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“E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a 

chave de Davi; o que abre, e ninguém fecha; e fecha, e ninguém abre:  
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que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. 

Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir 

sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. 

Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 

A quem vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá; e escreverei sobre ele o nome do 

meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o 

meu novo nome”. Apocalipse 3:7-12.  
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RESUMO 

Figueiredo, J.A. Seleção de clones de batata-doce com potencial de utilização na 
alimentação humana e animal. 2010. 54p. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Produção Vegetal). Faculdade de Ciências Agrárias, Departamento de 
Agronomia, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2010.  
 

Objetivou-se, com este trabalho, selecionar clones de batata-doce com potencial de utilização 
na alimentação humana e animal. O trabalho foi realizado no setor de Olericultura e nos 
Laboratórios de Técnicas Dietéticas e Tecnologia de Biomassa do Cerrado do Campus JK da 
UFVJM, em Diamantina-MG. Foram avaliados a produtividade total de raízes, produtividade 
comercial de raízes, peso médio de raiz comercial, formato de raízes, resistência a insetos do 
solo, teor de matéria seca das raízes e carotenóides totais. Além dessas características foram 
avaliadas também as características físicas e sensoriais: coloração da polpa, textura e maciez, 
doçura da polpa, tempo de cozimento e aceitabilidade das raízes aos clones de batata-doce. 
Para estudo do potencial de utilização na alimentação animal foram avaliados a produtividade 
de massa verde, o teor de matéria seca e a produtividade de massa seca das ramas. Já a 
silagem das ramas foi avaliada quanto ao teor de matéria seca, proteína bruta, FDA, FDN, 
NDT, pH, Fósforo, Cálcio e Sódio.  O experimento foi conduzido em blocos ao acaso (DBC), 
compreendendo 12 clones e 4 repetições. As parcelas constaram de uma fileira de 4,5 m de 
comprimento, utilizando o espaçamento de 1,0 m entre fileiras, por 0,30 m entre plantas, 
totalizando 15 plantas por parcela. Para a análise sensorial foram utilizados 40 provadores, 
não treinados, para cada clone. Os clones avaliados fazem parte do banco de germoplasma da 
UFVJM, sendo: BD-06, BD-25, BD-15, BD-38, Cambraia, BD-31-TO, BD-67, BD-45, BD-
42, BD-54 e as cultivares Brazlândia Branca e Brazlândia Rosada. Foram observadas 
diferenças significativas entre os clones para as características de produtividade comercial de 
raízes, resistência a insetos, teor de matéria seca e carotenóides totais das raízes dos clones de 
batata-doce. Os clones avaliados apresentaram características de produção comparadas às 
cultivares comerciais Brazlândia Branca e Brazlândia Rosada. Os clones BD-25, BD-54, BD-
31-TO e Cambraia obtiveram notas para avaliação quanto à resistência a insetos de solo 
abaixo de 2,0, sendo considerados resistentes a insetos de solo. Os clones BD-54, BD-31-TO, 
Cambraia e BD-45 apresentaram alto teor de matéria seca nas raízes. Já o maior conteúdo de 
carotenóides nas raízes foi obtido pelo clone BD-67. Os clones BD-06, BD-38, Cambraia, 
BD-31-TO, BD-67, BD-42, BD-54 e as cultivares Brazlândia Branca e Brazlândia Rosada 
apresentaram índice de aceitabilidade acima de 70%, sendo aceitos pelos consumidores. Os 
clones avaliados apresentaram produtividade de massa verde e de massa seca das ramas 
comparadas às cultivares comerciais Brazlândia Branca e Brazlândia Rosada. Não houve 
diferença na produtividade de massa verde e de massa seca das ramas entre os clones de 
batata-doce. Não foram encontradas diferenças entre os clones quanto ao teor de proteína 
bruta da silagem de ramas. As ramas de batata-doce da maioria dos clones estudados 
apresentam potencial de utilização na alimentação animal, tanto na forma fresca como na 
forma de silagem. 
 
 
Palavras-chave: Ipomoea batatas, produtividade, qualidade, raízes, ramas, silagem.  
 

 



 
ABSTRACT 

 

Figueiredo, JA. Selection of sweet potato clones with potential for use in human and 
animal feed. 2010. 54p. Course Conclusion Work (Strictu Sense Graduation in Vegetable 
Production). Agricultural Sciences College, Department of Agronomy, University of the 
Jequitinhonha and Mucuri Valleys, Diamantina, 2010. 
 
The objective of this study was to select clones of sweet potato with potential for use in 
human and animal feed. The work was carried out at the Vegetable and Dietetic Techniques 
Laboratory and Biomass Technology of Cerrado of Campus JK - UFVJM in Diamantina-MG. 
We evaluated the total yield of roots and commercial yield of roots, average weight of 
commercial roots, shape of roots, soil resistance to insects, dry matter content of roots and 
total carotenoids. Besides these characteristics there were also evaluated the physical and 
sensorial characteristics: the squash color, texture and softness, sweetness of the squash, 
cooking time and acceptability of sweet potato clones in the roots. In the aim to study the 
potential use of these clones in animal feed there were evaluated the yield of green matter, dry 
matter content and yield of dry mass of branches. The silage of the branches was evaluated for 
dry matter, crude protein, ADF, NDF, TDN, pH, Phosphorus, Calcium and Sodium. The 
experiment was conducted in a randomized block design (RBD), including 12 clones and 4 
replications. The plots consisted of one row 4.5 m long, using the 1.0 m spacement between 
rows by 0.30 m between plants, totaling 15 plants per plot. For the sensorial analysis were 
used 40 untrained tasters for each clone. The clones are part of the germplasm bank of 
UFVJM, as follows: BD-06, BD-25 BD-15 BD-38, Batiste, BD-TO-31, BD-67 BD-45 BD-
42, BD-54 and Pink and White Brazlandia. There were observed significant differences 
between the clones for the characteristics of commercial yield, resistance to insects, dry 
matter content and total carotenoids in roots of sweet potato clones. The evaluated clones 
showed similar characteristics of yield when compared to commercial cultivars Pink and 
White Brazlandia. The clones BD-25 BD-54 BD-31-TO and Batiste scored in evaluation for 
resistance to insects of soil below 2.0 and were considered resistant to soil insects. Clones 
BD-54 BD-31-TO, Batiste and BD-45 had high dry matter content in roots. The highest 
content of carotenoids in roots was obtained by clone BD-67. Clones BD-06, BD-38, Batiste, 
BD-TO-31, BD-67 BD-42 BD-54 and Pink and White Brazlandia had a level of acceptability 
above 70%, being accepted by consumers. The clones showed productivity of green mass and 
dry mass of branches similar to Pink and White Brazlandia commercial cultivars. There was 
no difference in yield of green mass and dry weight of branches among the clones of sweet 
potato. There were no differences between the clones on the crude protein content of silage 
forms. The branches of sweet potatoes in the majority of the clones showed potencial use for 
animal feed, either as fresh as in the form of silage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Ipomoea batatas, yield, quality, roots, branches, silage. 
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1 – INTRODUÇÃO GERAL 

  

A batata-doce é uma das plantas de raiz tuberosa cultivada pelo homem nas 

regiões tropicais e subtropicais. Seu cultivo se destina às mais diversas formas de 

utilização, desde a dieta humana até à indústria de álcool e derivados (Peixoto, 1999). A 

cultura da batata doce é bastante rústica, apresenta grande resistência a pragas, é pouco 

exigente em fertilidade do solo, de fácil cultivo, ampla adaptação aos locais de cultivo, 

sendo cultivada em climas tropicais, subtropicais e em regiões temperadas. Apresenta 

alta tolerância à seca e baixo custo de produção (Monteiro et al., 2007).  

É uma planta de grande importância econômico-social, participando do 

suprimento de calorias, vitaminas e minerais na alimentação humana. As raízes 

apresentam teor de carboidratos variando entre 25% a 30%, dos quais 98% são 

facilmente digestíveis (Azevedo, 2002). Comparada com outras estruturas vegetais 

amiláceas, possui maior teor de matéria seca, carboidratos, lipídios, cálcio e fibras que a 

batata, mais carboidratos e lipídios que o inhame e mais proteína que a mandioca 

(CNPH, 2007). No Brasil, a batata-doce é uma cultura antiga, bastante disseminada e, 

de forma geral, cultivada principalmente por pequenos produtores rurais em sistemas 

agrícolas, com reduzida entrada de insumos (Souza, 2000).   

A batata-doce apresenta um ótimo potencial de produção por ser uma das plantas 

com alta capacidade de produzir energia por unidade de área e tempo (kcal/ha/dia) 

(Cardoso et al., 2005).  O consumo das raízes da batata-doce é feito de diversas formas, 

sendo a mais tradicional na forma cozida, consumida com ou sem uso de temperos, 

substituindo o pão e outros alimentos no café da manhã. É um alimento energético, 

apresentando cerca de 30% de matéria seca que contém, em média, 85% de 

carboidratos, cujo componente principal é o amido (Cardoso, 2007).  

As ramas da batata-doce apresentam grande potencial de utilização na 

alimentação animal (Viana, 2009). Em países como a China e Vietnã, as ramas, 

empregadas exclusivamente ou em associação às raízes, são largamente utilizadas na 

alimentação de suínos, seja na forma fresca, seja na forma de silagem (Monteiro et al, 

2007). 

As cultivares recomendadas estão estreitamente relacionadas com o local e 

época de plantio, adubação, finalidade de produção, composição química, preferência 

do mercado e aceitação pelo consumidor. Trabalhos de pesquisa visando selecionar e 

indicar cultivares para as diferentes regiões do país são escassos. Assim, conhecer as 
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características das cultivares que venham garantir uma melhor aceitação pelo 

consumidor e maior possibilidade alimentícia é de fundamental importância.  

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM possui 

um banco de germoplasma de batata-doce contendo materiais coletados na região do 

Vale do Jequitinhonha e, também, materiais oriundos de outras regiões, como as 

cultivares Brazlândia Roxa, Brazlândia Rosada e Brazlândia Branca, pertencentes ao 

CNPH-Embrapa, Brasília-DF.  

A seleção dos melhores clones existentes nesse banco de germoplasma, com 

potencial de utilização na alimentação humana e animal, permitirá a indicação de novas 

cultivares com características agronômicas superiores.  

Assim, objetivou-se com este trabalho selecionar clones de batata-doce com 

potencial de utilização na alimentação humana e animal.    

 

 

2 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Cultura da batata-doce 

 

A batata-doce (Ipomoea batatas L. (Lam.)) é originária das Américas Central e 

do Sul, sendo encontrada desde a Península de Yucatan, no México, até a Colômbia. 

Relatos de seu uso remontam de mais de dez mil anos, com base em análise de batatas 

secas encontradas em cavernas localizadas no Vale de Chilca Canyon, no Peru, e em 

evidências contidas em escritos arqueológicos encontrados na região ocupada pelos 

Maias, na América Central (Silva, 2004). 

É uma espécie dicotiledônea pertencente à família botânica Convolvulaceae, que 

agrupa aproximadamente 50 gêneros e mais de 1.000 espécies, sendo que, dentre elas, 

somente a batata-doce tem cultivo de expressão econômica. A planta possui caule 

herbáceo de hábito prostrado, com ramificações de tamanho, cor e pilosidade variáveis; 

folhas largas, com formato, cor e recortes variáveis; pecíolo longo; flores hermafroditas, 

mas de fecundação cruzada, em razão da sua autoincompatibilidade; frutos do tipo 

cápsula deiscente com duas, três ou quatro sementes com 6 mm de diâmetro e cor 

castanho-clara. Da fertilização da flor à deiscência do fruto transcorrem seis semanas 

(CNPH, 2007). A batata-doce possui dois tipos de raiz: a de reserva, ou tuberosa, que 

constitui a principal parte de interesse comercial, e a raiz absorvente, responsável pela 
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absorção de água e extração de nutrientes do solo. As raízes tuberosas se formam desde 

o início do desenvolvimento da planta, sendo facilmente identificadas pela maior 

espessura, pela pouca presença de raízes secundárias e por se originarem dos nós. As 

raízes absorventes se formam a partir do meristema cambial, tanto nos nós, quanto nos 

entrenós. São abundantes e altamente ramificadas, o que favorece a absorção de 

nutrientes. O caule, mais conhecido como rama, pode ser segmentado e utilizado como 

rama-semente para formação de lavoura. As ramas-semente têm capacidade de emitir 

raízes em tempo relativamente curto, que pode variar de três a cinco dias, dependendo 

da temperatura e da idade do tecido. O enraizamento é mais rápido em condições de 

temperatura elevada e em ramas recentemente formadas, pois as partes mais velhas 

apresentam um tecido mais rígido, por terem paredes celulares lignificadas e menor 

número de células meristemáticas, demandando maior tempo para que ocorra o processo 

de totipotência, que é o fenômeno da reversão de células ordinárias em meristemáticas, 

que dão origem às gemas vegetativas (Silva et al, 2004). 

A batata-doce se desenvolve melhor em locais ou épocas em que a temperatura 

média é superior a 24 ºC. Quando a temperatura é inferior a 10 ºC, o crescimento da 

planta é severamente retardado. A cultura não suporta geada, mas pode ser cultivada em 

regiões temperadas, nos períodos da primavera e verão, quando a temperatura elevada e 

a alta radiação solar favorecem o desenvolvimento da cultura. 

Quanto ao regime pluvial, a cultura deve ser implantada em locais com 

pluviosidade anual média de 750 a 1.000 mm, sendo que cerca de 500 mm são 

necessários durante a fase de crescimento (Silva et al, 2004). 

A fase crítica de disponibilidade de umidade no solo ocorre na primeira semana 

após o plantio, porque as ramas-semente não possuem ainda sistema radicular para 

explorar umidade contida em camadas inferiores do solo. Nesse período, é necessário 

realizar pelo menos duas irrigações, sendo a primeira logo após o plantio, visando 

promover o contato do solo com as ramas-semente, favorecendo a manutenção da 

umidade do tecido vegetal.  

 No mundo, a área plantada com batata-doce em 2006 foi de 8.661.288 ha, com 

um rendimento de 14,7 t.ha-1 (FAO, 2010). 

Na atualidade, a China se destaca como o maior produtor mundial, com mais de 

4,7 milhões de hectares cultivados com batata-doce, com produtividade média de 21,3 

t.ha-1 de raízes. O continente africano se destaca como o segundo grande produtor, 

porém com baixa produtividade média de raízes (4,4 t.ha-1).  

14 



No Brasil, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de batata-doce, com uma 

produção de 158.629 toneladas, que representa 31,4% da produção nacional de 505.310 

toneladas. Os municípios que possuem maior produção são Mariana Pimentel, com uma 

produção de 10.314 toneladas, Pelotas, com 7.187 toneladas, e Santa Maria, com uma 

produção de 6.267 toneladas (ATLAS, 2007). No ano de 2008, a área colhida com 

batata-doce no Rio Grande do Sul foi de 12.793 ha, com um rendimento médio de 12.59 

t.ha-1, enquanto que em Minas Gerais a área plantada e colhida foi de 1.169 ha, com um 

rendimento de 14.26 t.ha-1, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010).  

O baixo custo de produção, a rusticidade do cultivo, o alto potencial produtivo e 

o valor alimentício da batata-doce são fatores relevantes para sua utilização, 

principalmente na agricultura familiar (Gomes, 2007). 

É a quarta hortaliça mais consumida no Brasil, sendo uma cultura antiga e, de 

forma geral, cultivada, principalmente, por pequenos produtores rurais, em sistemas 

agrícolas com reduzida entrada de insumos (SOUZA, 2000). Além de ser rústica, de 

fácil manutenção, apresenta boa resistência contra a seca e ampla adaptação, sendo 

cultivada em praticamente todos os estados brasileiros (Miranda, 2003).  

Existem vários trabalhos relacionados com a produtividade da batata-doce. 

Santos et al. (2006), avaliando produções de batata-doce com adição de esterco bovino 

em solos com baixo teor de matéria orgânica, encontraram produções máxima comercial 

e total de raízes entre 14,2 e 18,5 t.ha-1, obtidas, respectivamente, com  30 e 32 t.ha-1 de 

esterco bovino. Essas produções resultaram incrementos de 8,62 e 9,85 t.ha-1 de raízes, 

respectivamente, que corresponderam a ganhos de, respectivamente, 154 e 112% em 

relação às produções obtidas na ausência de adubação com esterco bovino. 

Oliveira et al. (2005), analisando produção de batata-doce em função de 

diferentes doses de P2O5, obtiveram efeito para a relação entre dose de fósforo e os 

sistemas de plantio e sobre a produção total e comercial das raízes, em que as máximas 

produções total e comercial de raízes de batata-doce, em função das doses de fósforo no 

sistema de plantio com uma rama/cova, foram de 21,6 e 18,7 t.ha-1, obtidas, 

respectivamente, com 237 e 210 kg de P2O5 ha-1. No sistema de plantio com duas 

ramas/cova, as produções estimadas foram de 23,5 e 18,9 t.ha-1, obtidas, 

respectivamente, com 259 e 231 kg de P2O5     ha-1.  

Resende (2000), trabalhando com análise de características produtivas de 

cultivares de batata-doce em duas épocas de colheita, observou que, para o peso de 
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raízes, houve uma variação de 220,12 a 504,94g por raízes, sobressaindo-se, aos 150 e 

200 dias após o plantio, as cultivares Brazlândia Rosada e Paulistinha. Esse mesmo 

autor verificou que, aos 150 dias após o plantio, para a classificação de raízes 

comerciais em porcentagem, todas as cultivares, com exceção da cultivar Brazlândia 

Roxa, apresentaram menos de 92,19% de raízes entre 100 e 400g e mais de 13,0% de 

raízes entre 400 e 800g.  

 Viana (2009), avaliando a produtividade de raízes de clones de batata-doce em 

três épocas de colheita e em dois ambientes de cultivo, encontrou produtividade total de 

raízes de 51,04 t.ha-1, para colheita aos 150 dias após o plantio.  O autor verificou que a 

produtividade total de raízes dos genótipos em um dos ambientes de cultivo foi, em 

média, quase o dobro da produtividade obtida no outro ambiente, 10,99 e 21,72 t.ha-1, 

respectivamente, o que pode ser explicado, em parte, pela melhor qualidade do solo 

desse ambiente. 

O controle químico das pragas da batata-doce em anos recentes no Brasil tem se 

mostrado inviável, pelo alto custo dos agrotóxicos e inexistência de produtos registrados 

para a cultura França & Ritschel (2002).  

Dentre as pragas que causam danos e, consequentemente, prejuízos na cultura da 

batata-doce, podem se destacar os insetos de solo que perfuram as raízes tuberosas 

formando galerias, além daqueles cujo dano ocorre superficialmente, deixando as raízes 

com um mau aspecto para o comércio. Assim, são de grande relevância os trabalhos de 

seleção de clones resistentes a insetos do solo, uma vez que o uso de inseticidas é de 

pouca eficácia, o que torna a prática onerosa.      

França & Ritschel (2002), avaliando acessos de batata-doce para resistência à 

broca-da-raiz, crisomelídeos e elaterídeos, encontraram resultados sugerindo que os 

danos causados por esses insetos do solo aumentam de forma tal que, em 90 dias, 

reduziram em 50% o número de acessos resistentes e aumentaram de oito a dez vezes 

em termos percentuais a frequência de acessos suscetíveis. Esses mesmos autores citam 

que os danos nas raízes aumentam à medida que elas permanecem mais tempo no solo. 

Essa informação tem implicações tanto em programas de melhoramento genético, 

visando resistência a insetos, como para recomendações sobre manejo integrado de 

pragas da batata-doce. No caso dos crisomelídeos e elaterídeos, seleções tardias dos 

clones aos 270 dias após o plantio (DAP) são mais proveitosas e consistentes que 

aquelas realizadas até 180 DAP. Contudo, deve se alertar para o risco de que nesse 
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processo poderão ser descartados clones com resistências moderadas, os quais poderiam 

ser úteis e utilizados junto com outras técnicas de controle. 

Peixoto et al. (1999), selecionando clones de batata-doce resistentes a insetos de 

solo, observaram que houve uma grande variação no grau de resistência entre os clones 

avaliados, dos quais 21 (32,8%) foram selecionados por apresentar alta ou moderada 

resistência, especialmente aqueles que tiveram nota inferior a 2,0. Entre as cultivares 

utilizadas como testemunha, apenas Pira 1 obteve nota inferior aos clones selecionados 

(1,58), enquanto as demais alcançaram notas entre 2,60 e 3,13. 

Murilo & Santos (1999) observaram que os clones com cor da casca roxa foram 

mais resistentes e os clones que apresentam cor da casca branca tenderam a ser mais 

susceptíveis ao ataque de insetos do solo. 

Viana (2009), avaliando a resistência de clones de batata-doce quanto ao ataque 

de insetos de solo, verificou que todos os clones apresentaram de alta a moderada 

resistência, com notas variando de 1,0 a 2,53. 

Para o formato das raízes, Peixoto et al. (1999) verificaram que, entre os 21 

clones selecionados para resistência, todos apresentaram nota de formato inferior a 3,0, 

variando de 2,0 a 2,93; portanto, bastante promissores, especialmente aqueles que mais 

se aproximaram do formato ideal - fusiforme (notas inferiores).  

Quanto ao formato de raízes, Viana (2009) encontrou que todos os clones 

avaliados apresentaram notas de formato de raízes inferiores a 3,0, variando de 1,47 a 

2,77. Em relação às épocas de colheitas (120, 150 e 180 dias), o autor observou que, em 

média, as notas de formato de raízes aumentaram com as colheitas mais tardias, 

indicando que os formatos de raízes mais próximos do ideal, formato fusiforme, são 

obtidos nas colheitas mais precoces. 

 
2.2 Batata-doce na Alimentação Humana  
 

A batata-doce é uma cultura olerácea com potencial de uso na alimentação 

humana, pois é fonte de calorias, vitaminas A, C, do complexo B e minerais. Além 

disso, as raízes apresentam cálcio, potássio e teor de carboidratos variando entre 25% e 

30%, dos quais 98% são facilmente digeríveis (Takeiti, 2009). Um dos principais 

componentes da raiz da batata-doce é o amido, seguido dos açúcares mais simples: 

sacarose, glicose, frutose e maltose (Silva et al. 2004).   

 Por ser rústica e de ampla adaptação, torna-se uma cultura estratégica para o 

suprimento alimentar das populações mais carentes, podendo ser produzida com baixo 
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nível tecnológico. A batata-doce possui maior teor de matéria seca, carboidratos, 

lipídios, cálcio e fibras que a batata, mais carboidratos e lipídios que o inhame e mais 

proteína que a mandioca (CNPH, 2007). 

Viana (2009), avaliando as características bromatológicas das raízes de clones de 

batata-doce, encontrou valores de 3,76% a 3,97%, 6,65% a 6,59%, 2,88% a 3,34% e 

53,27% a 52,08% para proteína bruta, fibra bruta, cinzas e amido, respectivamente, em 

% da matéria seca das raízes.   

  As raízes da batata-doce possuem níveis elevados de polifenóis, entre os quais 

antocianinas e ácidos fenólicos, que possuem excelentes propriedades antioxidantes e 

antimutagênicas (Melo, 2005). Segundo esse autor, a batata-doce é um alimento que 

possui propriedades medicinais inquestionáveis, sendo o seu consumo regular uma 

forma eficaz e econômica para a prevenção e tratamento de diversas doenças (Broinizi 

et al., 2007; Mendonça et al., 2006; Magalhães, 2006).  

Os clones de batata-doce de coloração alaranjada são mais ricos em 

carotenóides, pigmento amarelo alaranjado presente em vários alimentos, em 

comparação com os que apresentam coloração branca (Fonseca et al., 2008). Esses 

carotenóides são convertidos pelo organismo humano em vitamina A e a deficiência 

prolongada dessa vitamina pode causar lesões na córnea, moléstia conhecida como 

cegueira noturna, e produzir alterações na pele, principalmente em crianças (Esteves, 

2007). Os carotenóides auxiliam o crescimento e a defesa do corpo contra infecções 

(Torres, 2009).  

A batata-doce, além de estar entre as amiláceas com maior teor de matéria seca, 

junto com a araruta, biri e o inhame, apresenta um elevado teor de açúcares totais e 

redutores (6,99 e 5,74%), o que a torna uma matéria-prima utilizável não somente para a 

extração do amido na indústria, mas também para a produção de hidrolisados e 

fermentados (Leonel & Cereda, 2002). Segundo Viana (2009), as raízes de batata-doce 

constituem boa fonte de fibras - 6,65% da matéria seca. Possuem compostos fenólicos 

que desempenham um papel muito importante na nutrição e saúde humana, em 

decorrência das suas características e propriedades antioxidantes (Magalhães, 2006). 

Viana (2009), avaliando compostos fenólicos em diferentes clones de batata-doce, 

observou que o clone BD-25 apresentou o maior teor (538,89 mg), sendo superior aos 

demais clones.  Esses antioxidantes podem agir retardando ou prevenindo a oxidação do 

substrato envolvido nos processos oxidativos, impedindo a formação de radicais livres 

(Broinizi et al., 2007). 
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2.3 Batata doce na Alimentação Animal 
 

As ramas da batata-doce são bastante ricas em proteínas, enquanto que as raízes 

apresentam maior concentração de energia (NDT) e são utilizadas cruas, cozidas ou 

desidratadas na forma de raspa na alimentação de bovinos, suínos, aves e outros animais 

domésticos. Segundo Soares et al. (1986), a raspa de batata-doce pode substituir até 

50% do milho em rações para suínos em crescimento e terminação, ou totalmente o 

milho nas rações de suínos de 15 a 30 kg de peso vivo, desde que suplementada com 

DL-metionina e óleo de soja (Moita et al., 1991). 

 As ramas de batata-doce são ricas em amido, açúcares, vitaminas e possuem alta 

porcentagem de proteína bruta e digestibilidade. Pode ser utilizada na alimentação 

animal, principalmente de gado leiteiro, verde ou como silagem, sendo, nesse caso, de 

baixo custo e fácil obtenção pelos produtores. De acordo com Ferrari Júnior & Lavezzo 

(2001), uma das soluções utilizadas para o armazenamento de forragens é a confecção 

de silagens, uma prática relativamente simples e mais usada para suprir a necessidade de 

forragens na época seca do ano pelos pecuaristas (Freitas, et al., 2005).  Para uma 

silagem de boa qualidade, a forrageira deve ser picada e compactada e o silo deve ser 

fechado no menor período de tempo possível, mantendo-se as condições anaeróbias, a 

fim de que as características qualitativas da silagem sejam similares a da forragem verde 

(Senger et al., 2005).  

De acordo com Dapeng (2004), houve um fixo aumento no uso de raízes de 

batata-doce na alimentação de suínos e em sistemas de produção de gado na China, 

durante os últimos 30 anos. Na atualidade, 30 a 50 milhões de toneladas ou mais de 

batata-doce estão sendo usados na alimentação animal, de monogástricos e ruminantes. 

 Segundo Monteiro et al. (2007), em países como a China e Vietnã, as ramas 

empregadas exclusivamente ou em associação às raízes são largamente utilizadas na 

alimentação de suínos, seja na forma fresca, seja na forma de silagem. No Brasil, no 

entanto, a utilização de ramas de batata-doce na alimentação animal é feita apenas em 

escala bastante limitada e a maior parte das ramas é simplesmente descartada como 

resíduo inaproveitável. 

Segundo Viana (2009), as ramas de batata-doce apresentam potencial de 

utilização na alimentação animal, tanto na forma fresca como na forma de silagem, e, 

para a obtenção de maiores produtividades de matéria fresca (ramas) e matéria seca, as 

ramas devem ser colhidas até os 150 dias após o plantio. O autor encontrou 
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produtividade de massa fresca variando de 2,22 a 64,52 t.ha-1, nas diferentes épocas de 

colheita e ambientes de cultivo estudados. Já a produtividade de matéria seca de ramas 

variou de 0.46 a 9.48 t.ha-1. Para a matéria seca na silagem, os teores variaram de 18.48 

a 23.09 %, nos diferentes genótipos, não havendo diferença entre eles. Segundo o autor, 

os teores de matéria seca encontrados são considerados baixos para a produção de 

silagens, para a qual se recomendam teores de matéria seca próximos de 30%. Para os 

teores de proteína bruta, houve uma variação de 9.63 a 12.07 % e os valores de Fibra em 

Detergente Ácido (FDA) e Fibra em Detergente Neutro (FDN) variaram de 36.50 a 

39.43 % e de 43.83 a 47.57 %, respectivamente (Viana, 2009).  

Monteiro (2007), avaliando silagem de cultivares e clones de batata-doce, 

encontraram valores de pH para todas as amostras dentro do padrão ideal para silagens, 

que se situa entre 3.8 a 4.5. Para matéria seca, ele verificou a superioridade do clone 

BD-106 (26.31%). Segundo o autor, para os valores de proteína bruta, a cultivar 

Palmas, com 13.16%, apresentou maior destaque, e, em relação à característica de FDN, 

o melhor clone foi a cultivar Brazlândia Roxa, com valor de 58.18%, não tendo 

observado diferenças significativas entre os clones para os valores de FDA e extrato 

etéreo.  
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RESUMO 
 
Figueiredo, J.A. Seleção de clones de batata-doce para alimentação humana. 2010. 
54p. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação Strictu Senso em Produção 
Vegetal). Faculdade de Ciências Agrárias, Departamento de Agronomia, Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2010.  
 

Objetivou-se, com este trabalho, selecionar clones de batata-doce para a alimentação 
humana. O trabalho foi realizado no setor de Olericultura e no Laboratório de Técnicas 
Dietéticas do Campus JK da UFVJM, em Diamantina-MG. Foram avaliados os clones 
BD-06, BD-25, BD-15, BD-38, Cambraia, BD-31-TO, BD-67, BD-45, BD-42, BD-54 e 
as cultivares Brazlândia Branca e Brazlândia Rosada, que fazem parte do banco de 
germoplasma da UFVJM. Foram avaliados a produtividade total de raízes, 
produtividade comercial de raízes, peso médio de raiz comercial, formato de raízes, 
resistência a insetos do solo, teor de matéria seca das raízes e conteúdo de carotenóides 
totais. Foram avaliadas também as características físicas e sensoriais: coloração da 
polpa, textura e maciez, doçura da polpa, tempo de cozimento e aceitabilidade das raízes 
dos clones de batata-doce. O experimento foi conduzido em blocos ao acaso (DBC), 
compreendendo 12 clones e 4 repetições. As parcelas constaram de uma fileira de 4,5 m 
de comprimento, utilizando o espaçamento de 1,0 m entre fileiras, por 0,30 m entre 
plantas, totalizando 15 plantas por parcela. Para a análise sensorial foram utilizados 40 
provadores, não treinados, para cada clone. Foram observadas diferenças significativas 
entre os clones para as características de produtividade comercial de raízes, resistência a 
insetos, teor de matéria seca e carotenóides totais das raízes dos clones de batata-doce. 
Os clones avaliados apresentaram características de produção comparadas às cultivares 
comerciais Brazlândia Branca e Brazlândia Rosada. Os clones BD-25, BD-54, BD-31-
TO e Cambraia obtiveram notas para avaliação quanto à resistência a insetos de solo 
abaixo de 2,0, sendo considerados resistentes a insetos de solo. Os clones BD-54, BD-
31-TO, Cambraia e BD-45 apresentaram alto teor de matéria seca nas raízes. Já o maior 
conteúdo de carotenóides nas raízes foi obtido pelo clone BD-67. Os clones BD-06, 
BD-38, Cambraia, BD-31-TO, BD-67, BD-42, BD-54 e as cultivares Brazlândia Branca 
e Brazlândia Rosada apresentaram índice de aceitabilidade acima de 70%, sendo aceitos 
pelos consumidores.  
 
 
 
Palavras-chave: Ipomoea batatas, produtividade, qualidade, raízes, carotenóides totais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

25 



 
ABSTRACT 

 
Figueiredo, JA Selection of sweet potato clones for human consumption. 2010. 54p. 
Course Conclusion Work (Strictu Sense Graduation in Vegetable Production). 
Agricultural Sciences College, Department of Agronomy, University of the 
Jequitinhonha and Mucuri Valleys, Diamantina, 2010.  
 
The objective of this work was to select clones of sweet potato for human feed. The 
work was carried out at the Vegetable and Dietetic Techniques Laboratory and Cerrado 
Biomass Technology of Campus JK-UFVJM in the Diamantina-MG. The clones BD-
06, BD-25 BD-15 BD-38, Batiste, BD-TO-31, BD-67 BD-45 BD-42 BD-54 and the 
White and Pink Brazlandia cultivars wich are part of the germplasm bank of UFVJM. 
We evaluated the total and commercial yield of roots, root weight of commercial roots, 
roots format, resistance to soil insects, dry matter rate of roots and total carotenoids. 
Furthermore, we evaluated the following physical and sensorial characteristics: squash 
color, texture and softness, sweetness of the squash, cooking time and acceptability of 
sweet potato clones in roots. The experiment was conducted in a randomized block 
design (RBD), including 12 clones and 4 replications. The plots were in one row 4.5 m 
long, using the spacement of 1.0 m between rows by 0.30 m between plants, totaling 15 
plants per plot. For sensorial analysis there were used 40 untrained tasters for each 
clone. Significant differences were observed between the clones for characteristics of 
commercial yield of roots, resistance to insects, dry matter rate, total carotenoids of 
roots in sweet potatoes plants. The clones were equally productive. The BD-25 BD-54 
BD-31-TO and Batiste clones scored in evaluation for resistance to insects of soil below 
2.0 and were considered resistant to soil insects. Clones BD-54, BD-31-TO, Batiste and 
BD-45 had high dry matter content in roots. The highest content of carotenoids in roots 
was obtained by the BD-67 clone. The BD-06, BD-38, Batiste, BD-31-TO, BD-67, BD-
42, BD-54 clones and the Pink and White Brazlandia cultivars showed a level of 
acceptability up to 70%, being accepted by consumers. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Ipomoea batatas, yield, quality, root, total carotenoids. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

A batata-doce é fonte de carotenóides para o organismo humano, principalmente 

os clones de raízes com coloração alaranjada, que são mais ricos no pigmento amarelo-

alaranjado, presente em vários alimentos (Fonseca et al., 2008). Os carotenóides são 

convertidos pelo organismo humano em vitamina A e a deficiência prolongada dessa 

vitamina pode causar lesões na córnea, moléstia conhecida como cegueira noturna, e 

produzir alterações na pele, principalmente em crianças (Esteves, 2007). Também 

auxiliam o crescimento e a defesa do corpo contra infecções (Torres, 2009).  

Além disso, as raízes apresentam de 3,76 a 3,97% de proteína bruta, de 6,65 a 

6,59% de fibra bruta, de 2,88 a 3,34% de cinzas e 53,27 a 52,08% de amido em % da 

matéria seca das raízes (Viana, 2009), o que a credencia como um alimento nutritivo 

para a alimentação humana. 

Mendonça et al. (2006) verificaram que a ingestão da batata-doce na 

alimentação humana tem sido correlacionada com a prevenção de doenças e que as 

raízes possuem compostos fenólicos que desempenham um papel muito importante na 

nutrição e saúde humana, em razão das suas características e propriedades antioxidantes 

(Magalhães, 2006). Os compostos fenólicos podem agir retardando ou prevenindo a 

oxidação do substrato envolvido nos processos oxidativos, impedindo a formação de 

radicais livres (Broinizi et al., 2007). 

Em praticamente todo o país, são encontradas variedades locais, com 

características próprias (Cardoso et al., 2005), e conhecer essas variedades que venham 

garantir maior qualidade alimentícia é de fundamental importância. 

 Assim, objetivou-se com este trabalho selecionar clones de batata-doce para a 

alimentação humana. 

 
 
2 - MATERIAL E MÉTODOS 
 

O trabalho foi realizado no Setor de Olericultura, localizado no Campus JK da 

UFVJM, em Diamantina, MG. 

A cidade de Diamantina/MG possui clima Cwb, segundo a classificação 

Köppen, ou seja, temperado úmido, com inverno seco e chuvas no verão, com uma 

precipitação anual média de 1.082 mm, temperatura média de 19,4oC, altitude 1.387 m, 

18º12'01''S e 43º34'20''W.  
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Tabela 1. Dados climáticos do período experimental de janeiro a junho de 2009. 
Diamantina – MG, 2009.   
 

Meses Precipitação total 
mensal (mm) 

Temperatura media 
compensada mensal 

°c 

Umidade relativa 
do ar, média 
mensal (%) 

Janeiro 94.1 26.3 80 
Fevereiro 421.5 25.8 86 

Março 424.8 25.9 87 
Abril 180.0 25.6 84 
Maio 58.0 24.7 82 
Junho 26.3 22.3 80 

Instituto Nacional de Meteorologia – INMET.  Estação  Climatológica Principal de Diamantina/MG 
Lat : 14°24'00'' S  Long : 056°27'00'' W  Alt :1286,3 m 

   
 O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso (DBC), 

compreendendo 12 clones (Tabela 2) e quatro repetições. As parcelas constaram de uma 

fileira de 4,5 m de comprimento, utilizando o espaçamento de 1,0 m entre fileiras, por 

0,30 m entre plantas, totalizando 15 plantas por parcela.  

Os clones avaliados foram coletados em diversas cidades do Vale do 

Jequitinhonha e fazem parte do banco de germoplasma de batata-doce da UFVJM. 

Tabela 2. Clones de batata-doce avaliados, Diamantina-MG, 2009. 
 

Clones Coloração 
Casca Polpa 

BD-06 Branca Branca 
BD-25 Roxa Branca 
BD-15 Branca Branca 
BD-38 Branca Branca 

Cambraia Branca Branca 
BD-31-TO Creme Creme 

BD-67 Branca Branca 
BD-45 Branca Branca 
BD-42 amarelo pálido Arroxeada 
BD-54 Roxa Branca 

Brazlândia Branca Branca Branca 
Brazlândia Rosada Rosada Creme 

 
A área para o plantio do experimento foi preparada por meio de uma aração e 

uma gradagem, após as quais se realizou o sulcamento para formação das leiras no 

terreno.  

No plantio, foram utilizadas ramas com oito entrenós, com aproximadamente 40 

cm, advindas de plantas sadias, propagadas a campo três meses antes do transplantio. 

Essas ramas foram colocadas em uma balde com capacidade para 10 litros, contendo 

substrato comercial Plantmax, para um pré-enraizamento por quatro dias, com o 
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objetivo de melhorar o pegamento das plantas no campo e minimizar o replantio. Na 

ocasião do transplantio, foram enterrados três a quatro entrenós, cerca de 20 cm, 

transversalmente sobre a leira, a uma profundidade de 10-15 cm. As adubações de 

plantio, cobertura e os demais tratos culturais utilizados durante a condução do 

experimento, do dia 21 de janeiro de 2009 a 1º de julho de 2009, seguiram a 

recomendação para a cultura de acordo com Filgueira (2008) e de acordo com a análise 

química do solo da área experimental, que apresentou pH em água de 6,2 %, P de 144,5 

(mg.dm-³), 76 mg.dm-³ de K, Ca de 2,0 (cmolc.dm-³), Mg de 1,3 (cmolc.dm-³), Al de 0,1 

(cmolc.dm-³), H+Al de 1,5 (cmolc.dm-³), SB de 3,5 (cmolc.dm-³), t de 3,6 (cmolc.dm-³), 

T de 5,0 (cmolc.dm-³), m de 3 %, V de 70 %, Matéria Orgânica 1,4 (dag.kg-1), areia de 

81 %, silte de 8 %(dag.kg-1), e argila de 11 % (dag.kg-1). 

O solo foi classificado como Neossolo Quartzarênico Órtico típico (EMBRAPA, 

2006). 

A colheita foi realizada aos 163 dias após o plantio.  

A produtividade total de raízes foi obtida pela pesagem de todas as raízes de 

cada parcela para cada tratamento e os resultados foram expressos em t.ha-1.  

Para a produtividade comercial de raízes foram classificadas como comerciáveis 

as raízes com peso entre 90 e 800 gramas, eliminando-se as raízes com peso abaixo de 

90 g e acima de 800 g ou que estavam rachadas, deformadas, esverdeadas, brocadas ou 

com veias. Os resultados foram expressos em t.ha-1. 

O peso médio de raiz comercial foi obtido por meio da razão entre o peso 

comercial em cada parcela pelo número de raízes comerciais da respectiva parcela. Os 

resultados foram expressos em g/raiz. 

Para a avaliação da resistência a insetos de solo, foram utilizadas notas de 1 a 5 

(Azevedo, 1995), sendo a nota 1= raízes livres de danos causados por insetos, com 

aspecto comercial desejável; nota 2=  raízes com poucos danos, mas com presença de 

algumas galerias e furos nas raízes; nota 3= raízes com danos verificados sem muito 

esforço visual (presença de galeria e furos nas raízes em maior intensidade), com 

aspecto comercial prejudicado; nota 4= raízes com muitos danos, praticamente 

imprestáveis para comercialização (presença de muitas galerias, furos e início de 

apodrecimento); e nota 5= raízes totalmente imprestáveis para fins comerciais (repletas 

de galerias, furos e apodrecimento mais avançado). 

O formato da raiz foi avaliado atribuindo-se notas de 1 a 5 (Azevedo, 1995), 

sendo a nota 1= raiz com formato fusiforme, regular, sem veias ou qualquer tipo de 
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rachaduras; nota 2= raiz com formato considerado bom, próximo de fusiforme, com 

algumas veias; nota 3= raiz com formato desuniforme, com veias e bastante irregular; 

nota 4= raízes muito grandes, com veias e rachaduras, indesejáveis comercialmente; e 

nota 5= raízes totalmente fora dos padrões comerciais, muito irregulares e deformadas, 

com muitas veias e rachaduras. 

Para determinação da matéria seca e qualidade das raízes, foram amostrados, na ocasião 

da colheita, aos 163 dias após o plantio, cerca de 200g de raízes de cada clone, sendo 

deles utilizados cerca de 20g para determinação do teor de matéria seca das raízes que 

foram secas em estufa com ventilação forçada a 105 ºc por 24 horas. O teor de matéria 

seca foi calculado dividindo-se os valores da massa seca pelos valores de massa verde e 

multiplicados por 100. Os resultados foram expressos em porcentagem. O restante da 

amostra foi fatiado e seco em estufa com ventilação forçada de ar a 60ºC, por 72 horas. 

Após esse período, as amostras foram trituradas e acondicionadas em potes plásticos, 

identificados para posteriores análises.  

Na avaliação dos carotenóides, foi utilizada a solubilização dos carotenóides 

totais em hexano, segundo a metodologia AOAC (1990). 

Antes de iniciar a pesquisa, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 

UFVJM, para realização da análise sensorial. 

O teste de análise sensorial foi realizado com 40 provadores, não treinados, para 

cada clone. Os provadores voluntários que participaram do estudo assinaram 

previamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com o 

disposto na Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. 

As análises físicas e sensoriais das raízes dos clones de batata-doce foram 

realizadas no Laboratório de Técnicas Dietéticas da UFVJM, localizado no campus JK 

dessa Instituição. As raízes dos clones foram lavadas em água corrente e padronizadas 

quanto à espessura da raiz para as avaliações física e sensorial. 

 A avaliação física foi feita por meio do tempo de cozimento, determinado pelo 

método proposto por Souza (2000). Inicialmente, as raízes tuberosas foram cortadas em 

fatias de aproximadamente 2 cm de espessura e de 8 cm de diâmetro, e, em seguida, 

colocadas em três panelas de alumínio, com capacidade de 6 litros, e levadas ao fogo 

em chamas médias e uniformes, contendo 3 litros de água corrente. Após o início da 

fervura da água, o tempo de cozimento foi determinado por meio de toques com garfos 

de ponta fina, estabelecendo-se, portanto, quando o material se tornou cozido e macio. 
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Após a cocção, as batatas foram colocadas em pratos de louças e levadas às 

bancadas para os provadores realizarem a degustação. A avaliação sensorial 

compreendeu os atributos: aceitabilidade, coloração, doçura, textura e dificuldade na 

deglutição, sendo cada atributo ancorado em escala hedônica de cinco pontos (5 – gostei 

muito, 4 – gostei, 3 – não gostei, 2 – achei ruim e, 1 – achei péssimo), de acordo com 

Instituto Adolf Lutz (2005). 

O Índice de aceitabilidade foi calculado multiplicando-se a nota média geral dos 

testes sensoriais por 100 e dividindo-se por 5. Cinco é nota máxima que cada 

característica pode receber em cada teste e cem o multiplicador de porcentagem, 

conforme Teixeira (1987): (Média Geral X 100)/5. 

Os resultados obtidos foram avaliados estatisticamente por meio de análise de 

variância (Teste F) e a diferença entre as médias pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade, segundo as especificações do IAL (2003) e realizado no software 

SISVAR (Ferreira, 2003). 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram observadas diferenças entre os clones (Anexo A), pelo teste F, apenas 

para as características produtividade comercial de raízes e resistência a insetos de solo, 

não sendo observadas diferenças significativas para as características produtividade 

total de raízes, peso médio de raiz comercial e formato de raízes (Tabela 3). 

 A produtividade total e comercial de raízes variou de 13,65 a 32,99 t.ha-1 e 

11,52 a 28,85 t.ha-1, respectivamente. Viana (2009) encontrou produtividade total e 

comercial de raízes variando de 5,92 a 51,04 t.ha-1 e 5,09 a 38,81 t.ha-1, em três épocas 

de colheita e em dois ambientes de cultivo.  

Os dados obtidos para essas características também estão próximos ou melhores 

que aqueles encontrados por Oliveira et al. (2005) que, analisando produção de batata-

doce em função de diferentes doses de P2O5 , obtiveram efeito para a relação entre dose 

de fósforo e os sistemas de plantio e sobre a produção total e comercial das raízes; as 

máximas produções total e comercial de raízes de batata-doce, em função das doses de 

fósforo no sistema de plantio com uma rama/cova, foram de 21,6 e 18,7 t.ha-1, obtidas, 

respectivamente, com 237 e 210 kg de P2O5 ha-1. No sistema de plantio com duas 

ramas/cova, as produções estimadas foram de 23,5 e 18,9 t ha-1, obtidas, 

respectivamente, com 259 e 231 kg de P2O5 ha-1.  
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No presente trabalho, a maior média obtida foi com o clone BD-06 (32.99 t.ha-1), 

superior à produtividade encontrada por Santos et al. (2006) que, ao avaliarem 

produções de batata-doce com adição de esterco bovino, em solos com baixo teor de 

matéria orgânica, encontraram produções máxima total e comercial de raízes, com 

valores de 18,5 e 14,2 t.ha-1, obtidas, respectivamente, com 32 e 30 t.ha-1de esterco 

bovino. Já Santos et al (2005), avaliando componentes de produção e rendimentos de 

batata-doce, em função de doses de esterco de bovino, obtiveram produção máxima 

total e máxima comercial de raízes estimada de 19,01 e 17,38 t.ha-1, respectivamente, 

obtidas com 18,15 e 17,99 t.ha-1 de esterco bovino.   

 

Tabela 3. Valores médios de produtividade total de raízes (PT), produtividade 

comercial de raízes (PC), peso médio de raiz comercial (PMRC), resistência a insetos de 

solo e formato de raízes de clones de batata-doce. UFVJM-Diamantina, MG, 2009.  

 
Clones 

PT 
(t.ha-1) 

PC* 
(t.ha-1) 

PMRC 
(g) 

Resistência 
a insetos** 

Formato 
de raízes 

 
BD-54                        13,65 11,52  284,08 1,33cd 1,92 

Brazlândia Branca                           16,95 12,35  287,35 2,02abc 1,87 

BD-31-TO                               18,34 15,75  377,85 1,57bcd 1,78 

Cambraia 20,26 15,75  311,44 1,78abcd 2,32 

BD-42 20,85 16,29  285,40 2,27ab 2,21 

BD-67 25,98 21,94  404,46 2,32ab 2,16 

Brazlândia Rosada 27,84 24,52   497,94 2,28ab 2,50 

BD-25                                 28,14 22,33  324,60 1,10d 1,67 

BD-38                                 29,32 25,83  364,47 2,28ab 1,85 

BD-45 32,73 27,54  368,31 2,56a 1,93 

BD-15 3291 27,79  374,91 2,28ab 2,16 

BD-06 32,99 28,85  366,09 2,32ab 1,88 

Média 25,00 20,87 353,91 2.01 2,02 

CV (%) 37,60 
 

41,36 25,20 
 

16,25 17,78 

*, ** Significativo a 5% e 1%, respectivamente, pelo teste F. Médias seguidas da mesma letra minúscula 

na coluna não diferem entre si pelo teste de “Tukey” a 5 % de probabilidade. 

  Os clones avaliados apresentaram peso médio de raiz comercial de 353,91g 

(Tabela 3).  O clone BD-54 apresentou a menor média, 284,08g, e a cultivar Brazlândia 

Rosada, com peso médio de 497,94g, a maior média. Esses resultados estão próximos 
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daqueles encontrados por Resende (2000) que, trabalhando com análise de 

características produtivas de cultivares de batata-doce em duas épocas de colheita, 

observou que, para o peso de raízes houve uma variação de 220,12 a 504,94g por raízes, 

sobressaindo-se aos 150 e 200 dias após o plantio. Esse mesmo autor verificou que, aos 

150 dias após o plantio, para a classificação de raízes comerciais em porcentagem, todas 

as cultivares, com exceção da cultivar Brazlândia Roxa, apresentaram menos de 92,19% 

de raízes entre 100 e 400g e mais de 13,0% de raízes entre 400 e 800g. No presente 

trabalho, todos os clones avaliados apresentaram peso médio entre 200 e 500g. 

Quanto à resistência a insetos do solo, observou-se que os clones BD-25 

apresentou a menor nota, 1,10, não diferindo dos clones BD-54, BD-31-TO e Cambraia, 

mas diferindo dos demais clones avaliados e das cultivares comerciais Brazlândia 

Branca e Brazlândia Rosada. Deve-se ressaltar que os clones BD-25, BD-54, BD-31-TO 

e Cambraia apresentaram notas muito próximas da nota 1, considerada ideal para 

resistência a insetos de solo (Peixoto et al. 1999).  O clone BD-25, que obteve a menor e 

melhor nota para resistência a insetos, apresenta coloração da casca roxa, o que 

confirma os resultados encontrados por Murilo & Santos (1999), que obtiveram as 

menores notas para resistência a insetos com os clones que apresentavam coloração da 

casca roxa.  

   Os clones BD-31-TO, Cambraia, BD-42, BD-38, BD-15, BD-06, BD-67 e BD-

45, com notas de 1,57; 1,78; 2,27; 2,28; 2,28; 2,32; 2,32; 2,56, respectivamente, não 

diferiram das cultivares comerciais Brazlândia Branca e Brazlândia Rosada, que 

apresentaram as notas 2,02 e 2,28, respectivamente, para essa característica. Esses dados 

estão próximos daqueles encontrados por Peixoto et al. (1999) que, selecionando clones 

de batata-doce resistentes a insetos de solo, observaram que houve variação no grau de 

resistência entre os clones avaliados, dos quais 21 (32,8%) foram selecionados por 

apresentar alta ou moderada resistência, especialmente aqueles que tiveram nota inferior 

a 2,0. Entre as cultivares utilizadas como testemunha, apenas Pira 1 obteve nota inferior 

aos clones selecionados (1,58), enquanto as demais alcançaram notas entre 2,60 e 3,13. 

De acordo com Viana (2009), nos dois ambientes de cultivo avaliados, todos os 

clones apresentaram de alta a moderada resistência, com notas variando de 1,0 a 2,53.  

Quanto ao formato de raízes, os clones estudados apresentaram notas de formato 

variando de 1,67 a 2,5, sendo considerados de formato próximos do ideal (notas de 1 a 

2), que é o formato fusiforme (Azevedo, 1995). 
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Tabela 4. Teor de matéria seca e conteúdo de carotenóides totais de raízes de clones de 

batata-doce. Diamantina, MG, 2009. 

Clones Teor de matéria seca (%)** Carotenóides totais 

(µg/100g)** 

BD-54 31,81ab 161,67d 

Brazlândia Branca 29,55bcd 109,05g 

BD-31-TO 31,08ab 226,26c 

Cambraia 34,81a 117,90efg 

BD-42 28,14bcd 159,05de 

BD-67 29,94bcd 471,21a 

Brazlândia Rosada 27,41bcd 154,31def 

BD-25 29,47bcd 354,55b 

BD-38 26,59cd 153,56def 

BD-45 31,06abc 111,56fg 

BD-15 25,58d 75,40gh 

BD-06 25,75d 62,22 i 

Média 29,26 179,73 

CV (%) 5,16 8,15 

** Significativo a 1% pelo teste F. Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas não diferem 

entre si pelo teste “Tukey”, em nível de 5% de probabilidade.  

Foram observadas diferenças significativas entre os clones (Anexo B) pelo teste 

F para as características teor de matéria seca e carotenóides totais.  

O teor de matéria seca é de grande importância para a indústria na extração de 

amido. Nesse aspecto, o clone Cambraia também apresentou o maior teor (34,81%), não 

diferindo dos clones BD-31-TO, BD-54 e BD-45, mas sendo superior aos teores de 

matéria seca das cultivares comerciais Brazlândia Branca e Brazlândia Rosada.  

Para os carotenóides totais, o clone BD-67 foi o que apresentou a maior média, 

471,21 µg/100g, diferindo dos demais clones avaliados. O clone BD-06 foi o que 

apresentou a menor média, 62.22 µg/100g. De acordo com Franceschini (2006), para o 

β-caroteno que compõe os carotenóides totais, o teor pode variar de 1.800 a 16.000 µg 

por 100g nas variedades de batata-doce de casca ou polpa colorida e, nas de casca ou 

polpa branca, diminui para 65 a 70 µg por 100g. Fonseca et al. (2008) também 

relataram que os clones de batata-doce de coloração alaranjada são mais ricos em 
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carotenóides, pigmento amarelo-alaranjado presente em vários alimentos, em 

comparação com os que apresentam coloração branca.   

Foram observadas diferenças entre os clones (Anexo C), pelo teste F, para as 

características de tempo de cocção, aceitabilidade, coloração, doçura da polpa, textura 

maciez e dificuldade na deglutição. 

Para a característica tempo de cocção (Tabela 5), o clone BD-15 apresentou o 

menor tempo médio (13,33 minutos), diferindo dos demais clones avaliados. O clone 

BD-42 foi o que apresentou o tempo médio de cozimento maior (30,75 minutos). 

Cardoso (2007) encontrou para essa característica um tempo médio variando de 10,3 

minutos, para o menor, e 20,0 minutos, para maior tempo de cocção. Esses resultados 

estão próximos dos encontrados por Souza (2000), que encontrou uma variação no 

tempo de cocção para os clones avaliados de 9,5 a 22,7 minutos. 

Para as características de coloração da polpa, a cultivar Brazlândia Rosada 

apresentou a maior nota, 4.41, não diferindo dos clones BD-42, BD-31-TO e BD-06, 

com notas de 4.21, 4.10, 4.09, respectivamente. O clone BD-25, com nota de 2.39, 

apresentou menor média para essa característica. Quanto à doçura, o clone BD-42 

apresentou a maior nota, 4.02, não diferindo do clone BD-38 e da cultivar Brazlândia 

Rosada. Para a característica textura maciez, todos os clones diferiram entre si e a maior 

nota, 4.33, foi obtida pelo clone BD-42. Embora tenha havido diferença entre os clones, 

as notas obtidas estão próximas daquelas em que os degustadores gostaram e gostaram 

muito do produto. 
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Tabela 5. Tempo de cocção, aceitabilidade, índice de aceitabilidade (IA) coloração, 

doçura da polpa, textura maciez e dificuldade na deglutição de raízes de clones de 

batata-doce. Diamantina, MG, 2009.  

 

Clones 

Tempo de 

cocção** 

Aceitabilida

de** 

IA 

(%) 

Coloração 

** 

Doçura 

* 

Textura 

maciez 

** 

Dif. na 

deglutição

** 

BD-54 27,66 c 3,77e 71,18 3,82bcd 3,30def 3,79i 3,11 l 

Brazlândia 

Branca 

22,15e 3,74e 74,22 3,87bcd 3,12ef 3,95g 3,87d 

BD-31-TO 18,73 f 3,97d 75,41 4,10abc 3,61bcd 4,11d 3,05m 

Cambraia   29,16 b 3,72e 74,38 3,77cd 3,39cde 3,97f 3,74f 

BD-42   30,75 a 4,19b 81,43 4,21ab 4,02a 4,33a 3,61h 

BD-67 17,83g 3,44f 71,30 3,60de 2,98f 3,82h 3,69g 

Brazlândia 

Rosada 

14,40i 4,32a 83,76 4,41a 3,82ab 4,31b 4,08b 

BD-25 25,13 d 3,15h 63,51 2,39g 3,29 def 3,63j 3,42j 

BD-38 22,20e 4,05c 80,04 3,91bcd 3,90 ab 4,06e 4,09a 

BD-45 15,36h 3,36g 65,64 3,03f 3,05f 3,18 m 3,79e 

BD-15 13,33j 3,70e 69,16 3,30ef 3,22ef 3,56 l 3,51i 

BD-06 22,17e 4,12bc 80,85 4,09abc 3,67bc 4,27c 4,07c 

Média 21,57 3,79  3,70 3,45 3,91 3,66 

CV (%) 1,25 0,68  3,68 3,23 0,04 

 

0,05 

**Significativo a 1% e * significativo a 5% pelo teste F. Médias seguidas de mesma letra na coluna não 
diferem entre si, pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Na avaliação da dificuldade de deglutição, quando as maiores notas indicam 

uma menor dificuldade de engolir o alimento, todos os clones avaliados diferiram entre 

si, e o clone BD-38 apresentou a maior nota (4.09), que corresponde à menor 

dificuldade de engolir, e o clone BD-31-TO apresentou a menor nota média (3.05), 

próximo do indiferente para engolir. 

Quanto ao índice de aceitabilidade (Tabela 5), os clones BD-42, BD-06, BD-38, 

BD-31-TO, Cambraia, BD-67, BD-54 e as cultivares Brazlândia Rosada e Brazlândia 

Branca se mostraram bem aceitos pelos julgadores, pois, de acordo com Teixeira 

(1987), um índice de aceitabilidade igual ou superior a 70% é considerado aceito.  
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4 - CONCLUSÕES 
  
 Os clones avaliados apresentaram características de produção comparadas às 

cultivares comerciais Brazlândia Branca e Brazlândia Rosada, podendo ser 

recomendados para cultivo na região do Alto Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. 

Os clones BD-25, BD-54, BD-31-TO e Cambraia obtiveram notas para 

avaliação quanto à resistência a insetos de solo abaixo de 2,0, sendo considerados 

resistentes a insetos de solo. 

 Os clones BD-54, BD-31-TO, Cambraia e BD-45 apresentaram alto teor de 

matéria seca nas raízes.  

O maior conteúdo de carotenóides nas raízes foi obtido pelo clone BD-67.  

 Os clones BD-06, BD-38, Cambraia, BD-31-TO, BD-67, BD-42, BD-54 e as 

cultivares Brazlândia Branca e Brazlândia Rosada apresentaram índice de aceitabilidade 

acima de 70%, sendo aceitos pelos consumidores.  
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CAPITULO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELEÇÃO DE CLONES DE BATATA-DOCE COM POTENCIAL 
DE UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL 
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RESUMO 
 

Figueiredo, J.A. Seleção de clones de batata-doce com potencialidade de utilização 
na alimentação animal. 2010. 54p. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Produção Vegetal). Faculdade de Ciências Agrárias, Departamento de 
Agronomia, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 
2010.  

 
As ramas de batata-doce apresentam potencial de utilização na alimentação animal, 
tanto na forma verde como na forma de silagem, sendo um produto de baixo custo e 
fácil obtenção pelos produtores. Objetivou-se, com este trabalho, selecionar clones de 
batata-doce com potencial de utilização na alimentação animal. Para isso, foram 
avaliados a produtividade de massa verde, teor de matéria seca e a produtividade de 
massa seca das ramas. Já a silagem das ramas foi avaliada quanto ao teor de matéria 
seca, proteína bruta, FDA, FDN, NDT, pH, Fósforo, Cálcio e Sódio. O experimento foi 
conduzido em blocos ao acaso (DBC), compreendendo 12 clones e 4 repetições. As 
parcelas constaram de uma fileira de 4,5 m de comprimento, utilizando o espaçamento 
de 1,0 m entre fileiras, por 0,30 m entre plantas, totalizando 15 plantas por parcela. Os 
clones avaliados fazem parte do banco de germoplasma da UFVJM, sendo: BD-06, BD-
25, BD-15, BD-38, Cambraia, BD-31-TO, BD-67, BD-45, BD-42, BD-54 e as 
cultivares Brazlândia Branca e Brazlândia Rosada. Os clones avaliados apresentaram 
produtividade de massa verde e de massa seca das ramas comparadas às cultivares 
comerciais Brazlândia Branca e Brazlândia Rosada. Não houve diferença na 
produtividade de massa verde e de massa seca das ramas entre os clones de batata-doce. 
Não foram encontradas diferenças entre os clones quanto ao teor de proteína bruta da 
silagem de ramas. As ramas de batata-doce da maioria dos clones estudados apresentam 
potencial de utilização na alimentação animal, tanto na forma verde como na forma de 
silagem. 
 
 
 
Palavras-chave: Ipomoea batatas, ramas, silagem, pH, proteína bruta. 
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ABSTRAT 
 
 

Figueiredo, JA Selection of sweet potato clones with potential use in animal feed. 
2010. 54p. Course Conclusion Work (Strictu Sense Graduation in Vegetable 
Production). Agricultural Sciences College, Department of Agronomy, University of the 
Jequitinhonha and Mucuri Valleys, Diamantina, 2010.   
 
The branches of sweet potato have potential for use in animal feed, either as fresh as in 
the form of silage, being a product of low cost and easily obtained by producers. The 
objective of this work was to select clones of sweet potato with potential use in animal 
feed. For this, there were evaluated the productivity of green mass, dry matter content 
and productivity of dry mass of branches. The silage of the branches was evaluated for 
dry matter, crude protein, ADF, NDF, TDN, pH, Phosphorus, Calcium and Sodium. The 
experiment was conducted in a randomized block design (RBD), including 12 clones 
and 4 replications. The plots consisted of one row 4.5 m long, using the 1.0 m spacing 
between rows by 0.30 m between plants, totaling 15 plants per plot. The clones are part 
of the germplasm bank of UFVJM, as follows: BD-06, BD-25 BD-15 BD-38, Batiste, 
BD-TO-31, BD-67 BD-45 BD-42, BD-54 and Pink and White Brazlandia. The clones 
showed productivity of green mass and dry mass of branches similar to the Pink and 
White Brazlandia commercial cultivars. There was no difference in yield of green mass 
and dry weight of branches among the clones of sweet potato. There were no 
differences between the clones on the crude protein content of silage forms. The 
branches of sweet potatoes in most of the clones showed potential for use in animal 
feed, either as fresh as in the form of silage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Ipomoea batatas, branches, silage, pH, crude protein. 
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1 - INTRODUÇÃO 

  

As ramas de batata-doce apresentam potencial de utilização na alimentação 

animal, principalmente de gado leiteiro, tanto na forma verde como na forma de 

silagem, sendo um produto de baixo custo e fácil obtenção pelos produtores (Monteiro 

et al. 2007). Segundo o autor, as raízes e as ramas da batata-doce são largamente 

empregadas na alimentação animal em países como a China e o Vietnã. 

As raízes apresentam elevada concentração de energia (NDT) e as ramas de 

batata-doce são ricas em amido, açúcares, vitaminas e possuem alta porcentagem de 

proteína bruta e digestibilidade (Monteiro et al. 2007). Para a obtenção de maiores 

produtividades de matéria verde (ramas) e matéria seca, as ramas devem ser colhidas até 

os 150 dias após o plantio (Viana, 2009).  

Segundo Ferrari Júnior & Lavezzo (2001), entre as soluções utilizadas para o 

armazenamento de forragens, ressalta-se a confecção de silagens, por ser uma prática 

relativamente simples e mais usada para suprir a necessidade de forragens na época seca 

do ano pelos pecuaristas (Freitas et al., 2005).   

 Assim, objetivou-se com este trabalho selecionar clones de batata-doce 

pertencentes ao banco de germoplasma da UFVJM com potencial de utilização na 

alimentação animal. 

 
 
2 - MATERIAL E MÉTODOS 
  

  O trabalho foi conduzido no Setor de Olericultura, localizado no Campus JK da 

UFVJM (altitude 1.387 m, 18º12'01''S e 43º34'20''W), em um Neossolo Quartzarênico 

Órtico típico (EMBRAPA, 2006), em Diamantina, MG. 

 O experimento foi conduzido em blocos casualizados, com 12 clones e 4 

repetições, utilizando o espaçamento de 1,0 m entre linhas (camalhões) e 0,30 m entre 

plantas. Os clones avaliados fazem parte do banco de germoplasma da UFVJM, sendo: 

BD-06, BD-38, BD-45, BD-25, BD-31-TO, BD-15, BD-67, BD-42, BD-54, Cambraia e 

as cultivares Brazlândia Rosada e Brazlândia Branca.  

 A produtividade de massa verde das ramas foi obtida aos 163 dias após o plantio 

por meio da pesagem das ramas colhidas nas parcelas de cada tratamento, e os 

resultados foram corrigidos para t.ha-1. 
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 Para cálculo de matéria seca, foram retiradas subamostras das ramas que foram 

pesadas, colocadas em sacos de papel e armazenadas em estufa com ventilação forçada 

a 60ºC, até atingir peso constante. Os teores de matéria seca foram calculados 

dividindo-se os valores da massa seca pelos valores de massa verde e multiplicados por 

100. 

 A produtividade de massa seca das ramas foi obtida pelo produto entre a 

produtividade de massa verde e o teor de matéria seca das ramas e os resultados foram 

expressos em t.ha-1. 

 Para obtenção da silagem, a parte aérea foi cortada rente ao solo, no momento da 

colheita da raiz, e emurchecidas em ambiente coberto com sombrite, durante quatro 

dias. As ramas foram picadas em um desintegrador com tamanhos de partículas em 

torno de 2 cm e ensiladas em 24 silos de PVC, com 50 cm de altura e 10 cm de 

diâmetro, providos com válvula de Bünsen e lacrados com fita adesiva. A abertura dos 

silos foi realizada aos 46 dias da ensilagem, sendo retiradas amostras de silagem da 

porção central do silo, que foram congeladas para a realização das análises. Os dados 

foram analisados no delineamento em blocos casualizados.   

 A ensilagem das ramas foi realizada aos 163 dias após o plantio, sendo avaliadas 

posteriormente as características de qualidade da silagem. 

 A produtividade de massa seca das silagens foi obtida pelo produto entre a 

produtividade de matéria verde e o teor de matéria seca.  

 O teor de proteína bruta da silagem foi determinado por destilação em aparelho 

Kjeldahl (semimicro), sendo seus valores expressos em porcentagem de matéria seca. 

 As Fibras em detergente ácido (FDA) e detergente neutro (FDN) foram 

determinadas por meio do método proposto por VAN SOEST (1967), descrito por Silva 

e Queiroz (2002). 

 Os nutrientes digestíveis totais (NDT) foram obtidos conforme recomendações 

de Sniffen et al. (1992), sendo seus valores expressos em porcentagem de matéria seca. 

 O pH foi determinado por potenciometria em eletrodo de vidro, segundo técnica 

da AOAC (1990). 

 Os minerais cálcio, fósforo e sódio foram determinados por Espectrofotometria 

de absorção atômica com chama de acetileno, segundo metodologia estabelecida por 

Sarruge e Haag (1974) e Fiske e Subbarow (1925), sendo 12 tratamentos e duas 

repetições.      
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 Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos 

foram comparadas utilizando-se o teste Tukey, adotando-se o nível de 5% de 

probabilidade. Os dados em porcentagem foram transformados em Arco seno da Raiz 

quadrada (Y) e não houve diferença nas variáveis sem transformação e com 

transformação; assim, foram utilizados os dados sem transformação.  

 
3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram observadas diferenças entre os clones (Anexo D e E), pelo teste F, para a 

característica teor de massa seca nas ramas, não sendo observadas diferenças para as 

características produtividade de massa verde e produtividade de massa seca das ramas.  

A produtividade de massa verde dos clones variou de 6,04 a 23,9 t.ha-1 (Tabela 

1). O clone BD-45 foi o que apresentou o maior valor para produtividade de massa 

verde, 23,90 t.ha-1, 13,9% e 295,7%, superior às produtividades das cultivares 

comerciais Brazlândia Rosada e Brazlândia Branca, respectivamente, porém, não 

diferindo entre si. Esse resultado foi superior ao encontrado por Viana (2009), que 

obteve com o clone BD-45 uma produtividade de 14,11 t.ha-1, na colheita realizada aos 

150 dias após o plantio, no Campus JK. Cardoso et al. (2005), avaliando clones de 

batata-doce, obtiveram produtividade de massa verde variando de 1,4 a 14,1 t.ha-1, com 

os clones 44 (Vitória da Conquista - BA) e 1 (Janaúba - MG), respectivamente.  

Os teores de matéria seca nas ramas variaram de 18,55 a 24,30 %. O maior teor 

de matéria seca das ramas foi obtido pelo clone BD-54, com 24,30%, diferindo apenas 

do clone Cambraia, que apresentou o menor teor de matéria seca, 18,55%. Viana (2009) 

observou que na colheita aos 180 dias, no Campus JK, os clones BD-08, BD-25, BD-45, 

BD-31-TO e as cultivares Brazlândia Rosada e Princesa foram as que apresentaram os 

maiores teores de matéria seca nas ramas, com valores variando de 20,53 a 27,76 %. 

Segundo o autor, os teores de matéria seca nas ramas aumentaram com o ciclo da 

cultura.  

Pode-se observar que os clones que apresentam maiores produtividades de 

matéria seca, em t.ha-1, são aqueles que aliam altas produtividades de massa verde com 

altos teores de massa seca, como o clone BD-45, que apresentou 4,95 t.ha-1 de massa 

seca.      
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Tabela 1. Produtividade de massa verde (PMV), teor de massa seca nas ramas (MS) e 

produtividade de massa seca das ramas (PMS) de clones de batata-doce. UFVJM - 

Diamantina, MG, 2009.  

Clones PMV (t.ha-1) MS (%) * PMS (t.ha-1) 

BD-54 20,50 24,30a 4,93 

Brazlândia Branca 6,04 21,89ab 1,36 

BD-31-TO 21,55 20,44ab 4,37 

Cambraia 20,54 18,55b 3,84 

BD-42 13,84 24,16a 3,35 

BD-67 15,89 21,81ab 3,39 

Brazlândia Rosada 20,98 22,68ab 4,77 

BD-25 21,57 22,35ab 4,82 

BD-38 21,08 20,67ab 4,19 

BD-45 23,90 20,76ab 4,95 

BD-15 20,97 21,24ab 4,46 

BD-06 14,97 20,44ab 3,05 

Média 18,48 21,61 3,96 

CV (%) 41,28 9,92 40,04 

* Significativo a 5 % pelo teste F. Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo 
teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Foram observadas diferenças significativas entre os clones (Anexo D e E), pelo 

teste F, para os teores de matéria seca, fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente 

ácido (FDA), nutrientes digestíveis totais (NDT), fósforo, cálcio e sódio na matéria seca 

e o pH da silagem das ramas de batata-doce. 

Para o teor de proteína bruta, não foram observadas diferenças pelo teste F. 
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Tabela 2. Valores de matéria seca, proteína bruta (PB), fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA), nutrientes digestíveis totais 
(NDT), potencial hidrogeniônico (pH), fósforo (P), cálcio (Ca) e sódio (Na) na silagem de ramas de batata-doce . UFVJM - Diamantina, MG, 
2009.  

Clones MS % * PB % FDN % * FDA % * NDT % ** P %** Ca % Na (ppm) ** pH ** 

BD-54 22,47ab 11,76 39,67a 35,45a 62,90d 0,34cd 1,11a 48,65c 4,48ab 

Brazlândia Branca 25,18a 12,20 38,60a 35,50a 63,65bcd 0,44a 1,30a 68,45bc 4,55a 

BD-31-TO 17,27b 11,37 31,97b 29,65c 66,98a 0,36bc 1,07a 326,7a 4,41abc 

Cambraia 19,39ab 12,02 36,60ab 31,50abc 66,19ab 0,41ab 1,15a 58,20bc 4,54a 

BD-42 24,10a 11,06 35,05ab 29,90bc 66,91a 0,29d 0,89ab 54,45bc 4,28bc 

BD-67 22,30ab 11,19 39,45a 35,30a 63,13cd 0,41ab 1,21a 82,55bc 4,27bc 

Brazlândia Rosada 23,94a 12,06 39,47a 33,30abc 64,53abcd 0,44a 0,80b 70,75bc 4,37abc 

BD-25 23,36a 12,33 34,57ab 30,95abc 66,17ab 0,31cd 0,96a 87,70b 4,56a 

BD-38 22,53ab 12,59 35,02ab 31,10abc 66,07ab 0,30d 1,02a 62,30bc 4,28bc 

BD-45 20,76ab 9,65 36,10ab 33,40abc 65,96abc 0,37bc 1,08a 64,40bc 4,51ab 

BD-15 22,88ab 11,11 36,55ab 34,85ab 63,46bcd 0,32cd 0,99a 64,15bc 4,17c 

BD-06 23,25ab 12,27 37,85a 35,35a 63,09cd 0,31cd 0,95a 83,90bc 4,59a 

Média 22,28 11,63 36,74 33,02 64,92 0,36 1,04 89,35 4,42 

CV (%) 11,26 10,18 6,32 6,29 1,81 4,34 15,16 10,25 2,26 

** significativo a 1% e * significativo a 5% pelo teste F. Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste “Tukey”, em nível de 5% de 

probabilidade. 
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 As forrageiras mais indicadas para ensilagem devem apresentar em torno de 30% 

de matéria seca, para uma silagem de melhor qualidade (Tomich, 2004). Nesse aspecto, 

deve-se considerar a cultivar Brazlândia Branca, que apresentou teor de matéria seca 

mais próximo do recomendado.  

Os teores de proteína bruta na silagem variaram de 9,65% a 12,59%, porém sem 

diferirem estatisticamente, encontrando-se teor médio de 11,63% para as silagens.  

Viana (2009) avaliando silagem de diferentes clones de batata-doce, encontrou teores de 

proteína bruta variando de 9,63 a 12,07 % da matéria seca.  Monteiro (2007), avaliando 

silagem de cultivares e clones de batata-doce, encontrou o maior teor de proteína bruta 

para a cultivar Palmas, com 13,16%  

Quanto aos valores de FDN, o clone BD-31-TO apresentou o menor valor, 31,97 

%, diferindo dos clones BD-54, Brazlândia Rosada, BD-67, Brazlândia Branca e BD-

06, que apresentaram 39,67; 39,47; 39,45; 38,60 e 37,85%, respectivamente. Viana 

(2009), avaliando silagem de diferentes clones de batata-doce, encontrou valores de 

FDN de 43,83 a 47,57 %.  Monteiro (2007), avaliando silagem de cultivares e clones de 

batata-doce, verificou que, em relação ao teor de FDN, o melhor foi a cultivar 

Brazlândia Roxa, com valor de 58,18%. 

Os valores de FDA variaram de 29,65 a 35,50 %, sendo o menor valor atribuído 

ao clone BD-31-TO, que não diferenciou dos clones BD-42, BD-25, BD-38, Cambraia, 

BD-45 e da cultivar Brazlândia Rosada, e o maior valor à cultivar Brazlândia Branca. 

Os valores de FDN e FDA fazem parte da fração fibrosa do volumoso e valores muito 

altos podem ser prejudiciais, pois dificultam a digestão pelos microrganismos no trato 

digestível dos animais, diminuindo a qualidade nutricional. Viana (2009), avaliando 

silagem de diferentes clones de batata-doce, encontrou valores de FDA que variaram de 

36,50 a 39,43 %. Alguns clones de batata-doce apresentaram valores de FDA próximos 

aos valores encontrados para silagem de milho que, segundo Valadares Filho et al. 

(2002), apresenta, em média, 30,1%.  

Para a característica NDT, o menor valor foi observado para o clone BD-54, com 

62,9%, e o maior, 66,98%, foi para o clone BD-31-TO, que não diferiu dos clones BD-

42, Cambraia, BD-25, BD-38, BD-45, nem da cultivar Brazlândia Rosada. Viana 

(2009), avaliando silagem de diferentes clones de batata-doce, encontrou teor de NDT 

médio de 60,95%.  

Os teores de P variaram de 0,30% a 0,44%, sendo o menor valor obtido pelo clone 

BD-38 e os maiores valores para as cultivares Brazlândia Branca e Brazlândia Rosada, 
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que não diferiram dos clones Cambraia e BD-67, com 0,41% de P na matéria seca. Para 

o cálcio, a cultivar Brazlândia Branca apresentou o maior teor, 1,3%, diferindo apenas 

da cultivar Brazlândia Rosada, que apresentou o menor teor (0,80%). Em relação ao 

sódio, os teores variaram de 48,65 ppm, para o clone BD-54, a 326,7 ppm, para o clone 

BD-31-TO. 

Em relação ao pH da silagem, o clone BD-15 apresentou o menor valor, 4,17, não 

diferindo dos clones BD-31-TO, BD-42, BD-38, BD-67, nem da cultivar Brazlândia 

Rosada. A acidez é considerada um fator importante na conservação de silagem, pois 

atua inibindo ou controlando o desenvolvimento de microrganismos prejudiciais, como 

as bactérias do gênero Clostridium (Pereira et al., 2007).  Segundo Nascimento et al. 

(2008), o pH adequado para conservar bem a silagem se encontra nos limites de 4,02 a 

4,59, que caracterizam uma fermentação desejável e adequada para preservação do 

material. No presente trabalho, o pH da silagem variou de 4,17 a 4,59, ou seja, 

adequado para a conservação do material. Monteiro (2007), avaliando silagem de 

cultivares e clones de batata-doce, encontrou valores de pH entre 3,8 a 4,5.  

 

4 – CONCLUSÕES 

  

Os clones de batata-doce apresentaram produtividade de massa verde e de massa 

seca comparadas às cultivares comerciais Brazlândia Branca e Brazlândia Rosada. 

Não houve diferença na produtividade de massa verde e de massa seca das ramas 

entre os clones de batata-doce.  

Não foram encontradas diferenças entre os clones avaliados quanto ao teor de 

proteína bruta da silagem de ramas.  

As ramas de batata-doce da maioria dos clones estudados apresentam potencial 

de utilização na alimentação animal, tanto na forma fresca como na forma de silagem. 
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ANEXO A - Resumo da análise de variância para as características produtividade total de raízes, produtividade comercial de raízes, peso médio 
de raiz comercial, resistência a insetos de solo, formato de raízes, produtividade de massa verde, teor de massa seca das ramas e produtividade de 
massa seca das ramas de clones de batata-doce.  UFVJM, Diamantina, MG, 2009. 
 
FV GL Produtividade 

total(t. ha-1 ) 
Produtividade 

comercial(t. ha-1 ) 
Peso médio de 

raiz comercial (g) 
Resistência a 

insetos 
Formato 
de raízes 

Produtividade 
de Massa 

Verde (t. ha-1 ) 

Teor de Massa 
seca das ramas 

(%) 

Produtividade de  
massa seca das 
ramas(t. ha-1 ) 

Clone 11 182.385641 ns 15071.096040* 15071.096040 ns 0.845095** 0.238977ns 98.666941ns 10.596693* 4.391241 ns 

Bloco 3 276.290224* 20372.566897* 20372.566897 ns 0.424514* 0.235000ns 15.195469ns 3.589580 ns 0.824822 ns 

Erro 33 88.348865 7952.925014 7952.925014 0.107128 0.129583 58.254870 4.597881 2.514251 

 
*Significativo a 5% 
**significativo a 1% 
nsNão significativo 
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ANEXO B - Resumo da análise de variância para teor de matéria seca e carotenóides totais de raízes de clones de batata-doce. Diamantina, MG, 
2009. 
 
FV GL Teor de matéria seca% Carotenóides totais 
Clone 11 22.392829** 43071.427754** 
Repetição 2 0.313769 ns 217.050805 ns 
Erro 22 2.278724 214.384558 

 
*Significativo a 5% 
**significativo a 1% 
nsNão significativo 
 
ANEXO C - Resumo da análise de variância para tempo de cocção, aceitabilidade, dificuldade na deglutição, doçura da polpa, textura maciez, 
coloração de raízes de clones de batata-doce. Diamantina, MG, 2009. 
 
FV GL Tempo de cocção Aceitabilidade Dificuldade na deglutição Doçura da polpa Textura maciez Coloração 
Clone 11 101.642051 ** 0.377043 ** 0.369975 ** 0.363448 ** 0.351094 ** 0.955300 ** 
Repetição 2 0.036044 ns 0.003675 ns 0.001303 ns 0.031480 ns 0.001103 ns 0.005925 ns 
Erro 22 0.072275 0.000675 0.000003 0.012448 0.000003 0.018634 
 
*Significativo a 5% 
**significativo a 1% 
nsNão significativo 
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ANEXO D - Resumo das análises de variância de %  de matéria seca, FDN, FDA, NDT, pH, % de proteína bruta de silagem das ramas de clones 
de batata-doce. UFVJM – Diamantina, MG, 2009.  
 
FV GL Matéria seca% FDN% FDA% NDT% pH Proteína bruta % 
Clone 11 19.215893 * 22.467330** 20.955379** 10.290969** 0.07875** 2.647548 ns 
Repetição 3 5.972141 ns 1.337431 ns 4.081389 ns 0.478458 ns 0.056764 ns 0.344024 ns 
Erro 33 6.295723 5.392279 4.317753 1.383064 0.010015 1.403999 

 
*Significativo a 5% 
**significativo a 1% 
nsNão significativo 
 
 
Anexo E - Resumo da análise de variância para Fósforo (P%), Cálcio (Ca%) e Sódio (Na em ppm) de silagem das ramas de clones de batata-
doce. UFVJM – Diamantina, MG, 2009. 
 
FV GL P % Ca % Na (ppm) 
Clone 11 0.006044 ** 0.125362 * 11460.095455 ** 
Repetição 1 0.000600 ns 0.002400 ns 10.666667 ns 

Erro 11 0.000245 0.023182 83.880303 

 
*Significativo a 5% 
**significativo a 1% 
nsNão significativo 
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