p. 425-439, 2013. 

 

ZOMMICK, D.H.; KNOWLES, L.O.; PAVEK, M.J.; KNOWLES, N.R. In-season heat 

stress compromises postharvest quality and low-temperature sweetening resistance in 

potato (Solanum tuberosum L.). Planta, v. 239, n. 6, p. 1243-1263, 2014. 

 

 

https://www.ag.ndsu.edu/pubs/plantsci/crops/a1738.pdf

