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RESUMO 
Com o objetivo de avaliar a composição bromatológica de clones de batata-doce 
cultivados em Vitória da Conquista oriundos de Janaúba, Viçosa, Jardim de Minas 
em Minas Gerais; Gurupi em Tocantis; Santo Antônio da Platina no Paraná; 
Holambra II em São Paulo; Vitória da Conquista e Condeúba na Bahia foram 
realizadas as seguintes análises químicas: massa seca, cinzas, fibra detergente 
neutro, fibra detergente ácido e proteína bruta da parte aérea e das raízes. Após a 
análise, foram calculados o desvio padrão e coeficiente de variação. Os clones 15, 
25 e 7 destacaram-se com maiores valores de massa seca de raiz e o clone 30 
mostrou maior valor de massa seca da parte aérea. O maior teor de proteína bruta 
da raiz e da parte aérea foi obtido nos clones 14 e 36, respectivamente, sendo 
considerados os materiais genéticos com melhor qualidade nutricional.  
PALAVRAS-CHAVE:  Ipomoea batatas L., nutrição, digestibilidade, proteína bruta. 

 
BROMATOLOGIC CHARACTERISTICS OF SWEET POTATO CLONES  GROWN 

IN VITÓRIA DA CONQUISTA, BA 
 

ABSTRACT  
In order to evaluate the chemical composition of sweet potato clones grown in Vitória 
da Conquista coming from Janaúba, Viçosa, Jardim de Minas in Minas Gerais; 
Gurupi in Tocantins; Santo Antonio da Platina Paraná; Holambra II in São Paulo; 
Vitoria da Conquista and Condeúba in Bahia the following chemical analyzes were 
performed: dry matter, ash, neutral detergent fiber, acid detergent fiber and crude 
protein of shoots and roots. After the analysis, we calculated the standard deviation 
and coefficient of variation. Clones 15, 25 and 7 stood out with higher dry matter 
values root and clone 30 showed greater dry mass value of shoot. The higher crude 
protein root and shoot content was obtained in clones 14 and 36, respectively, are 
considered the genetic materials with improved nutritional quality. 
KEYWORDS:  Ipomoea batatas L., nutrition, digestibility, crude protein. 
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INTRODUÇÃO 
A batata-doce (Ipomoea batatas L.) é uma planta nativa da América Central 

constituindo, atualmente, uma das principais culturas tuberosas produzidas em 
regiões tropicais e subtropicais (CASTRO, 2010). No Brasil, a produção no ano de 
2013 foi de aproximadamente 505 mil toneladas de batata-doce, com produtividade 
média de 12,8 t ha-1 (IBGE, 2015). Esta hortaliça é cultivada em praticamente todos 
os estados, principalmente no Sul e Nordeste. Na Bahia, importante fonte de 
alimento para as populações carentes. Suas raízes são ricas em carboidratos, 
contendo 116 calorias em cada 100 gramas, contém conteúdo significativo de β-
caroteno (NASCIMENTO et al., 2013). 

Além da alimentação humana, a batata-doce também pode ser cultivada para 
alimentação animal. GONÇALVES NETO et al. (2011), avaliando aptidões de 39 
genótipos de batata-doce para consumo humano, produção de etanol e alimentação 
animal, identificaram 11 genótipos considerados aptos para a alimentação animal, 
com alto teor de proteína bruta. 

As suas ramas são ricas em amido, açúcares e vitaminas e possuem alta 
porcentagem de proteína bruta e disgestibilidade. Na China e no Vietnã, as ramas 
são empregadas exclusivamente ou em associação com raízes, onde são bastante 
utilizadas na alimentação suína (fresca ou na forma de silagem). Entretanto, no 
Brasil, o uso de ramas de batata-doce na alimentação animal é feito em escala 
bastante limitada, a maior parte das ramas é descartada como resíduo 
inaproveitável (MONTEIRO et al. 2007).  

Existem estudos que relatam o potencial do uso das ramas e das raízes de 
batata-doce na alimentação animal (ANDRADE JÚNIOR et al., 2014; FIGUEIREIDO 
et al., 2012; DORNAS, 2012; VIANA et al., 2011; FIGUEIREDO, 2010). Diante disso, 
objetivou-se neste trabalho avaliar o valor nutricional de ramas e raízes tuberosas de 
clones de batata-doce, cultivados em Vitória da Conquista, BA por meio da análise 
bromatológica. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

em Vitória da Conquista - BA, campus de Vitória da Conquista, nas coordenadas 
14°51’ Latitude Sul e 40°50’ Longitude Oeste, com a ltitude média de 941m. O clima, 
conforme classificação de Köppen, é do tipo Cwa (tropical de altitude), com 
precipitação média anual de 717 mm, concentrada nos meses de novembro a 
março, e temperatura média anual de 19,6°C, com a m édia máxima e mínima 
variando entre 23,5°C e 15,1°C, respectivamente. Os  dados de precipitação 
pluviométrica total, umidade relativa do ar e temperaturas médias mensais máximas 
e mínimas, referentes ao período de condução de experimento, encontram-se na 
Figura 1. 

O solo da área experimental foi classificado como Cambissolo Háplico Tb, 
Distrófico, com textura média, topografia suavemente ondulada e plana e boa 
drenagem, A análise química (0-20 cm) do solo apresentou os seguintes resultados: 
pH em H2O (1:2,5): 6,3; P: 5,0 mg dm-3; K+: 0,48 cmolc dm-3; Al3+: 0,0 cmolc dm-3; 
Ca2+: 4,0 cmolc dm-3; Mg2+: 1,0 cmolc dm-3; H++Al3+: 1,8 cmolc dm-3; S.B: 5,5 cmolc 

dm-3; m: 0,0%; V: 75%; CTC efetiva: 5,5 cmolc dm-3; CTC a pH 7,0: 7,3 cmolc dm-3; 
M.O: 56 g dm-3. 
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FIGURA 1 Médias mensais de precipitação e umidade relativa do ar (UR), no         

período de março a outubro de 2003 (Vitória da Conquista, BA, 2015).  
 
 
 
 

 
FIGURA 2 Médias mensais de temperatura máxima (Tmax) e de temperatura 

mínima (Tmin), no período de março a outubro de 2003. (Vitória da 
Conquista, BA, 2015).  
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O preparo do solo foi feito por meio da aração, gradagem e, em seguida, foram 

confeccionadas as leiras, com 30 cm de altura, com espaçamento de 1,5 x 0,25 m. 
As ramas foram selecionadas, padronizadas e segmentos com 50 cm de 
comprimento foram cortados para o plantio (23/03/2003). 

Os clones de batata-doce avaliados foram: clones 1, 2, 7, 9, 14, 15 e 17 
(Janaúba - MG); clone 19 (Viçosa - MG); clones 23 e 25 (Bom Jardim de Minas - 
MG); clones 29 e 30 (Gurupi - TO); clone 36 (Santo Antônio da Platina - PR); clone 
38 (Holambra II - SP); clone 44 (Vitória da Conquista - BA) e clone 100 (Condeúba - 
BA). Os clones foram obtidos do Banco de Germoplasma da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG; da Universidade Federal de Viçosa – UFV 
e de agricultores da região Sudoeste da Bahia. 

Após a colheita, as plantas foram levadas ao Laboratório de Melhoramento e 
Produção Vegetal da UESB e acondicionadas em estufa de secagem com circulação 
de ar forçada durante 72 horas a 55°C. Posteriormen te, no laboratório de Nutrição 
Animal, as amostras foram trituradas em moinho tipo Willey com peneira de malha 
de 1mm para realização das análises de Massa seca, Proteína bruta (método de 
Kjeldahl (N  × 6,25)), Fibra em detergente neutro e Fibra em detergente ácido das 
raízes e parte aérea segundo procedimentos descritos por SILVA & QUEIROZ 
(2002). 

 Após a análise química, foi realizada a estatística descritiva, calculando-se:  
média, desvio padrão e coeficiente de variação. Foram utilizadas duas repetições 
para cada amostra analisada. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As médias de porcentagem de massa seca, tanto da parte aérea como da raiz 

tuberosa se encontram na tabela 1. É possível observar que os clones 7, 15 e 25 
apresentaram tendência de maior valor da massa seca de raiz, com 31,80%, 34,99 e 
32,74% respectivamente e o clone 30, massa seca da parte aérea, com 28,71%.  
Segundo LEONEL et al. (1998), para a indústria, variedades de batata-doce que 
apresentam alto teor de massa seca implicam em maior ganho no processo de 
fabricação de fécula e, consequentemente, menor quantidade de água residual. 
Valores próximos de massa seca de raiz foram encontrados por OLIVEIRA NETO et 
al. (2012), SANTANA et al. (2013), e OLIVEIRA (2013). 

Os valores de massa seca da parte aérea variaram de 17,86% (clone: S. A. de 
Platina, proveniente do Paraná) a 28,71%(clone: 30 oriundos de Goiás). Estes 
valores foram mais altos em relação aos valores determinados por GONÇALVES 
NETO et al. (2011), que oscilou entre 11,45% e 22,66% e VIANA et al. (2011), no 
qual houve variação de 10,49 a 21,74%.  

A porcentagem de cinzas presente nos clones de batata-doce variou 2,94% a 
4,86% nas raízes tuberosas e 9,40 a 12,58% na parte aérea (Tabela 2). Isso indica a 
diferença no valor nutricional do material genético avaliado, de modo que as cinzas 
podem ser consideradas como medida geral de qualidade e frequentemente são 
utilizadas como critério na identificação dos alimentos (CHAVES et al., 2004). 
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TABELA 1  Massa seca (MS), cinzas (CI) da raiz tuberosa (RT) e parte aérea (PA) 
de clones de batata-doce. Vitória da Conquista, BA, 2015.  

      Clone MS de RT 
(%) 

MS da PA 
(%) 

CI da RT 
(%) 

CI da PA 
(%) 

1 (Janaúba, MG) 15,34 18,65 3,30 10,84 
2 (Janaúba, MG) 22,27 20,39 3,59 11,52 
7 (Janaúba, MG) 31,80 19,36 3,97 10,33 
9 (Janaúba, MG) 16,80 20,37 4,39 11,45 
14 (Janaúba, MG) 26,62 22,31 4,86 11,45 
15 (Janaúba, MG) 34,99 23,57 2,94 11,50 
17 (Janaúba, MG) 28,44 22,61 3,76  9,69 
19 (Viçosa, MG) 26,18 23,10 4,53 10,25 
23 (B. J. de Minas, MG) 23,62 20,25 4,43 10,72 
25 (B. J. de Minas, MG) 32,74 19,65 3,41 12,42 
29 (Gurupi, TO) 26,11 19,03 3,90 12,07 
30 (Gurupi, TO) 27,79 28,71 3,73 10,57 
36 (S. A. de Platina, PR) 28,77 17,86 3,84 12,58 
38 (Holambra II, SP) 28,05 24,06 3,94       9,40 
44 (V.da Conquista, BA) 28,72 24,80 3,62  9,52 
100 (Condeúba, BA) 26,96 24,81 4,19 10,51 
Média 26,58 21,85 3,90 10,93 
Desvio padrão  5,18  2,91      0,50   0,98 
C. de variação (%) 19,48 13,30     12,70   9,00 

 
Na Tabela 2 é possível observar que os clones 2 e 7, ambos oriundos de 

Janaúba – MG demonstraram melhor comportamento em relação a FDN na raiz 
(9,70%) e na parte aérea (35,74%), respectivamente. A FDN é o indicador de fibra 
total dos alimentos, sendo importante seu conhecimento na planta, de modo que 
quanto maior a porcentagem de FDN, pior será sua digestibilidade. Além disso, é 
considerado um importante parâmetro que define a qualidade da forragem, sendo 
que valores acima de 60% correlacionam-se negativamente com o consumo dos 
animais (VAN SOEST, 1994). 

Com relação à fibra em detergente ácido da raiz, pode-se verificar que os 
clones 100 (Condeúba – BA), 2 e 1 (Janaúba – MG) apresentaram tendência de 
menores resultados, com 5,74%, 5,65% e 5,60%, respectivamente (Tabela 2). 
Quanto a essa característica, esses clones foram considerados os melhores, visto 
que a FDA mede a quantidade de fibra que não é digerível, sendo correspondente à 
porcentagem de lignina e hemicelulose presente no material.  

O clone 7 (Janaúba – MG) proporcionou menor valor de FDA na parte aérea, 
com 26,64%. Confrontando com os demais clones, esse pode ser considerado 
melhor em termos de digestibilidade, pois a fração da fibra indigestível (a lignina) 
representa uma maior porção da FDA. VIANA et al. (2011) avaliando o potencial de 
silagens de ramas de batata-doce para alimentação animal conseguiram valores 
próximos aos obtidos nesse trabalho, com médias de FDA e FDN de 46,17% e 
38,39% respectivamente. 
 De acordo FIGUEIREDO (2010), como os valores de FDN e FDA fazem parte 
da fração fibrosa do volumoso, quando muito altos esses podem ser prejudiciais, 
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pois dificultam a digestão pelos microrganismos no trato digestível dos animais, 
diminuindo a qualidade nutricional. 
 
TABELA 2  Fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) da 

raiz tuberosa (RT) e parte aérea (PA) de clones de batata-doce. Vitória 
da Conquista, BA, 2015. 

  Clone FDN da   
   RT (%) 

FDN da        
PA (%) 

FDA da   
RT (%) 

FDA da       
PA (%) 

1 (Janaúba, MG) 11,34 39,91 5,60 28,92 
2 (Janaúba, MG) 9,70 42,81 5,65 32,22 
7 (Janaúba, MG) 14,79 35,74 7,42 26,64 
9 (Janaúba, MG) 18,28 39,83 11,02 28,35 
14 (Janaúba, MG) 12,07 41,30 7,17 33,12 
15 (Janaúba, MG) 17,38 45,06 7,19 31,91 
17 (Janaúba, MG) 16,39 41,68 7,86 31,94 
19 (Viçosa, MG) 20,64 39,85 10,09 27,82 
23 (B. J. de Minas, MG) 16,95 41,18 8,22 29,40 
25 (B. J. de Minas, MG) 20,50 37,39 7,12 28,27 
29 (Gurupi, TO) 18,14 38,80 9,13 30,34 
30 (Gurupi, TO) 15,25 43,06 6,61 30,21 
36 (S. A. de Platina, PR) 14,10 42,38 6,91 32,24 
38 (Homabra II, SP) 14,58 45,35 7,47 32,09 
44 (V. da Conquista, BA) 22,96 44,26 6,98 33,29 
100 (Condeúba, BA) 16,15 45,68 5,74 31,72 
Média 16,20 41,52 7,51 30,53 
Desvio padrão 3,53 2,86 1,51 2,07 
C. de variação (%) 22,06 6,90 20,14 6,78 

 
Os teores médios de proteína bruta de raízes tuberosas oscilaram de 4,08% a 

8,97% entre os clones avaliados (Tabela 3). Essa diferença observada pode ser 
atribuída às características genéticas, tendo em vista que os clones foram cultivados 
sob as mesmas condições edafoclimáticas. O clone 25, natural de Bom Jardim de 
Minas – MG, apresentou tendência de menor valor de proteína bruta na raiz, com 
apenas 4,08%, próximo da média encontrada por ANDRADE JÚNIOR et al. (2012) 
de 4,07% PB. Esse autor encontrou valores que variaram entre 3,9% e 4,6%. No 
entanto, segundo ROSTAGNO (2005), a farinha de batata-doce, em base natural, 
apresenta 3,87% de proteína bruta, 8,80% de fibra detergente neutra, 3,60% de fibra 
detergente ácida, podendo servir como uma alternativa em substituição ao milho 
para a alimentação animal. 

Na proteína bruta contida na parte aérea, os clones avaliados apresentaram 
valores entre 15,49% (clone 44, oriundo de Vitória da Conquista - BA) a 21,32% 
(clone 36, Santo Antônio de Platina - PR) (Tabela 3), comprovando alta porcentagem 
de proteína bruta presente na parte aérea, podendo, assim, recomendar o seu uso 
na alimentação animal, principalmente de gado leiteiro, verdes ou como silagem, 
para estimular da produção láctea.  
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TABELA 3  Proteína bruta (PB) da raiz tuberosa e parte aérea de clones de 
batata-    doce. Vitória da Conquista, BA, 2015. 

       Clone PB da raiz tuberosa (%) PB da parte aérea 
(%) 

1 (Janaúba, MG) 6,12 17,53 
2 (Janaúba, MG) 7,18 19,20 
7 (Janaúba, MG) 6,46 17,94 
9 (Janaúba, MG) 7,41 19,64 
14 (Janaúba, MG) 8,97 17,85 
15 (Janaúba, MG) 6,28 17,75 
17 (Janaúba, MG) 6,17 15,56 
19 (Viçosa, MG) 8,12 15,82 
23 (B. J. de Minas, MG) 7,34 18,29 
25 (B. J. de Minas, MG) 4,08 15,70 
29 (Gurupi, TO) 5,22 17,45 
30 (Gurupi, TO) 8,20 17,59 
36 (S. A. de Platina, PR) 7,54 21,23 
38 (Homabra II, SP) 6,09 17,21 
44 (V.da Conquista, BA) 7,32 15,49 
100 (Condeúba, BA) 6,12 15,56 
Média 6,79 17,49 
Desvio padrão 1,21   1,64 
C. de variação (%)                  17,89   9,35 

 
 

CONCLUSÕES 
1. Os clones avaliados apresentaram diferenças na sua composição bromatológica. 
2. A parte aérea da batata-doce apresentou potencial de utilização na alimentação 
animal devido seu valor protéico e sua digestibilidade, sendo uma alternativa para 
condições semiáridas, onde há, geralmente, carência de alimento no período seco. 
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