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RESUMO 

 

NEUNFELD, Tania Helena. Caracteres agronômicos, de pós-colheita e análise sensorial 

de acessos de batata-doce. Guarapuava: UNICENTRO, 2019. 113p. (Tese – Doutorado 

em Produção Vegetal). 

 

 

A batata-doce está disseminada em todas as regiões brasileiras, tratando-se de espécie 

perene cultivada como anual. Essa cultura apresenta uma ampla gama de usos, podendo 

ser utilizada na alimentação humana (raízes), alimentação animal (raízes e parte aérea), e 

na produção de álcool (raízes). Seu alto valor nutricional e baixo custo de cultivo e 

comercialização têm impulsionado a utilização das raízes na alimentação humana, 

especialmente entre famílias de baixa renda e/ou adeptos de atividades esportivas. O 

incipiente melhoramento da espécie e o cultivo de variedades, nem sempre adequadas às 

condições regionais, levanta questionamentos sobre a adaptabilidade de acessos com 

finalidade de produção de raízes para alimentação humana e as alternativas de 

comercialização com manutenção de sua qualidade. O presente estudo objetivou avaliar 

o rendimento de parte aérea e radicular de acessos de batata-doce cultivados no centro-

sul do estado do Paraná, bem como caracterizar aspectos físico-químicos de raízes e a 

aceitação pelo mercado consumidor de batata-doce frita. Os tratamentos consistiram na 

produção de mudas e no cultivo de 37 acessos de batata-doce no delineamento 

inteiramente casualizado, em três blocos. As avaliações de parte aérea foram: massa 

fresca de ramas, massa fresca de folhas, massa fresca de pecíolos, massa fresca de caule 

e área foliar. Conduziram-se avaliações de rendimento de raízes, parâmetros 

colorimétricos de casca e polpa e análises físico-químicas e de compostos bioativos de 

amostras refrigeradas. A partir de critérios de produtividade e formato de raízes 

selecionaram-se onze acessos mais homogêneos. Os acessos selecionados foram 

processados na forma frita, embalados a vácuo e encaminhadas para análise sensorial, em 

que foram avaliados com relação à textura, cor, aroma, sabor, aceitabilidade global e 

intenção de compra, além de parâmetros colorimétricos, teor de carotenoides e percentual 

de absorção de óleo. Diferenças entre as variáveis foram avaliadas por meio da análise de 

variância seguida de teste de Tukey (p<0,05) e pontualmente correlacionadas através do 

coeficiente de correlação de Pearson. Os parâmetros avaliados permitiram diferenciar 

acessos de maior potencial produtivo, seja na parte aérea (Parcela 49 e UGA 49), quanto 

no sistema radicular (UGA 125 e UGA 127). Também possibilitou detectar acessos com 



 
 

percentual de massa seca acima de 40% (UGA 70) e de sólidos solúveis acima de 12°Brix 

(UGA 11), e distinguir acessos de acordo com suas características colorimétricas e 

compostos bioativos (UGA 126, UGA 34, UGA 73 e UGA 81). Visualiza-se a partir das 

análises sensoriais afetivas, quatro acessos de maior potencial para o processamento na 

forma de chips de batata-doce (UGA 49, UGA 76, UGA 127 e Parcela 49) pela aceitação 

dos consumidores. 

 

Palavras-chave: características físico-químicas; compostos bioativos; Ipomoea batatas 

(L) Lam; rendimento de raízes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

NEUNFELD, Tania Helena. Agronomic characters, postharvest and sensory analysis of 

sweet potato accessions. Productivity and quality of sweet potato accesses. Guarapuava: 

UNICENTRO, 2019. 113p. (Thesis – Doctorate in Plant Production) 

 

 

 

Sweet potatoes are widespread in most Brazilian regions, being a perennial species grown 

annually. This crop has a wide range of uses and can be used in human food (roots), 

animal feed (roots and shoots), and in the production of ethanol (roots). Its high nutritional 

value and low marketing costs have driven the use of roots in human food, especially 

among low-income families and/or sports enthusiasts. The incipient breeding of the 

species and the cultivation of varieties, not always adequate to the regional conditions, 

raises questions about the adaptability of genotypes for the purpose of producing roots 

for human consumption and the alternatives of commercialization with the maintenance 

of the nutritional quality. In this sense, the present study aims to evaluate the adaptability, 

yield and nutritional quality of roots obtained from sweet potato genotypes grown in the 

central-southern state of Paraná, as well as characterize physicochemical aspects of roots 

and accepted by the consumer market of sweet potato fried. The treatments consisted of 

seedling production and cultivation of 37 accessions of sweet potato in a completely 

randomized design in three blocks. The shoot evaluations were: fresh root mass, fresh 

leaf mass, petiole fresh mass, stem fresh mass and leaf area. Root yield evaluations, peel 

and pulp colorimetric parameters and physicochemical and bioactive compounds analysis 

of refrigerated samples were conducted. From productivity and root shape criteria, eleven 

homogeneous accessions were selected. The selected accessions were processed in fried 

form, vacuum packed and sent for sensory analysis, which were evaluated for texture, 

color, aroma, taste, overall acceptability and purchase intention, as well as colorimetric 

parameters, carotenoid content and percentage of oil absorption. Differences between 

variables were evaluated by analysis of variance followed by Tukey test (p <0.05) and 

punctually correlated by Pearson's correlation coefficient. The evaluated parameters 

allowed to differentiate accessions of higher productive potential, either in the aerial part 

(Parcel 49 and UGA 49), as in the root system (UGA 125 and UGA 127). It also made it 

possible to detect accessions with dry mass percentage above 40% (UGA 70) and soluble 

solids above 12 ° Brix (UGA 11), and to distinguish accessions according to their 



 
 

colorimetric characteristics and bioactive compounds (UGA 126, UGA 34, UGA 73 and 

UGA 81). From the affective sensory analysis, four accessions with the highest potential 

for processing in the form of sweet potato chips (UGA 49, UGA 76, UGA 127 and Parcela 

49) are shown by consumer acceptance. 

 

Keywords: Physical-chemical characteristics; bioactive compounds; Ipomoea batatas (L) 

Lam; root yield. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O cultivo de genótipos de batata-doce é economicamente viável e 

nutricionalmente interessante. Entretanto, a média nacional de produtividade desta 

cultura segundo dados do IBGE (2018), ainda é muito baixa (14.515 kg ha-1) em 

comparação com o seu potencial produtivo que pode superar 60 t ha-1, como observado 

em vários estudos (SILVEIRA, 2008; ATHANASIOIS et al., 2016; EMBRAPA, 2016). 

Isto pode ser resultado tanto do manejo inadequado da espécie, quanto da não 

adaptabilidade dos acesssos cultivados às condições climáticas de cada região. 

Neste sentido, a seleção de acessos adaptados às condições edafoclimáticas de 

cada região é fundamental. A seleção de acessos resistentes ao nematoide de galhas 

Meloidogyne incognita (MARCHESE et al., 2010), por exemplo, pode viabilizar a cultura 

em locais com histórico de perdas econômicas por esta espécie. Outras características 

importantes podem incluir a seleção de genótipos altamente produtivos, precoces, de 

hábito de crescimento ereto, com desenvolvimento vegetativo vigoroso para fins de 

alimentação animal. Assim como, capazes de produzir raízes de qualidade com coloração, 

tamanho, peso e ausência de defeitos, atendendo às normas de comercialização 

(CEAGESP, 2014), bem como raízes que atendam o hábito de consumo da população 

(BAAFI et al., 2015). 

A seleção e melhoramento da batata-doce deve privilegiar a qualidade nutricional, 

visto se tratar de cultura com possibilidade de suprir grandemente as exigências por pró-

vitamina A e antioxidantes como carotenoides, compostos fenólicos e antocianinas 

(GRACE et al., 2014). Da mesma forma, é necessário enaltecer acessos que possuam 

atributos como de alto teor de matéria seca que possibilitem destinar estes materiais para 

o processamento (CARMONA, 2015), como é o caso de produtos desidratados e fritos; 

permitindo que mercados consumidores cada vez mais exigentes e com menos tempo, 

possam usufruir de seus benefícios além de ampliar a vida de prateleira.  

A adaptabilidade desta cultura a regiões como a do Centro-Sul do estado do 

Paraná, com finalidade de produção de raízes para alimentação humana é pouco 

explorada; o que poderia maximizar a rentabilidade da batata-doce de forma a alcançar 

patamares próximos ao seu potencial. Além de propiciar a geração de renda através do 

processamento, contribuindo de forma efetiva nos aspectos econômicos e sociais, 

sobretudo de famílias de agricultores familiares que têm nessa cultura o seu meio de 

sobrevivência. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral   

 

- Avaliar a produtividade de acessos de batata-doce por meio da análise de 

caracteres agronômicos e a qualidade de pós-colheita de acessos de batata-doce, 

cultivados na região Centro-Sul do Paraná. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

- Avaliar o desenvolvimento de mudas de batata-doce a partir de ramas-sementes. 

- Avaliar o rendimento de raízes e parte aérea de acessos de batata-doce. 

- Avaliar características físico-químicas de acessos de batata-doce.  

- Avaliar os principais compostos bioativos das raízes de batata-doce. 

- Selecionar os acessos mais promissores para o processamento. 

- Desenvolver chips de batata-doce e avaliar a aceitabilidade entre os 

consumidores. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Cultura da Batata-Doce 

 

A batata-doce (Ipomoea batatas (L) Lam) pertencente à família das 

convolvuláceas é originária de regiões tropicais da América, na região compreendida do 

Peru ao México. Pesquisas sugerem que seu cultivo pelos indígenas é anterior ao 

descobrimento da América, ao passo que foi introduzida na Europa por Cristóvão 

Colombo, de onde foram levadas para Índia, China, Japão e demais países, (BAPTISTELA, 

1987). 

Filgueira (2007) ressalta que a cultura está disseminada na maioria das regiões 

brasileiras, tratando-se de espécie perene cultivada como anual, caracterizada por 

planta herbácea de caule rastejante, que atinge até três metros de comprimento, 

exibindo folhas com pecíolos longos, com sistema radicular amplo, composto por raízes 

superficiais originárias dos nós das ramas, raiz principal e raízes laterais ativas na 

absorção de nutrientes, que acumulam fotossintatos e tornam-se raízes tuberosas. 

Montes e Pantano (2013) discorrem que a batata-doce é cultivada entre as 

latitudes 42ºN e 35ºS, desde o nível do mar até 3.000 metros de altitude e nos mais 

diversos climas, como Cordilheira dos Andes, região Amazônica e até mesmo regiões 

desérticas como na costa do Pacífico. De acordo com Athanasios et al. (2016) a batata-

doce é cultivada em mais de cem países, embora cerca de 70% da produção mundial se 

concentre na China, onde estão também mais de 40% da área mundial cultivada com a 

espécie. Entretanto, os autores ressaltam a falta de dados para previsibilidade da 

produção/produtividade levando em consideração as mudanças climáticas e 

socioeconômicas; mas projetam um aumento na produtividade na China de 21,1 

toneladas ha-1 em 2013 para 27 a 33 toneladas ha-1 em 2050, o mesmo ocorrendo nos 

Estados Unidos, passando de 24,5 toneladas ha-1 em 2013 para 33 a 47 toneladas ha-1. 

Em 2017 foram cultivados 54.123 hectares com produção de 776.285 toneladas 

de batata-doce no Brasil, sendo uma cultura de grande repercussão socioeconômica 
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para a região sul do país, responsável por mais de 35% da safra nacional, com 

produtividades médias de 14,35 t ha-1 no Rio Grande do Sul, 17,99 t ha-1 em Santa 

Catarina e 23,07 t ha-1 no Paraná; produtividade esta apenas superada pelos estados do 

Mato Grosso (37,24 t ha-1) e Mato Grosso do Sul (23,65 t ha-1) (IBGE, 2018). De acordo 

com dados do PROHORT (2018) vinculado a Companhia Nacional de Abastecimento, os 

preços médios do quilo de batata-doce no atacado (CEASA), variaram de R$2,83 em 

Palmas, TO a R$1,21 no CEAGESP de Rio Preto, SP e no CEASA de Tianguá, CE durante 

julho de 2018 a janeiro de 2019. 

Devido à sua importância, a cultura está incluída no programa de garantia de 

preços para agricultura familiar (PGPAF), que garante um desconto no pagamento do 

financiamento PRONAF Custeio ou PRONAF Investimento, correspondente à diferença 

entre o preço de mercado e o preço de garantia do produto, embora não estivesse 

incluída nas portarias de 2018 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(MAPA). Também não existem preços mínimos para a cultura e dados oficiais sobre os 

custos de produção apenas são divulgados para os estados de São Paulo e Rio Grande 

do Sul, que para o ano de 2018/2019 e média tecnologia de cultivo, deverá ser de R$ 

4.069,48 no município de Mariana Pimentel, RS (CONAB, 2019). 

 

3.2 Importância e utilização da cultura 

 

A batata-doce apresenta uma ampla gama de usos, podendo ser utilizada na 

alimentação humana (raízes), alimentação animal (raízes e parte aérea), e na produção 

de álcool (raízes). Silva et al. (2008) enfatizam o suprimento de vitaminas dos grupos A 

e B pela cultura, tornando-a um importante complemento alimentar para as famílias de 

baixa renda, se comparada com a composição do arroz, por exemplo.  

Gonçalves Neto et al. (2011) trabalhando com 39 genótipos de batata-doce e 16 

características de interesse, identificaram cinco genótipos com tripla aptidão. Destes 

onze genótipos apresentavam aptidão para a alimentação animal com alta 

produtividade em proteína bruta das ramas, onze com aptidão para consumo humano 

com alto valor nutricional e oito genótipos com aptidão para a produção de álcool, 



18 
 

apresentando-se sobretudo, potencialmente competitivos com a cana-de-açúcar, como 

salientado por Silveira (2008). 

Camargo et al. (2016) em experimento com 40 genótipos de batata-doce 

identificaram três genótipos com múltiplas aptidões, três com dupla aptidão e seis com 

uma aptidão, enquanto 67% dos genótipos avaliados não apresentaram índices que as 

enquadrasse em alguma das aptidões avaliadas. 

3.2.1. Batata-doce na produção de álcool 

 

Silveira (2008) deixa claro a viabilidade econômica da utilização da espécie, que 

em suas pesquisas alcançaram rendimentos de 170 litros de etanol por tonelada de raiz, 

com capacidade para produtividades de 40 a 60 toneladas por hectare, com estimativa 

de rendimentos de 6.800 a 10.200 litros por hectare. O autor também destaca que o 

ciclo curto de produção (4 a 5 meses) é outra vantagem da batata-doce, o que a colocou 

juntamente com a mandioca, sorgo e cana-de-açúcar no rol de espécies promissoras 

para a fermentação alcoólica já na década de 1970, limitada na ocasião pela baixa 

produtividade agrícola da cultura.  

Com relação à produção de biocombustível, Betemps e Pinto (2016) destacam a 

importância da batata-doce frente à cultura da cana-de-açúcar, que produz 80 litros de 

etanol por tonelada, enquanto a batata-doce produz 158 litros por tonelada; 

enaltecendo-se o uso de genótipos adaptados a esse propósito como a BRS Fepagro 

Viola. 

A cultivar BRS Fepagro Viola é um material especialmente selecionado para 

produção de etanol, lançado em 2016 é resultado do esforço conjunto da Fundação 

Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO) e EMBRAPA Clima Temperado e que 

obteve médias superiores a 3,0 Kg planta-1, o que indica produção de 75 t ha-1 em 

lavouras adequadamente conduzidas (EMBRAPA, 2016). 

 

3.2.2 Batata-doce na alimentação animal 

 

Massaroto (2008) relata a importante utilização da batata-doce na alimentação 

de animais como é o caso de bovinos, suínos e, em menor proporção, de aves e peixes; 
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sendo utilizadas raízes deformadas e fora do padrão comercial para alimentação 

humana. Figueiredo et al. (2012) avaliaram a produção de silagens de ramas de batata-

doce, caracterizando-se como volumosos de boa qualidade, com teores satisfatórios de 

proteína bruta e baixos teores de fibras, comprovando o potencial de utilização das 

ramas da cultura para produção de silagem. 

Da mesma maneira Neumann et al. (2015) verificaram valores de biomassa, 

proteína bruta, fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido adequadas para 

a confecção de silagem de batata-doce, embora o alto teor de umidade dos vinte 

acessos estudados torna necessário técnicas de emurchecimento para armazenamento 

na forma de silagem. Andrade Júnior et al. (2014) verificaram boa produtividade de 

massa seca de ramas entre os sete genótipos avaliados, entretanto, o emurchecimento 

promoveu a redução nos teores de carboidratos solúveis e elevou a fração fibrosa, 

tornando as ramas de qualidade inferior que as ramas in natura. 

Silveira (2008) destaca também a sustentabilidade ambiental no cultivo da 

espécie, devido à geração de resíduo com teor de proteína variando de 17 a 23%, 

portanto, adequada a alimentação animal. O autor salienta ainda a sustentabilidade 

ambiental como ponto marcante, por apresentar-se como ótima alternativa para a 

agricultura familiar, com a possibilidade de cultivo em terras de baixa a média 

fertilidade. 

 

3.2.3 Batata-doce na alimentação humana 

 

A batata-doce tem se destacado na mídia por seu baixo índice glicêmico e se 

dinamizou sua utilização buscando uma alimentação mais saudável, principalmente 

entre praticantes de exercícios físicos por propiciar uma sensação de saciedade. Estas 

demandas levaram a Embrapa Hortaliças a avaliar a viabilidade e aceitação de diferentes 

genótipos de batata-doce e promover a análise sensorial de cinco amostras de chips de 

batata-doce correspondentes às cultivares Brazlândia Roxa, Brazlândia Branca, 

Coquinho, Princesa e Beauregard (MACEDO, 2016). 
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A cultura é destaque também por seu conteúdo de compostos fenólicos, 

antocianinas e carotenoides, como enfatizado nas pesquisas de Grace et al. (2014), 

Vizzotto et al. (2017) e Wang et al. (2018). Carmona (2015) também salienta a utilização 

no processamento industrial de genótipos com percentuais acima de 30% de massa 

seca. Ciccone et al. (2013), Velho (2016) e Cho et al., (2018) ressaltam o poder 

antioxidante exercido pelos carotenoides, principalmente pelo betacaroteno presente 

em raízes de coloração alaranjada. Este é considerado importante fonte de pró-vitamina 

A e por isso relacionado à redução de problemas de visão e ainda na redução ou retardo 

de doenças crônicas como o câncer. 

Diferentes demandas a nível mundial impulsionaram ainda a realização de 

cruzamentos genéticos a fim de obter novos cultivares que agreguem variabilidade 

genética, otimizando aspectos agronômicos e culinários como as cultivares japonesas 

Quick Sweet e Beniharuka com maior teor de sólidos solúveis como relatado por 

Nakamura et al. (2018).  

 

3.3 Variabilidade Genética  

 

Vários pesquisadores têm se dedicado a identificar e caracterizar a variabilidade 

genética em batata-doce, como Daros et al. (2002) que observaram grande variabilidade 

de parte aérea em 14 acessos. Jin et al. (2012) também avaliaram dez acessos de batata-

doce, sobressaindo-se dois destes (NS007 e SS19) com relação ao consumo de matéria-

prima (6,19 e 7,59 toneladas por tonelada de etanol), ocupação do solo (0,24 e 0,24 ha 

t-1 etanol), resíduo de fermentação gerado na produção de uma tonelada de álcool 

anidro (0,56 e 0,55 toneladas por tonelada de etanol), rendimento de álcool por área 

(4,17 e 4,17 t ha-1), e menor viscosidade da cultura de fermentação (591 e 612 mPa S), 

com utilização das raízes após ciclo de 130 dias. 

De acordo com McEwan (2016), o Centro Internacional da Batata (CIP) também 

têm se dedicado a explorar a variabilidade genética da espécie e inclui-la em seus 

programas de melhoramento, que têm focado no rendimento, estabilidade do 

rendimento, tolerância à seca, resistência a vírus, teor de massa seca e conteúdo de 
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betacaroteno, avaliando características que possam contribuir no sucesso dessa 

seleção. 

3.4 Genótipos de Batata-Doce 

 

Atualmente encontram-se registradas 29 cultivares de batata-doce no Registro 

Nacional de Cultivares do MAPA. Dentre estas, dez cultivares têm como mantenedora a 

Universidade Federal do Tocantins (Lívia, Marcela, Amanda, Ana Clara, Barbara, Beatriz, 

Carolina Vitoria, Duda, Julia e Izabela) e duas cultivares pelo Instituto Agronômico do 

Paraná (IAPAR 69 e IAPAR 70) (MAPA, 2018). 

 Há ainda seis cultivares que tem como mantenedora a Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (SCS367 Favorita, SCS368 Ituporanga, 

SCS369 Águas Negras, SCS370 Luiza, SCS371Katiy e SCS372 Marina), uma pela EMBRAPA 

e Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (BRS FEPAGRO Viola) e as demais pela 

EMBRAPA (Princesa, Brazlândia Branca, Brazlândia Rosada, Brazlândia Roxa, Coquinho, 

BRS Cuia, BRS Rubissol, Beauregard, BRS Amélia, e BRS Gaita) (MAPA, 2018). 

Entretanto, Castro e Becker (2011) detectaram falta de material propagativo 

isento de enfermidades devido ao processo de multiplicação tradicional, devendo-se 

adotar normas e padrões para produção de mudas/cultivares de alta sanidade e 

fidelidade genética que envolvam a cultura in vitro, produção de planta básica (Geração 

zero – G0), produção de plantas matrizes (primeira geração – G1), e entrega destas aos 

viveiristas que passam a ser produtores de mudas credenciados; além do 

desenvolvimento de polos de produção de mudas. 

A sanidade também tem sido apontada com singular importância na produção 

de mudas de batata-doce. Castro (2010) recomenda a condução do processo em viveiro 

sob temperatura de 25-35ºC e a utilização de matrizes que não tenham tido contato 

com solo, fazendo-se cortes de 1 cm de caule contendo uma folha e uma gema que é 

então colocada em recipiente com água; após três a quatro dias raízes de 0,5-1 cm 

podem ser visualizadas sendo o momento de transferir esta muda para recipientes com 

substrato onde permanecerão em torno de 45 dias ou até possuírem de quatro a cinco 

folhas. 
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Castro et al. (2008) destacam que o desconhecimento sobre as cultivares e a 

infecção por vírus são importantes fatores limitantes à produção para a cultura da 

batata-doce e que a busca de genótipos com potencial para a produção de 

biocombustível já possibilitou a seleção de acessos com produção de até 60 t ha-1 e 23 

ºBrix. 

Castro et al. (2009), avaliaram 51 genótipos de batata-doce no Banco Ativo de 

Germoplasma da Embrapa Clima Temperado e destes, cinco genótipos foram 

selecionados pelas características agronômicas e exigências do mercado consumidor, 

apresentando perdas de peso na cocção de 16-26%, textura regular a muito macia nos 

aspectos de maciez, umidade, desintegração (farinosidade, esfarelamento) e coesão; 

enquanto a aparência - considerada a partir dos aspectos cor, uniformidade, tamanho, 

formato e defeitos - foi de menor importância em análise sensorial. 

A produtividade da cultura certamente irá se expandir quando as cultivares 

forem efetivamente cultivadas nas regiões edafoclimáticas para as quais forem 

indicadas, juntamente com o aprimoramento de técnicas e aumento de investimentos 

em tecnologia, que ainda mostram-se incipientes para esta cultura. Alternativas já têm 

sido estudadas em vários âmbitos, como a adubação orgânica com cama-de-aviário 

(SANTOS et al., 2010), utilização de diferentes sistemas de preparo do solo (RÓS et al., 

2013) e fatores de redução da viscosidade da massa de batata-doce para produção de 

etanol (ZHANG et al., 2010).  

3.5 Colheita e Pós-Colheita da Batata-Doce 

 

A batata-doce não possui um ponto específico de colheita, visto que este é 

definido pelo tamanho ou massa das raízes, que devem ter aproximadamente 300 

gramas, podendo-se proceder à antecipação ou retardamento da colheita. Esta última 

possibilita maiores produtividades mas também maior dano por insetos, como 

consequência do maior número de ciclos das pragas, além da formação de raízes 

grandes e frequentemente mais defeituosas. Dessa forma a colheita geralmente é 

realizada entre 120 e 150 dias (SILVA et al., 2008). 
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Uma limitação na colheita da cultura é que o processo é executado de forma 

totalmente manual ou com a utilização de mecanização simples, que consiste no 

revolvimento de leiras para exposição de raízes. Filgueira (2007) cita a realização da 

colheita das raízes de batata-doce em grandes áreas com a utilização de arado de 

aivecas, sulcador ou colhedora de batata inglesa, posteriormente à colheita manual das 

ramas ou adaptando-se discos e ganchos na parte dianteira de um trator. Observa-se 

ainda, mesmo havendo publicações há muitos anos, sobre a construção de 

equipamentos específicos para colheita de batata-doce como a do professor norte-

americano G. W. Giles na década de 1940 (GILES, 1946). A utilização destes 

equipamentos no Brasil é escassa ou quase inexistente, o que pode ser explicado pelo 

fato de se tratar de cultura explorada, na maioria das vezes, em pequenas áreas pela 

agricultura familiar, onde divide espaço com o cultivo de outras espécies. 

A morfologia da planta, que apresenta caule rastejante, também é outro 

parâmetro que dificulta a colheita mecânica da parte aérea. Porém, diferentemente da 

experiência vivenciada pelo feijão e cana-de-açúcar no Brasil, que tiveram seu 

melhoramento genético realizado, tendo em vista a mecanização das áreas produtoras. 

As pesquisas brasileiras têm se preocupado mais com o rendimento da cultura, 

resistência a nematoides, valores nutricionais e coloração da polpa (FILGUEIRA, 2007). 

Já Baafi et al (2015) e Tomlins et al. (2018) enfatizam a necessidade de planejar o 

melhoramento da espécie a partir de resultados de preferência e aceitabilidade dos 

consumidores. 

De acordo com CEAGESP (2014), a comercialização da batata-doce se dá a partir 

da classificação das raízes pelo seu grupo varietal (atributos de coloração da casca e da 

polpa), classe de tamanho (homogeneidade do peso) e categoria (ocorrência de 

defeitos, sua gravidade e frequência), sendo então categorizados em Extra, Extra I e 

Extra II. Enquanto Firetti et al. (2013) salientam que a maioria dos atacadistas utiliza três 

classificações que diferem em tamanho e qualidade, 1 A, G e 2A que referem-se                                                                                                                

respectivamente às categorias Extra, Extra A e Extra AA da CEAGESP. Quanto à 

rastreabilidade da cultura, a Instrução Normativa Conjunta (MAPA e Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária) n. 2 de 07 de fevereiro de 2018 determina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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a aplicação da rastreabilidade para a batata-doce em 360 dias a partir da publicação da 

referida instrução.  

A comercialização pós-colheita das raízes de batata-doce limita-se com o início 

da brotação e/ou apodrecimento e murchamento das mesmas, que diminui a sua 

qualidade nutricional, palatabilidade e aceitação pelo consumidor. Por outro lado, o 

aumento do consumo de batata-doce e consequentemente a sua inclusão em cardápios 

saudáveis, traz como oportunidades o processamento deste produto para que seja 

facilmente adquirido e prontamente consumido, não necessitando passar pelo 

cozimento na residência dos consumidores. Adicionalmente, o produto processado na 

forma frita poderá ser uma alternativa de agregação de valor ao produto, além de uma 

oportunidade de utilização de raízes que não apresentam as características de tamanho 

e forma adequadas para a comercialização in natura.             
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PRODUÇÃO DE MUDAS DE BATATA-DOCE A PARTIR DE RAMAS-1 

SEMENTES NA REGIÃO CENTRO-SUL DO PARANÁ  2 

 3 

RESUMO 4 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar o desenvolvimento de mudas de trinta e sete acessos de 5 

batata-doce a partir de ramas-sementes com dois nós. Estas foram cultivadas em bandejas com 50 6 

células em casa-de-vegetação nos meses de julho a setembro de 2015. Foram avaliados o número de 7 

hastes, altura e diâmetro das plântulas aos trinta e sessenta dias de desenvolvimento. Após setenta e 8 

cinco dias também foram avaliados o percentual de sobrevivência das mudas, o comprimento 9 

radicular e a massa fresca de folha, caule e raiz. Estas amostras, após secagem em estufa a 60°C 10 

tiveram a massa seca de folha, caule e raiz pesadas. Os testes foram conduzidos em delineamento 11 

inteiramente ao acaso e quando significativos pelo teste F, foram avaliados pelo teste de médias de 12 

Tukey (p < 5%). Verificou-se diferenças significativas para todos os parâmetros avaliados, com 13 

exceção do número de hastes e massa fresca foliar. Trinta acessos apresentaram média de 14 

sobrevivência acima de 80% embora se observasse um desenvolvimento lento das mudas que refletiu 15 

na menor altura destas durante os sessenta dias de avaliação. Conclui-se assim pela possibilidade de 16 

utilização da técnica de cultivo de ramas-semente de batata-doce com dois nós, pela precocidade no 17 

desenvolvimento das plantas à campo, sugerindo-se na utilização de ambiente controlado de 18 

temperatura nos meses de temperaturas baixas. Foram identificados dois acessos de desenvolvimento 19 

mais vigoroso, UGA 80 e UGA 110.  20 

Palavras-chave: Ipomoea batatas (L) Lam, propagação vegetativa, sobrevivência de mudas. 21 

 22 

ABSTRACT 23 

 24 

PRODUCTION OF SWEET POTATO SEEDLINGS FROM VINES-SEEDS IN THE 25 

CENTRAL-SOUTH REGION OF PARANÁ 26 
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 27 
 28 
The present work aims to evaluate the development of seedlings of thirty seven sweet potato accesses 29 

from two-node vines-seeds. These were cultivated in trays with 50 cells in greenhouse from July to 30 

September of  2015. The number of stems, height and diameter of the seedlings were evaluated at 31 

thirty and sixty days of development. Seventy-five days were also evaluated the percentage of the 32 

seedlings survival, root length and fresh leaf, stem and root mass. These samples after drying in a 33 

greenhouse at 60° C had the dry mass of leaf, stem and root weighed in semianalitic balance. The 34 

tests were conducted under completely randomized design and when significant by the F test, were 35 

evaluated by means of Tukey's test (< 5%). Significant differences can be verified for all evaluated 36 

parameters except for the number of stems and fresh leaf mass. Thirty accessions had an average 37 

survival above 80%, although it was observed a slow development of the seedlings that reflected in 38 

their height during the sixty days of evaluation. It is concluded that it is possible to use the technique 39 

of cultivating sweet potato vines-seeds with two nodes, due to precocity in the development of the 40 

plants in the field, suggesting the use of a controlled temperature environment in the months of low 41 

temperatures. Two more vigorous development accessions were identified, UGA 80 and UGA 110. 42 

Key words: Ipomoea batatas (L) Lam, vegetative propagation, seedlings survival. 43 

 44 

INTRODUÇÃO 45 

 46 

As normas técnicas para a cultura da batata-doce em Santa Catarina já em 1990 enfatizavam 47 

dois métodos de obtenção de mudas ou ramas. No primeiro as mudas consistiam de brotações de 20 48 

a 30 cm de comprimento originadas de raízes plantadas em viveiro ou conservadas em campo; e no 49 

segundo método, obtêm-se pedaços de haste (ramas) com oito a dez folhas a partir de plantios 50 

anteriores (EMPASC/EMATER, 1990).  51 

Silva et al (2008) salientam que este último método também chamado de ramas-sementes são 52 

comumente utilizadas em lavouras comerciais, mas que em regiões com inverno rigoroso a melhor 53 
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opção é a utilização de mudas a partir de raízes de batata-doce. Embora que para a formação de um 54 

hectare de lavoura sejam necessárias cerca de 300 kg de batatas-doces com média de 200 gramas. 55 

Outros métodos de propagação têm se desenvolvido por meio da multiplicação pelo cultivo 56 

in vitro em laboratório, por enraizamento de folhas ou pelo método de multiplicação rápida com o 57 

cultivo de segmentos de caule contendo apenas um ou dois nós (MONTES, 2013).  58 

Câmara (2009) observou diferenças no rendimento agronômico para as cinco cultivares de 59 

batata-doce estudadas, na comparação entre a propagação convencional e a propagação in vitro, em 60 

que nesta última foram observados maiores valores de área foliar e maior produção comercial e total 61 

de raízes por hectare. Entretanto, a propagação in vitro teve como desvantagem a necessidade de pelo 62 

menos 136 dias para preparação das mudas.  63 

Além dos diferentes métodos de propagação interferirem no tempo de desenvolvimento de 64 

uma muda apta a ser levada ao campo, a sanidade também tem sido apontada com singular 65 

importância na produção de mudas de batata-doce. Assim, Castro (2010) recomenda a condução do 66 

processo em viveiro sob temperatura de 25-35ºC e a utilização de matrizes que não tenham tido 67 

contato com solo, fazendo-se cortes de 1cm de caule, contendo uma folha e uma gema que é então 68 

colocada em recipiente com água; após três a quatro dias, raízes de 0,5-1cm podem ser visualizadas, 69 

sendo o momento de transferir esta muda para recipientes com substrato, onde permanecem em torno 70 

de 45 dias ou quatro a cinco folhas. 71 

Outro aspecto importante é a inexistência de zoneamento agrícola de risco climático (ZARC) 72 

para a cultura da batata-doce, como ocorre para outras culturas no Brasil, ficando assim os 73 

agricultores sem informações quanto aos municípios indicados e os respectivos calendários de plantio 74 

(MAPA, 2018). Pesquisas, entretanto, indicam que a mesma tem sido cultivada entre as latitudes 75 

42°N e 35°S desde o nível do mar até 3.000 metros de altitude e desenvolve-se bem em regiões com 76 

750 a 1000 mm anuais ou 500 a 600 mm durante seu ciclo (MONTES e PANTANO, 2013).  77 

A adaptabilidade da cultura pode ser observada nas mais diversas condições edafoclimáticas. 78 

Entretanto, Castro (2010) relata que o melhor período para plantio de batata-doce no Rio Grande do 79 
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Sul, corresponde aos meses de outubro, novembro e dezembro. Isso porque como destacado por 80 

Montes e Pantano (2013) a batata-doce não tolera geada e seu desenvolvimento vegetativo é 81 

prejudicado em temperaturas abaixo de 10°C.  82 

Assim, o presente estudo objetivou avaliar o desenvolvimento de mudas de trinta e sete 83 

acessos de batata-doce a partir de ramas-sementes com dois nós na região Centro-Sul do Paraná. 84 

 85 

MATERIAL E MÉTODOS 86 

 87 

O estudo foi conduzido nas casas de vegetação do Núcleo de Pesquisas em Hortaliças do 88 

Departamento de Agronomia, pertencentes à Universidade Estadual do Centro-Oeste, Campus 89 

CEDETEG, Guarapuava, Paraná; sob latitude de 25º23'36", longitude de 51º27'19" e altitude de 1.120 90 

m. 91 

O clima da região, segundo a classificação climática de Köppen é do tipo clima temperado 92 

propriamente dito (Cfb), com temperatura média no mês mais frio abaixo de 18ºC e temperatura 93 

média no mês mais quente abaixo de 22ºC, com verões frescos, e sem estação seca definida (IAPAR, 94 

2014). 95 

 Mudas da cultura advindas de 37 acessos de batata-doce provenientes do banco de 96 

germoplasma da UNICENTRO foram produzidas por meio de pequenos segmentos de ramas-97 

semente com dois nós. Utilizou-se bandejas de polipropileno de 50 células preenchidas com substrato 98 

comercial e mantidas em casa-de-vegetação durante 75 dias, segundo metodologia proposta por 99 

Brune et al (2005). As bandejas foram mantidas sob estruturas elevadas a 0,8 m do solo visando evitar 100 

a contaminação por doenças e permitir a poda natural das raízes. 101 

A casa-de-vegetação utilizada não apresentava controle de temperatura, mas contava com 102 

estrutura de resfriamento por meio de exaustor e água corrente em estrutura com argila expandida. O 103 

número de mudas produzidas foi calculado a partir da necessidade de utilização no transplantio em 104 
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campo na primeira quinzena de outubro de 2015. Foram utilizadas para avaliações dez mudas para 105 

cada parâmetro analisado.  106 

Não foram realizados controle de pragas, doenças e plantas daninhas, e a irrigação se procedeu 107 

diariamente, em quantidade suficiente a suprir as perdas provocadas pela evapotranspiração.  108 

Aos trinta e aos sessenta dias de desenvolvimento das mudas foram avaliados o número de 109 

hastes, a altura ou comprimento da parte aérea (cm) com régua graduada e o diâmetro de colo (mm) 110 

com paquímetro digital a 1 cm da superfície. Aos setenta e cinco dias de condução do ensaio as mudas 111 

foram levadas ao laboratório, retiradas das bandejas e mensurou-se o comprimento radicular (cm) das 112 

mudas. Posteriormente as mesmas foram seccionadas com tesoura e avaliou-se a massa fresca de 113 

folhas, caule e raízes em balança semianalítica com precisão de 0,0001 g. Na sequência as mesmas 114 

partes foram acondicionadas em recipientes de papel kraft e levadas à estufa de circulação forçada do 115 

ar, sob temperatura de 60⁰C, até atingir massa constante; seguindo-se a pesagem da massa seca de 116 

folhas, caules e raízes. 117 

Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente ao acaso (DIC), consistindo o número 118 

de tratamentos de 37 acessos de batata-doce. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 119 

variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância 120 

utilizando o programa estatístico GENES (UFV, 2017). Também realizou-se análises estatísticas 121 

multivariadas: análise de fator e análise de componentes principais (ACP) sendo os dados 122 

previamente normalizados através da função “Standardize” do software Statistica (StatSoft, 2011). 123 

 124 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 125 

 126 

Os resultados para as variáveis diâmetro (mm), altura de mudas (cm) e número de hastes estão 127 

detalhadas na Tabela 1. Não foram detectadas diferenças significativas para o parâmetro número de 128 

hastes, tanto aos trinta quanto aos sessenta dias de desenvolvimento das mudas, não havendo 129 

formação de duas hastes na média de nenhum dos acessos avaliados. 130 
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Para a variável altura de mudas, os menores desenvolvimentos foram registrados nos acessos 131 

UGA 67 e UGA 115 aos 30 dias de avaliação e em UGA 20, UGA 39 e UGA 67 aos sessenta dias de 132 

avaliação (Tabela 1). Por outro lado, as maiores alturas foram observadas nos acessos UGA 110 e 133 

UGA 126 aos 30 dias e UGA 73 e UGA 80 aos 60 dias, sendo que o acesso UGA 79 teve 134 

desenvolvimento superior em ambos os períodos de avaliação. Estes valores assemelham-se aos 135 

encontrados por Vendruscolo et al (2017) em que mudas de batata-doce de vinte e oito dias após a 136 

estaquia obtiveram altura de 1,85 cm a 4,93 cm. 137 

Deve-se ressaltar que mesmo após 60 dias de desenvolvimento a média de altura não foi 138 

superior a 10 cm para nenhum dos acessos. Esse é um dado que pode ser associado à influência da 139 

temperatura para desenvolvimento da espécie, visto que a média da temperatura durante o período foi 140 

de 17,3°C e 18,5°C no primeiro e segundo mês de desenvolvimento, respectivamente. Neste sentido, 141 

Castro e Becker (2011) recomendam a manutenção de temperaturas entre 22°C e 28°C, podendo 142 

chegar até 32°C com efeitos benéficos ao desenvolvimento das mudas, e ressaltam que as mudas 143 

comercializadas devem possuir entre 10 cm e 20 cm. 144 

O desenvolvimento de mudas também pode ser limitados por condições de baixa fertilidade 145 

ou quando o excesso de nutrientes leva a sintomas de intoxicação. Neste sentido, Adamski et al (2012) 146 

avaliando os efeitos de diferentes concentrações de ferro após quinze dias de desenvolvimento de 147 

mudas de batata-doce, em sistema hidropônico, verificou redução na massa seca de caules e de raízes, 148 

e redução no comprimento de ramas e área foliar em concentrações de 4,5 e 9,0 mmol L-1 de ferro.  149 

Quanto ao diâmetro, o maior valor foi verificado no acesso UGA 71 para ambos os períodos 150 

avaliados. Os menores valores foram registrados nos acessos UGA 43 e UGA 127 aos 30 dias, e nos 151 

acessos UGA 70 e UGA 59 aos 60 dias; enquanto os acessos UGA 60 e UGA 11 apresentaram menor 152 

diâmetro em ambos os períodos avaliados (Tabela 14). Neste estudo optou-se pela não utilização de 153 

suplementação nutricional das mudas o que pode estar relacionado com os resultados observados para 154 

estas parâmetro avaliados. 155 

O maior comprimento radicular foi registrado no acesso UGA 49 (26,10 cm) e o menor em 156 
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UGA 66 (5,94). Vendruscolo et al (2017) detectaram maior comprimento de raízes em mudas 157 

cultivadas exclusivamente em solução nutritiva (7,85 cm) ou na presença de solução nutritiva em 158 

substrato turfoso (6,01 cm) cinco dias após a implantação do experimento.  159 

Na Tabela 2 podem ser consultados os resultados de massa fresca e massa seca das folhas, 160 

caules e raízes de mudas de batata-doce após o término de desenvolvimento dos mesmos. Verifica-161 

se que apenas para a variável massa fresca de folhas não houve diferenças significativas.  162 

O acesso UGA 80 foi o que se destacou no parâmetro massa fresca e seca de caule, enquanto 163 

UGA 11, UGA 39, UGA 59 e UGA 87 apresentaram as menores médias para estes parâmetros não 164 

diferindo estatisticamente da maioria dos acessos avaliados, que novamente ressalta a prevalência de 165 

situações edafoclimáticas inapropriadas, como limitação por espaço, nutrientes e temperaturas 166 

adequadas.  167 

Adicionalmente os acessos UGA 39, UGA 59 e UGA 66 apresentaram os menores valores 168 

para os parâmetros de massa seca de folhas, caule e raízes e em linhas gerais o melhor 169 

desenvolvimento se deu em UGA 110 para os mesmos parâmetros. Também, pode-se notar uma 170 

tendência de que acessos com maior comprimento radicular apresentassem maior massa seca 171 

radicular e podem indicar uma necessidade nutricional maior pela procura de nutrientes no meio, 172 

aprofundando assim o sistema radicular. 173 

Vendruscolo et al (2017) objetivando avaliar a utilização de quatro substratos e dois níveis de 174 

enfolhamento das estacas de batata-doce, verificaram que a combinação de solução nutritiva e 175 

substrato turfoso proporcionou maior diâmetro de brotações e maior massa seca de parte aérea quando 176 

as estacas foram mantidas com folha inteira. Semelhantemente maiores produções de raízes foram 177 

detectadas quando estas haviam sido enraizadas em água e substrato turfoso combinado com solução 178 

nutritiva; ressaltando que estacas de batata-doce apresentam acentuada resposta à adubação na fase 179 

de formação de mudas.  180 

Deve-se ressaltar a importância do rápido estabelecimento desta cultura a campo buscando 181 

minimizar problemas com o período crítico de prevenção a interferência (PCPI) de plantas daninhas 182 
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que, de acordo com Seem et al (2003), este pode variar de duas a seis semanas após o transplantio 183 

em virtude da presença das plantas daninhas Amaranthus retroflexus L, Senna obtusifolia L.  e  Cyperus 184 

esculentus L. 185 

Realizou-se ainda análise multivariada, iniciando-se com a análise de fator das 13 variáveis 186 

estudadas, observou-se que cinco destas apresentavam valores de comunalidades abaixo de 0,7 sendo 187 

portanto desprezadas e realizada nova análise com oito variáveis utilizadas também na análise de 188 

componentes principais (ACP) a fim de reorganizar os resultados na direção de maior variabilidade. 189 

Assim, foi possível observar a formação de dois grupos de acessos, o primeiro caracterizado pelos 190 

parâmetros de diâmetro aos 30 e 60 dias) e o segundo pela massa seca de raízes, caules e folhas, peso 191 

fresco de folhas e altura de mudas aos 30 e 60 dias de desenvolvimento. Estes fatores explicam 192 

80,86% da variabilidade dos dados no desenvolvimento das mudas e demonstra os caminhos 193 

prioritários de crescimento das mudas (em diâmetro ou altura e massa) (Figura 1).  194 

O menor desenvolvimento dos acessos UGA 11, UGA 39, UGA 59 e UGA 87 pode nos dar 195 

indicativo da não adaptabilidade às condições do estudo, seja pela necessidade de nível de fertilidade 196 

maior e/ou na exigência por temperaturas mais elevadas, restringindo-se dessa forma a recomendação 197 

para o uso destes na região Centro-Sul do Paraná nos meses de agosto e setembro. 198 

Quanto à sobrevivência das mudas verificou-se elevada sobrevivência na maioria dos acessos, 199 

observando-se a seguinte proporção: nove acessos obtiveram 100% de sobrevivência (UGA 05, UGA 200 

70, UGA 73, UGA 80, UGA 92, UGA 95, UGA 125 e UGA 127), catorze acessos entre 90 e 99% 201 

(UGA 20, UGA 34, UGA 37, UGA 43, UGA 45, UGA 49, UGA 67, UGA 71, UGA 72, UGA 79, 202 

UGA 81, UGA 83, UGA 110, UGA 126, Parcela 49), sete acessos com 80-89% (UGA 07, UGA 11, 203 

UGA 62, UGA 66, UGA 76, UGA 93 e UGA 115), três acessos com 70-79% (UGA 08, UGA 39 e 204 

UGA 87), um acesso com 60-69% (UGA 29), um acesso com 40-49% (UGA 44) e dois acessos com 205 

20-29%.  206 

Semelhantemente, Brune et al (2005) obtiveram brotação média de ramas-sementes de 83,5% 207 

contendo dois nós na avaliação de três contentores, a saber, bandejas de isopor de 72 e 128 células e 208 
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tubetes; observaram maior número e vigor de raízes em bandejas de 72 células. 209 

Por fim, verifica-se a carência de estudos que detalhem sobre os custos de produção de mudas 210 

por diferentes métodos de propagação. Isso porque trabalhos como de Melo et al (2009) 211 

desconsideram este montante nos custos totais de produção da cultura, pois baseiam-se em mudas 212 

advindas de doações ou dos próprios agricultores. Dessa forma, mais pesquisas devem ser realizadas 213 

levando em consideração os métodos de propagação, condições edafoclimáticas e nível tecnológico 214 

empregado na produção de mudas da espécie. 215 

 216 

CONCLUSÕES 217 

 218 

Os parâmetros avaliados confirmam distintos padrões de desenvolvimento de mudas de 219 

batata-doce, podendo-se destacar entre os acessos estudados, desenvolvimento mais vigoroso dos 220 

acessos UGA 80 e UGA 110. Por outro lado, os acessos detectados como de menor desenvolvimento 221 

foram UGA 11, UGA 39, UGA 59 e UGA 87. 222 

Destaca-se ainda a possibilidade de utilização da técnica de cultivo de ramas-semente de 223 

batata-doce com dois nós que, possivelmente, terá maior sucesso quando for realizada em condições 224 

controladas de temperatura, de acordo com a demanda requerida por cada acesso. 225 

 226 
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APÊNDICE 287 

 288 
Tabela 1 Número de hastes, altura e diâmetro de mudas aos trinta e sessenta dias de 289 
desenvolvimento e comprimento radicular de mudas de batata-doce aos 75 dias (Number 290 

of stems, height and diameter of seedlings at thirty and sixty days of development and 291 
root length of sweet potato seedlings at seventy five days). Guarapuava-292 
PR,UNICENTRO, 2019 293 

Acessos 

30 dias 60 dias 75 dias 

Número 

hastes 

Altura 

(cm) 

Diâmetro  

(mm) 

Número 

hastes 

Altura 

(cm) 

Diâmetro  

(mm) 

Comprimento 

radicular (cm) 

UGA 05 1,20 4,12 abcdef 3,15 bcd 1,40 5,96 abcdefgh 4,50 abcd 11,00 bcd 

UGA 07 1,40 3,74 bcdef 3,12 bcd 1,60 6,20 abcdefgh 4,36 abcd 10,98 bcd 

UGA 08 1,00 3,46 bcdef 3,07 bcd 1,00 4,24 fgh 3,89 abcd 17,00 abcd 

UGA 11 1,00 3,64 bcdef 2,02 cd 1,00 6,04 abcdefgh 2,72 d 17,00 abcd 

UGA 20 1,00 2,72 def 4,07 abcd 1,00 3,66 h 4,22 abcd 16,54 abcd 

UGA 29 1,00 6,58 abc 3,10 bcd 1,00 8,56 abcde 3,74 bcd 17,70 abcd 

UGA 34 1,20 2,46 ef 3,47 abcd 1,20 6,54 abcdefgh 3,51 bcd 16,12 abcd 

UGA 37 1,00 4,84 abcdef 3,58 abcd 1,20 5,64 bcdefgh 4,54 abcd 18,68 abcd 

UGA 39 1,00 3,16 cdef 2,47 bcd 1,20 3,62 h 3,22 bcd 16,26 abcd 

UGA 43 1,00 2,70 def 1,88 d 1,00 5,86 bcdefgh 3,02 bcd 8,74 bcd 

UGA 44 1,20 6,04 abcde 3,25 bcd 1,20 6,58 abcdefgh 3,54 bcd 17,12 abcd 

UGA 45 1,20 5,64 abcdef 4,20 abc 1,40 6,86 abcdefgh 5,69 ab 21,48 ab 

UGA 49 1,00 4,44 abcdef 3,17 bcd 1,40 6,66 abcdefgh 3,95 abcd 26,10 a 

UGA 59 1,00 2,68 def 2,55 bcd 1,00 5,08 cdefgh 2,93 cd 13,76 abcd 

UGA 60 1,00 4,44 abcdef 2,00 cd 1,20 7,18 abcdefgh 2,61 d 14,00 abcd 

UGA 62 1,20 3,84 bcdef 4,28 ab 1,20 5,18 cdefgh 5,50 abc 13,30 abcd 

UGA 66 1,00 2,96 cdef 3,10 bcd 1,00 4,12 gh 3,36 bcd 5,94 d 

UGA 67 1,00 2,32 f 4,08 abcd 1,00 3,52 h 4,29 abcd 8,40 cd 

UGA 70 1,00 3,80 bcdef 2,46 bcd 1,00 7,08 abcdefgh 2,57 d 13,98 abcd 

UGA 71 1,00 3,56 bcdef 5,51 a 1,80 4,88 defgh 6,44 a 18,40 abcd 

UGA 72 1,00 2,78 def 3,21 bcd 1,00 4,36 fgh 3,37 bcd 17,76 abcd 

UGA 73 1,00 5,12 abcdef 3,50 abcd 1,00 9,40 ab 3,25 bcd 18,20 abcd 

UGA 76 1,00 5,72 abcdef 2,85 bcd 1,00 7,22 abcdefgh 3,40 bcd 20,54 abc 

UGA 79 1,00 7,82 a 3,22 bcd 1,20 9,22 ab 4,60 abcd 19,34 abc 

UGA 80 1,00 6,24 abcd 4,05 abcd 1,20 9,86 a 4,28 abcd 14,50 abcd 

UGA 81 1,00 3,20 cdef 2,76 bcd 1,40 7,06 abcdefgh 4,03 abcd 14,92 abcd 

UGA 83 1,40 5,54 abcdef 3,96 abcd 1,40 6,50abcdefgh 4,76 abcd 16,30 abcd 

UGA 87 1,00 4,00 bcdef 3,17 bcd 1,40 6,64 abcdefgh 3,84 abcd 10,82 bcd 

UGA 92 1,20 5,28 abcdef 4,11 abc 1,20 6,02 abcdefgh 4,75 bcd 15,28 abcd 
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Continuação Tabela 1      

UGA 93 1,20 3,10 cdef 3,51 abcd 1,20 4,72 efgh 5,49 abc 8,40 cd 

UGA 95 1,40 6,66 abc 3,32 abcd 1,40 7,84 abcdefg 3,82 abcd 18,40 abcd 

UGA 110 1,20 6,94 ab 3,51 abcd 1,80 8,08 abcdef 5,00 abc 15,58 abcd 

UGA 115 1,00 2,23 f 3,58 abcd 1,00 4,04 gh 3,67 bcd 13,42 abcd 

UGA 125 1,60 4,82 abcdef 3,67 abcd 1,60 8,70 abcd 3,81 abcd 19,20 abc 

UGA 126 1,40 6,96 ab 3,09 bcd 1,80 8,86 abc 3,45 bcd 15,80 abcd 

UGA 127 1,20 4,28 abcdef 2,05 cd 1,20 7,28 abcdefgh 3,13 bcd 17,82 abcd 

Parcela 49 1,60 5,80 abcdef 4,18 abc 1,60 6,76 abcdefgh 5,47 abc 17,32 abcd 

F (acesso) 3,9570 ns 5,1199** 3,494** 1,8536ns 5,8503** 3,7547** 2,8971 

QMRes 0,1027 2,256836 0,809694 0,17027 2,520243 1,189418 27,9579 

d.m.s. 0,7914 3,70983 2,2221 1,019 3,92035 2,69321 13,05739 

CV (%) 28,36 33,96 27,22 33,04 24,88 27,35 33,95 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste F (p 294 
< 0,05). ** significativo a 1%. (Means followed by the same letter in the column did not differ 295 
significantly from each other, F (p < 0,05), **significantly 1%). 296 
 297 
 298 

 299 
 300 
 301 

 302 

 303 
 304 
 305 

 306 
 307 

 308 
 309 

 310 
 311 
 312 

 313 
 314 

 315 
 316 

 317 
 318 
 319 
 320 
 321 

 322 
 323 
 324 
 325 
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Tabela 2 Massa fresca e massa seca das folhas, caule e raiz de mudas de batata-doce 326 

(Fresh mass and dry mass of the leaf, stem and root of sweet potato seedlings). 327 

Guarapuava-PR,UNICENTRO, 2019 328 

Acessos 
Massa Fresca (g) Massa Seca (g) 

Folha Caule Raiz Folha Caule Raiz 

UGA 05 0,199 0,399 cdef 0,171 ghi 0,036 e 0,096 de 0,021 e 

UGA 07 0,532 0,502 cdef 0,307 defghi 0,099 bcde 0,106 bcde 0,032 de 

UGA 08 0,171 0,421 cdef 0,338 defghi 0,034 e 0,088 de 0,047 cde 

UGA 11 0,278 0,320 ef 0,214 fghi 0,048 de 0,070 e 0,024 e 

UGA 20 0,205 0,425 cdef 0,228 fghi 0,039 e 0,079 e 0,040 de 

UGA 29 0,155 0,826 abcdef 0,545 abcdefghi 0,037 e 0,222 abcde 0,073 abcde 

UGA 34 0,428 0,485 cdef 0,400 defghi 0,079 cde 0,076 e 0,051 bcde 

UGA 37 0,259 0,486 cdef 0,526 bcdefghi 0,047 e 0,114 bcde 0,053 bcde 

UGA 39 0,139 0,250f 0,096 hi 0,029 e 0,050 e 0,020 e 

UGA 43 0,203 0,458 cdef 0,153 ghi 0,040 e 0,095 de 0,024 e 

UGA 44 0,452 0,490 cdef 0,322 defghi 0,094 bcde 0,119 bcde 0,059 bcde 

UGA 45 0,226 0,851 abcdef 0,544 abcdefghi 0,044 e 0,240 abcde 0,099 abcde 

UGA 49 0,292 0,533 cdef 0,596 abcdefghi 0,058 de 0,128 bcde 0,072 abcde 

UGA 59 0,181 0,331 ef 0,093 hi 0,041 e 0,078 e 0,018 e 

UGA 60 0,343 0,436 cdef 0,208 fghi 0,061 de 0,100 cde 0,026 de 

UGA 62 0,242 0,661 bcdef 0,127 hi 0,048 de 0,150 bcde 0,018 e 

UGA 66 0,103 0,342 def 0,044 i 0,020 e 0,066 e 0,010 e 

UGA 67 0,660 0,448 cdef 0,074 i 0,024 e 0,085 de 0,008 e 

UGA 70 0,184 0,453 cdef 0,285 defghi 0,037 e 0,097 de 0,063 bcde 

UGA 71 0,508 1,227 abc 0,560 abcdefghi 0,088 bcde 0,242 abcde 0,075 abcde 

UGA 72 0,188 0,685 bcdef 0,268 efghi 0,040 e 0,145 bcde 0,040 de 

UGA 73 0,556 1,427 ab 1,083 abc 0,104 bcde 0,316 abc 0,142 ab 

UGA 76 0,404 0,713 bcdef 0,741 abcdefg 0,078 cde 0,172 bcde 0,085 abcde 

UGA 79 0,848 1,262 abc 0,837 abcde 0,174 ab 0,250 abcde 0,084 abcde 

UGA 80 0,440 1,595 a 0,601 abcdefghi 0,089 bcde 0,408 a 0,086 abcde 

UGA 81 0,322 0,702 bcdef 0,455 defghi 0,076 de 0,174 bcde 0,061 bcde 

UGA 83 0,406 0,734 abcdef 0,252 efghi 0,078 cde 0,175 bcde 0,025 e 

UGA 87 0,118 0,317 ef 0,128 hi 0,024 e 0,059 e 0,026 de 

UGA 92 0,404 0,475 cdef 0,246 efghi 0,086 bcde 0,115 bcde 0,044 de 

UGA 93 0,236 1,145 abcde 0,228 fghi 0,048 de 0,169 bcde 0,027 de 

UGA 95 0,603 0,956 abcdef 0,689 abcdefgh 0,137 abcd 0,190 bcde 0,094 abcde 

UGA 110 1,017 1,204 abcd 1,148 a 0,208 a 0,323 ab 0,157 a 

UGA 115 0,112 0,470 cdef 0,218 fghi 0,025 e 0,097 de 0,033 de 

UGA 125 0,381 0,596 bcdef 0,518 cdefghi 0,075 de 0,119 bcde 0,090 abcde 
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Continuação Tabela 2      

UGA 126 0,881 0,419 cdef 1,132 ab 0,168 abc 0,085 de 0,144 ab 

UGA 127 0,354 0,505 cdef 0,799 abcdef 0,070 de 0,097 de 0,119 abcd 

Parcela 49 0,452 1,125 abcde 0,880 abcd 0,079 cde 0,299 abcd 0,138 abc 

F (acessos) 3,475ns 4,8392** 7,8426** 7,1647** 4,7457** 5,8825** 

QMRes 0,704 0,1238 0,060501 0,001344 0,007768 0,001432 

d.m.s. 1,46573 0,86888 0,60741 0,9053 0,21764 0,9346 

CV (%) 72,55 52,75 56,693 52,98 59,34 62,90 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste F (p 329 
< 0,05). ** significativo a 1%. (Means followed by the same letter in the column did not differ 330 
significantly from each other, F (p < 0,05), **significantly 1%). 331 
 332 
 333 
 334 

  335 
 336 
 337 
Figura 1. . Gráfico de pesos e escores de oito variáveis: H30 e H60 (altura aos 30 e 60 dias), PSF, FSC e 338 
PSR (peso seco de folha, caule e raiz), PFR (peso fresco de raiz) e D30 e D60 (diâmetro aos 30 e 60 dias). 339 
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Atributos de interesse agronômico de acessos de batata-doce na região Centro-Sul do 1 

Paraná 2 

 3 

RESUMO 4 

 5 

A reprodução assexuada da batata-doce (Ipomoea batatas (L) Lam) e o 6 

compartilhamento de material genético entre produtores brasileiros permitem que tanto 7 

acessos de baixo quanto alto potencial produtivo sejam frequentemente replicados. 8 

Neste sentido, o presente estudo objetiva caracterizar e avaliar as características 9 

agronômicas de acessos de batata-doce cultivados na região Centro-Sul do Paraná. Os 10 

tratamentos consistiram da avaliação de trinta acessos de batata-doce presentes na 11 

coleção de plantas da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro). 12 

Foram avaliados os parâmetros agronômicos de parte aérea e raiz, massa fresca de ramas 13 

(MR), massa fresca de folhas (MF), massa fresca de pecíolos (MP), massa fresca de caule 14 

(MC) e área foliar (AF); número de raízes (NR); massa fresca de raízes (MFR), massa média 15 

de raízes (MMR), firmeza (FI), massa seca (MS), sólidos solúveis (SS) e parâmetros 16 

colorimétricos (L*, a*, b*) internos e externos das raízes. As análises foram realizadas em 17 

triplicata com delineamento de blocos ao acaso. Os resultados indicaram grande 18 

variabilidade entre os acessos estudados, com grande amplitude nos resultados para 19 

todos os caracteres avaliados e os acessos estudados. Maior desenvolvimento de parte 20 

aérea foi obtido para os acessos Parcela 49 (136,13 t ha-1) e UGA 49 (112,27 t ha-1) e 21 

maior rendimento radicular foram observados nos acessos UGA 125 (75,13 t ha-1) e UGA 22 

127 (72,45 t ha-1). Quanto à MS e SS, sobressaíram-se os acessos UGA 70 (40,32%) e UGA 23 

11 (12,93 °Brix), respectivamente. Para a coloração, diferenciaram-se seis acessos (UGA 24 

34, UGA 11, UGA 20, UGA 126, UGA 60 e UGA 70) por apresentarem coloração de polpa 25 

total ou parcialmente arroxeada ou alaranjada. Conclui-se assim sobre a existência de 26 

vários acessos com grande potencial para consumo humano e alimentação animal de 27 

acordo com os atributos de interesse agronômicos avaliados. 28 

 29 

Palvras-chave: Ipomoea batatas (L) Lam; produtividade de raízes; produtividade de parte 30 
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aérea.  31 

 32 

Attributes of agronomic interest of sweet potato accesses in the central-south region of 33 

Paraná 34 

 35 

ABSTRACT 36 

 37 

Asexual reproduction of sweet potato (Ipomoea batatas (L) Lam) and the sharing of 38 

genetic material among Brazilian producers allows both low and high productive 39 

potential accesses to be frequently replicated. In this sense, the present study aims to 40 

characterize and evaluate the agronomic characteristics of sweet potato accesses grown 41 

in the Central-Southern region of Paraná. The treatments consisted of the evaluation of 42 

thirty accesses of sweet potato present in the collection of plants of the State University 43 

of the Center-West of Paraná (Unicentro). The aerial and root parameters were 44 

evaluated: fresh vines mass (MR), fresh leaves mass (MF), fresh mass of petioles (MP), 45 

fresh stems mass (MC) and leaf area (FA); number of roots (NR), fresh mass of roots 46 

(MFR), mean root mass (MMR), firmness (FI), dry mass (MS) and soluble solids (SS) and 47 

internal and external colorimetric parameters (L *, a *, b *) of the roots. The analyzes 48 

were performed in triplicate under a randomized block design. Differences between the 49 

variables were evaluated through analysis of variance, followed by Tukey's test (p<0.05). 50 

The results indicated great variability between the accesses studied, with great amplitude 51 

in the results for all the characters evaluated and the accesses studied. Larger aerial 52 

development was obtained for Parcela 49 (136.13 t ha-1) and UGA 49 (112.27 t ha-1) and 53 

higher root yields were observed in the UGA 125 accessions (75.13 t ha- 1) and UGA 127 54 

(72.45 t ha-1). As for MS and SS, the accesses UGA 70 (40.32%) and UGA 11 (12.93 ° Brix), 55 

respectively, were highlighted. For the staining, six accessions (UGA 34, UGA 11, UGA 20, 56 

UGA 126, UGA 60 and UGA 70) were differentiated because they had total or partially 57 

purple-fleshed or orange-fleshed pulp coloration. It is concluded on the existence of 58 

several accesses with great potential for human consumption and animal feeding 59 

according to the attributes of agronomic interest evaluated. 60 

 61 

Keywords: Ipomoea batatas (L) Lam; root yield, aerial development. 62 
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INTRODUÇÃO 63 

 64 

A cultura da batata-doce está entre as espécies de maior interesse econômico no 65 

mundo. De acordo com o International Potato Center (CIP) a espécie foi domesticada a 66 

mais de 5 mil anos na América Latina e atualmente é particularmente importante para o 67 

consumo humano na África Subsaariana, regiões da Ásia e ilhas do Pacífico; sendo ainda 68 

possível o consumo de suas folhas e raízes. 69 

No Brasil, vários pesquisadores têm se dedicado a identificar e caracterizar a 70 

variabilidade genética e morfológica em batata-doce (Gonçalves Neto et al. 20012; 71 

Carmona 2015; Camargo 2013) e observaram grande variabilidade  tanto de parte aérea 72 

quanto de sistema radicular, dos bancos de germoplasma avaliados. Porém o 73 

melhoramento genético da espécie ainda é incipiente, embora a Embrapa Clima 74 

Temperado nos últimos anos tenha registrado as cultivares BRS Amélia, BRS Cuia e BRS 75 

Rubissol (EMBRAPA, 2016). 76 

Pesquisas já demonstraram a tripla aptidão de alguns genótipos, sendo estas na 77 

alimentação humana (raízes), alimentação animal (raízes e parte aérea), e na produção 78 

de álcool (raízes) (Camargo et al. 2016). Na alimentação humana, ressalta-se a utilização 79 

de batatas-doces biofortificadas, sobretudo com altos teores de betacaroteno em raízes 80 

de coloração alaranjada e demais compostos bioativos, como compostos fenólicos, 81 

antocianinas e atividade antioxidante, tornando seu uso interessante tanto na forma in 82 

natura como pela indústria (Grace et al. 2014; Vizzotto et al. 2017). 83 

Na alimentação animal, destacam-se os trabalhos que enfatizam a 84 

sustentabilidade ambiental na utilização das ramas com teor de proteína variando de 17 85 

a 23% (Silveira 2008). E ainda, a identificação do elevado potencial de ensilabilidade entre 86 

os genótipos avaliados com teor de proteína bruta alcançando 11,9% após o 87 

emurchecimento (Andrade Júnior et al. 2014). 88 

Com relação à produção de biocombustível, destaca-se a importância da batata-89 

doce frente à cultura da cana-de-açúcar, que produz 80 litros de etanol por tonelada, 90 

enquanto a batata-doce produz 158 litros por tonelada; enaltecendo-se o uso de 91 

genótipos adaptados a esse propósito como a BRS Fepagro Viola, que produz de 60 a 80 92 
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toneladas de raízes por hectare (Betemps & Pinto 2016). 93 

Por outro lado, destaca-se o desconhecimento dos acessos amplamente 94 

utilizados pela sociedade brasileira que, devido à facilidade de propagação da espécie, 95 

acabam por replicar materiais de baixa produtividade, ou subvalorizando acessos com 96 

atributos de interesse agronômico altamente desejáveis. Neste sentido, autores também 97 

destacam que o desconhecimento sobre as cultivares e a infecção por viroses são 98 

importantes fatores limitantes à produção para a cultura da batata-doce e que a busca 99 

de genótipos com potencial para a produção de biocombustível já possibilitou a seleção 100 

de acessos com produção de até 60 t ha-1 e 23° de Brix (Castro et al. 2008). 101 

 102 

MATERIAL E MÉTODOS 103 

 104 

Os estudos foram conduzidos no laboratório, casas de vegetação e área 105 

experimental do Núcleo de Pesquisas em Hortaliças do Departamento de Agronomia 106 

pertencentes à Universidade Estadual do Centro-Oeste, Campus CEDETEG, Guarapuava, 107 

Paraná; sob as coordenadas geográficas (25º23'36"S, 51º27'19”O, 1.120 m de altitude). 108 

O clima da região, segundo a classificação climática de Köppen é do tipo 109 

subtropical propriamente dito (Cfb), com temperatura média no mês mais frio abaixo de 110 

18ºC e temperatura média no mês mais quente abaixo de 22ºC, com verões frescos, e 111 

sem estação seca definida (IAPAR 2014). 112 

 Mudas da cultura advindas de acessos de batata-doce provenientes do banco de 113 

germoplasma da UNICENTRO foram produzidas por meio de pequenos segmentos de 114 

ramas-semente com dois nós. Utilizaram-se bandejas de polipropileno de 50 células 115 

preenchidas com substrato comercial e mantidas em casa de vegetação durante 75 dias, 116 

segundo metodologia proposta por Brune et al. (2005). Posteriormente, as mudas foram 117 

transplantadas a campo onde permaneceram até a colheita. O transplantio foi realizado 118 

na primeira quinzena de outubro de 2015 e a colheita na segunda quinzena de março de 119 

2016. 120 

O solo utilizado para cultivo em campo é classificado como Latossolo Bruno Álico 121 

Distrófico (EMBRAPA 2013), sendo analisado quimicamente e observado os seguintes 122 
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valores: pH: 5,3; soma de bases (SB): 7,06 cmolc dm-3, CTC: 11,05 cmolc dm-3, saturação 123 

por bases (V%): 63,9% e teores de fósforo de 17,3 mg dm-3 e de potássio de 0,19 cmolc 124 

dm-3. Procedeu-se assim vinte dias antes do transplantio das mudas, foi realizada calagem 125 

com 4 t ha-1 de calcário calcítico e adubação com formulado 5-20-10, partindo-se das 126 

necessidades da cultura de acordo com recomendação de Silva et al. (2008). 127 

A área experimental foi preparada por meio de aração e gradagem e as leiras de 128 

plantio foram levantadas lado a lado, espaçadas em 0,8 m, com auxílio de um 129 

sulcador/enleirador tipo bico de pato.  130 

Foi utilizada irrigação por aspersão nos estágios iniciais de desenvolvimento, de 131 

acordo com as necessidades da cultura. O manejo de plantas daninhas foi realizado 132 

prioritariamente por capina manual, efetuando-se duas aplicações do herbicida glifosato 133 

em pós-emergência dirigida, realizando a cobertura (para proteção) das plantas de 134 

batata-doce. 135 

Não foram detectadas pragas e doenças na cultura da batata-doce que 136 

indicassem nível de dano econômico, de forma que nenhum defensivo foi utilizado para 137 

esse fim. 138 

Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados (DBC), 139 

consistindo o número de tratamentos de trinta acessos em três blocos. Em cada unidade 140 

experimental foram transplantadas oito plantas, em área correspondente a 5,0 m2 no 141 

espaçamento de 0,75 m entre plantas, divididas em duas leiras, perfazendo área 142 

experimental total de 520 m². 143 

Após a colheita, mensurou-se para cada parcela o número de raízes (NR), massa 144 

total de raízes (MTR) (kg ha-1) e estabeleceu-se a massa média de raízes (MMR) (g parcela-145 

1), utilizando-se balança semianalítica com precisão de 0,0001 g. Também foram 146 

amostradas plantas de dois blocos experimentais com pesagem das ramas colhidas rente 147 

ao solo para verificação da produtividade de massa fresca de ramas (MR). As ramas 148 

frescas também foram seccionadas a fim de separá-las em folhas (MF), pecíolo (MP), 149 

caule (MC) e inflorescência com posterior pesagem destas porções separadamente. As 150 

folhas de batata-doce também tiveram a área foliar (AF) mensurada por meio do 151 

equipamento LI-3100 em cm². 152 
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Foi determinada a massa seca (MS) mediante pesagem de 100 gramas de raízes 153 

fatiadas que foram levadas à estufa de circulação forçada do ar, sob temperatura de 60⁰C, 154 

até massa constante, e posterior pesagem com resultados expressos em percentual de 155 

massa seca em base úmida. 156 

A coloração das raízes de batata-doce foi mensurada com colorímetro (Minolta) 157 

e iluminante D65, realizando-se o seccionamento das raízes no sentido transversal e 158 

tomando-se três medidas por raiz, abrangendo parte interna e externa das mesmas . A 159 

expressão dos resultados foi feita de acordo com as coordenadas do sistema CIELAB 160 

incluindo os componentes: luminosidade L* [do branco (+L) ao preto (-L) no eixo z], 161 

componente a* [do vermelho (+a) ao verde (-a) no eixo x] e componente b* [do amarelo 162 

(+b) ao azul (-b) no eixo y]. 163 

Também se avaliou a firmeza (FI) da porção equatorial das raízes com 164 

penetrômetro digital (Instrutherm DD-200) e o teor de sólidos solúveis (SS) com 165 

refratômetro digital (PAL-1 marca Atago). 166 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 167 

comparadas pelo teste de Tukey (p_0,05), analisados utilizando-se o programa estatístico 168 

ASSISTAT versão 7.7, 2014 (Silva 2016). 169 

 170 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 171 

 172 

O manejo da cultura e as condições climáticas apresentaram um bom 173 

desenvolvimento da grande maioria dos acessos cultivados. Após o transplantio das 174 

mudas, as plantas permaneceram em torno de 200 dias em campo sob temperaturas 175 

médias de 21,4ºC e precipitação pluviométrica acumulada de 1.170 mm (Estação 176 

Meteorológica CEDETEG/Unicentro 2017). Este volume de chuvas mostrou ser suficiente 177 

visto que de acordo com (Montes & Pantano 2013), a cultura produz bem em regiões 178 

com 750 a 1.000 mm anuais ou 500 a 600 mm durante seu ciclo. 179 

De acordo com (Corrêa et al. 2015; Corrêa et al.  2016) a colheita aos 100 ou 150 180 

dias após o transplantio de ramas, pouco influenciou nas características qualitativas de 181 

raízes de batata-doce, porém o percentual de açúcares redutores e amido foi altamente 182 
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influenciada pelas variedades, como registrada entre as variedades canadense e 183 

Uruguaiana. 184 

Alguns materiais mostraram-se mais eficientes na produção de massa fresca de 185 

ramas (MR) do que de raízes, como é o caso do genótipo UGA 110 (108 t ha-1) (Tabela 1).  186 

Isso o torna passível para utilização das ramas na alimentação animal, não se excetuando 187 

a grande amplitude dos resultados. Como também observado por (Massaroto 2008) que 188 

avaliando 20 acessos e cinco cultivares de batata-doce observou produtividade de massa 189 

fresca de ramas variando de 5 a 50 t ha-1. Por outro lado, maior desenvolvimento aéreo 190 

para alguns dos genótipos estudados também acompanharam o desenvolvimento 191 

superior do sistema radicular, como observado nos genótipos Parcela 49 (136,13 t ha-1) 192 

e UGA 49 (112,27 t ha-1) (Tabela 1). 193 

Estes resultados corroboram com os encontrados por (Gonçalves Neto et al. 194 

2012) que verificaram massa fresca de 3,20 t ha-1 a 302,45 t ha-1 e superam os obtidos 195 

por (Oliveira et al. 2015), que obtiveram valores de massa fresca de parte aérea de 14,07 196 

t ha-1 e massa seca  de 2,81 t ha-1, cultivados por três, cinco e sete meses para o clone 197 

IPB-007. Também, (Andrade Júnior et al. 2014) obtiveram produtividade de massa seca 198 

de 4,2 a 7,9 t ha-1 entre os sete genótipos avaliados e (Alves et al. 2017) verificaram  199 

variação de 0,33 e 2,71 t ha-1 para a massa seca de parte aérea.  200 

Na separação dos componentes das ramas em foliar (MF), caule (MC) e pecíolo 201 

(MP) apenas este último apresentou diferença estatística significativa. Deve-se ressaltar 202 

que a porção foliar é a mais importante, pois esta contém um menor espessamento da 203 

parede celular composta por lignina e hemicelulose, que são as porções menos 204 

digestíveis do material e que dificultam a digestão pelos microrganismos, devido a sua 205 

alta concentração da fração fibrosa (Monteiro et al. 2007). 206 

 Quanto à área foliar, observou-se diferença de quase 30 vezes entre a maior área 207 

foliar (UGA 110) em comparação com o acesso de menor área foliar (UGA 93) (Tabela 1). 208 

Essa variável embora possa nos dar indicativo da adaptabilidade dos materiais estudados 209 

e de sua atividade fotossintética, pode não ter relação direta com a produtividade de 210 

raízes, como observado neste estudo. Inferindo-se na existência de desperdícios 211 

energéticos que podem ser resultado da nutrição do solo e pluviosidade que levaram ao 212 
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auto sombreamento. 213 

A origem dos materiais pode ser apontada como um fator de menor efeito sobre 214 

o desenvolvimento dos acessos (Tabela 1). De forma geral, o destaque para o 215 

desenvolvimento de parte aérea na análise conjunta dos parâmetros ficou com o acesso 216 

UGA 110, enquanto UGA 62, UGA 93 e UGA 115 tiveram os menores rendimentos. 217 

Também verificou-se que apenas sete dos acessos apresentaram inflorescência 218 

durante o ciclo de cultivo sendo estes: UGA 11, UGA 43, UGA 60, UGA 72, UGA 115, UGA 219 

125 e UGA 126.  A ocorrência destas foi registrada em praticamente todo o ciclo do 220 

acesso UGA 126, e no acesso UGA 115 obteve-se um número diminuto de sementes. 221 

Embora as sementes não sejam utilizadas na cultura da batata-doce para sua propagação, 222 

sua ocorrência chama atenção para a utilização em programas de melhoramento da 223 

espécie. 224 

Nas análises quantitativas de raízes, observou-se grande variabilidade quanto à 225 

produtividade de massa fresca de raízes (MFR), com tetos produtivos de 75,13 t ha-1 para 226 

o acesso UGA 125 e 72,45 t ha-1 para o acesso UGA 127, enquanto as menores 227 

produtividades ficaram abaixo de 2 t ha-1 (Tabela 2).  228 

Estes resultados superam as produtividades obtidas nas pesquisas de (Alves et al 229 

2017) que verificaram produtividade total de raízes entre 1,20 a 10,89 t ha-1 nos 73 230 

acessos estudados. Essa grande amplitude no rendimento de raízes, sejam elas totais ou 231 

comerciais, também já foi observada por (Gonçalves Neto et al. 2012) e (Camargo et al. 232 

2016). Os genótipos, as condições e regiões de cultivo, o regime pluviométrico e a 233 

fertilidade e adubação do solo são fatores preponderantes para estes resultados. Sob 234 

este último aspecto, (Oliveira et al. 2010) obtiveram produtividade máxima de raízes de 235 

17,4 t ha-1 e 15,4 t ha-1 quando cultivadas com 30,8 t ha-1 de esterco bovino e 29% de 236 

biofertilizante aplicados no solo e via foliar, respectivamente, para a cultivar Rainha 237 

Branca na região Nordeste do Brasil. 238 

Quanto ao número de raízes por parcela, as maiores quantidades também foram 239 

registradas para os acessos UGA 127 (332,66 unidades) e UGA 125 (306,66 unidades). Os 240 

autores (Chen et al. 2017) também observaram maior diferenciação de raízes adventícias 241 

nos estágios iniciais de desenvolvimento e com isso, aumento no número de raízes por 242 
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planta, quando da utilização combinada de ureia e ácidos húmicos. 243 

A massa média de raízes (MMR) também apresentou diferença altamente 244 

significativa entre os tratamentos, sendo registrado valores de 57,73 g para o acesso UGA 245 

95 até 553,61 g para o acesso UGA 110 (Tabela 2). De acordo com a classificação da 246 

batata-doce é desejável que para a comercialização in natura que as mesmas possuam 247 

massa média de até 150 g para serem enquadradas na categoria Extra, tanto para 248 

batatas-doces rosadas quanto para as amareladas; enquanto a categoria Extra AA exige 249 

massa média entre 150 g e 299 g e entre 150 g a 449 g em se tratando de batatas-doces 250 

rosadas e amarelas, respectivamente (Firetti et al. 2013; CEAGESP 2014).  251 

Sendo assim, considerando a massa média de raízes e a coloração predominante 252 

(Tabela 3), pode-se inferir que os acessos UGA 29, UGA 110, UGA 45 e UGA 73 253 

enquadram-se na categoria Extra A. Para a indústria, maiores MMR podem significar 254 

maior índice de aproveitamento, embora o formato, a uniformidade das raízes e os 255 

menores danos por pragas de solo são aspectos que não podem de forma alguma serem 256 

desprezados. 257 

A maior firmeza de raízes foi obtida no acesso UGA 126 (19,80 N) e a menor no 258 

acesso UGA 83 (13,98 N). Maior firmeza pode ser benéfica ao armazenamento que pode 259 

ter relação com o ataque de pragas e ciclo da cultura, embora poucos estudos avaliem 260 

este parâmetro. Quanto à massa seca (MS), destacam-se os acessos com seus respectivos 261 

percentuais: UGA 70 (40,32%), UGA 34 (37,23%), UGA 60 (36,59%) e UGA 126 (36,58%) 262 

(Tabela 2). Maiores percentuais de matéria seca são desejáveis tanto para a produção de 263 

etanol quanto para a indústria feculeira, como enfatizado por (Carmona 2015) que 264 

ressaltou que os genótipos com teores de massa seca de 30,52% a 34,97%, como a 265 

cultivar Brazlândia Roxa que também apresentou os maiores teores de amido. O menor 266 

percentual de MS foi obtido para o acesso UGA 76 (20,02%) (Tabela 2).  267 

Para o parâmetro sólidos solúveis (SS) o destaque ficou com o acesso UGA 11 268 

(12,93 °Brix), o que semelhantemente para o acesso UGA 60 (12,03 °Brix), ocorre 269 

infelizmente em condições de baixa produtividade de raízes, tornando-se seu cultivo 270 

muitas vezes economicamente inviável já que os agricultores não são remunerados por 271 

este quesito qualitativo. Os referidos acessos possuem também cor acentuadamente 272 



57 
 

arroxeada de casca e polpa para o primeiro e alaranjada para o segundo, que indicam 273 

teores maiores de antocianina e betacaroteno, respectivamente.  Da mesma forma que 274 

para MS, o menor conteúdo de SS ficou com o acesso UGA 76 (8,28 °Brix). 275 

Recentemente autores como (Nakamura et al. 2018) destacaram a correlação 276 

positiva entre os sólidos solúveis de raízes de batata-doce cozidas no vapor com a 277 

concentração de maltose devido à maior ação da β-amilase. Os autores enfatizam ainda 278 

que as novas variedades desenvolvidas no Japão (Quick Sweet e Beniharuka) possuem 279 

mais sólidos solúveis e que este fato traz também grandes vantagens na qualidade 280 

textural das batatas-doces cozidas.  281 

Os acessos estudados apresentavam coloração de casca arroxeada até creme 282 

clara. Para esta última coloração, observaram-se os maiores valores de luminosidade (L*) 283 

para UGA 95, UGA 83 e UGA 79. Este caractere pode auxiliar na escolha do consumidor 284 

já que é comum o escurecimento externo das raízes mais velhas. Já para a luminosidade 285 

da polpa, o que chama a atenção são os valores mais baixos observados nos acessos UGA 286 

126 e UGA 34 que apresentam polpa predominantemente amarelada, porém com 287 

mosqueados arroxeados, e os acessos UGA 60 e UGA 11 com coloração arroxeada 288 

vibrante. Sobre isso, (Grace et al. 2014) e (Vizzotto et al. 2017) enfatizam a maior 289 

presença de compostos fenólicos e antocianinas em batatas-doces de coloração 290 

arroxeada.  291 

Para o parâmetro a* que mensura o espectro de coloração vermelha (+a) ao verde 292 

(-a), pode-se distinguir facilmente seis acessos (UGA 34, UGA 11, UGA 20, UGA 126, UGA 293 

60 e UGA 70) dos demais, isso porque estes acessos apresentavam valores positivos e 294 

coloração de polpa predominantemente arroxeada ou alaranjada.  Semelhantemente, 295 

UGA 20 e UGA 70 tiveram os maiores valores para a variável b* de polpa, que demonstra 296 

sua maior proximidade com o espectro de coloração amarela que azul. 297 

Autores relacionaram a coloração com os teores de compostos bioativos de raízes 298 

de batata-doce, em que o maior conteúdo de antocianina e capacidade antioxidante 299 

foram detectadas em espécies de coloração arroxeada, enquanto maiores teores de 300 

carotenoides em batatas amarelas e alaranjadas (Fonseca et al. 2008; Tang et al. 2015; 301 

Velho 2016). Reiterando dessa forma as considerações de (Camargo 2013) e (Rukundo et 302 
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al. 2013) que salientam que parâmetros de coloração, massa seca, firmeza e sólidos 303 

solúveis têm grande relação com os genótipos e influenciam na escolha dos 304 

consumidores. 305 

 306 

CONCLUSÕES 307 

 308 

A finalidade para a qual se deseja determinada cultura deve nortear a busca dos 309 

melhores atributos qualitativos e quantitativos. Neste sentido, o banco de germoplasma 310 

da Universidade Estadual do Centro-Oeste conta com acessos de batata-doce com 311 

potencial para alimentação humana (UGA 11, UGA 20, UGA 34 e UGA 70), consumo 312 

animal (UGA 110) e produção de etanol (UGA 81). Esta conclusão pode ser reafirmada 313 

pelo rendimento de raízes, produtividade de parte aérea e parâmetros físico-químicos 314 

das raízes dos trinta acessos avaliados. Conclui-se assim sobre a existência de vários 315 

acessos que devem ser priorizados dentro do programa de melhoramento da espécie. 316 

 317 
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APÊNDICES 

 
 
 
Tabela 1. Origem, massa fresca de ramas (MR), massa fresca de folhas (MF), massa fresca de pecíolos (MP), massa fresca de caule (MC) e área foliar (AF) 
de acessos de batata-doce. (Origin, fresh vines mass (MR), fresh leaves mass (MF), fresh mass of petioles (MP), fresh stems mass (MC), and leaf area (AF) 
of sweet potato acesses) Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2019 

Acesso Origem 
MR MF MP MC AF 

t ha-1 - - - - - - - - - (g parcela-1) - - - - - - - - cm2 

UGA 07 Palmas - TO 28,83 bcdefg* 937,10 1132,65 abc 907,15 35898 bc 

UGA 11 Laranjeiras do Sul - PR 59,00 abcdefg 2177,55 1725,85 abc 3336,05 30450,9 bc 

UGA 20 Origem desconhecida 4,28 g 401,35 360,05 bc 297,6 14495,84 bc 

UGA 29 Origem desconhecida 55,66 abcdefg 2065,65 2648,85 abc 3644,75 69008 abc 

UGA 34 Quedas do Iguaçu, PR 39,22 bcdefg 1363,15 1416,3 abc 2022,35 58061,5 abc 

UGA 37 Quedas do Iguaçu, PR 98,13 abcdef 2850,30 2210,15 abc 16170,15 103885,9 ab 

UGA 43 Laranjeiras do Sul - PR 22,71 bcdefg 1150,65 429,15 bc 936,8 40959,34 bc 

UGA 45 Laranjeiras do Sul - PR 67,60 abcdefg 723,65 1318,99 abc 1531,85 27305,4 bc 

UGA 49 Laranjeiras do Sul, PR 112,27 ab 7037,20 1615,15 abc 2383,3 56072,89 abc 

UGA 60 Imbituva - PR 52,53 abcdefg 1517,80 1763,95 abc 2443,85 31188,39 bc 

UGA 62 Origem desconhecida 3,81 g 301,10 218,35 bc 216 10782,6 c 

UGA 67 Imbituva - PR 68,18 abcdefg 2543,55 3776,7 ab 6082,2 79232,2 abc 

UGA 70 Origem desconhecida 5,85 g 674,75 251,35 bc 379,45 26451,5 bc 

UGA 71 Imbituva - PR 28,38 bcdefg 483,40 772,15 abc 393,1 14399,79 bc 

UGA 72 Origem desconhecida 7,52 g 508,85 253 bc 735,1 19349,62 bc 

UGA 73 Imbituva, PR 82,83 abcdefg 2044,60 1702,15 abc 2736,85 70043,77 abc 

UGA 76 Laranjeiras do Sul, PR 60,75 abcdefg 1008,30 949,25 abc 1852,25 32423,26 bc 

UGA 79 Coronel Vivida, PR 20,04 cdefg 708,00 491,85 abc 1172,95 24554,03 bc 

UGA 80 Coronel Vivida, PR 104,23 abcd 748,60 979,15 abc 1455,75 29480,85 bc 

UGA 81 Coronel Vivida, PR 99,80 abcde 1406,50 2251,05 abc 4453,15 42042,62 bc 
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Continuação Tabela 1      

UGA 83 Origem desconhecida 11,17 efg 930,40 812,05 abc 705,5 30436,41 bc 
UGA 92 Lavras - MG 7,57 fg 373,50 543,05 abc 513,15 14960,76 bc 

UGA 93 Origem desconhecida 2,81 g 114,30 49,7 c 76,7 4712,9 c 

UGA 95 Guarapuava, PR 15,83 defg 289,90 215,85 bc 531,55 9724,04 c 

UGA 110 Guarapuava, PR 108,00 abc 4211,27 4105,45 a 6836,2 140076,8 a 

UGA 115 Origem desconhecida 2,63 g 156,00 68,1 c 76,2 6400,35 c 

UGA 125 Guarapuava, PR 86,64 abcdefg 632,40 752,95 abc 1212,4 25710,04 bc 

UGA 126 Rebouças, PR 72,14 abcdefg 1368,20 1778,65 abc 2236,55 54437,6 abc 

UGA 127 Guarapuava, PR 74,78 abcdefg 365,95 422,85 bc 967,05 17910,26 bc 

Parcela 49 Origem desconhecida 136,13 a 1168,80 1104,55 abc 2343,75 39481,27 bc 

F (Acessos)  6,6613 ** 1,1530 ns 2,7585 ** 1,6569 ns 3,6783 ** 

Média  51,312 1342,09 1.203,97 2288,32 38664,56 

QM Blocos  36,254 258094,027 7997435,184 26049216,160 41692947,476 

QM Res  479,781 3471958,396 763731,416 11716421,170 494029066,228 

d.m.s Acessos  45,298 7706,851 3614,598 14157,520 91931,840 

CV (%)  42,69 138,84 72,59 149,58 57,49 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).  
** significativo a 1%; ns: não significativo. 
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Tabela 2. Número de raízes (NR), massa fresca de raízes (MFR), massa média de raízes (MMR), firmeza (FI), massa seca (MS) e sólidos solúveis (SS) de 
acessos de batata-doce. (Number of roots (NR), fresh mass of roots (MFR), mean root mass (MMR), firmness (FI), dry mass (MS) and soluble solids (SS) 
of sweet potato acesses) Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2019 

Acceso 
NR MFR MMR FI MS SS 

N° t ha-1 g (N) % °Brix 

UGA 07 15,33 f* 7,34 efg 240,93 ab 18,48 abcd 31,11 bcdefg 10,41 bcdefgh 

UGA 11 11,66 f 1,64 g 71,74 b 16,76 abcdef 28,14 cdefg 12,93 a 

UGA 20 11,00 f 2,99 fg 83,67 b 16,37 abcdef 26,31 fgh 11 abcdefg 

UGA 29 90,00 cdef 43,48 abcd 457 ab 15,87  bcdef 26,29 fgh 9,16 efgh 

UGA 34 167,66 bcd 49,91 abc 156,21 ab 18,77 abc 37,23 ab 12,13 ab 

UGA 37 100,00 cdef 26,41 cdefg 144,01 b 16,52 abcdef 27,52 defg 8,63 gh 

UGA 43 10,33 f 1,98 fg 90,44 b 19,36 ab 32,82 bcd 11,71 abcd 

UGA 45 85,00 cdef 36,97 bcdef 328,42 ab 17,89 abcde 32,73 bcde 11,5 abcde 

UGA 49 70,33 def 47,58 abc 421,44 ab 16,52 abcdef 28,08 cdefg 9,9 bcdefgh 

UGA 60 8,33 f 1,34 g 81,55 b 17,39 abcdef 36,59 ab 12,03 abc 

UGA 62 22,00 f 7,20 fg 198,5 ab 17,03 abcdef 32,29 bcdef 10,93 abcdefg 

UGA 67 41,33 f 15,95 cdefg 187,65 ab 15,91  bcdef 29,29 cdefg 9,66 cdefgh 

UGA 70 6,33 f 2,48 fg 201,55 ab 18,49 abcd 40,32 a 11,43 abcde 

UGA 71 51,33 ef 25,74 cdefg 272,05 ab 16,87 abcdef 28,43 cdefg 10,88 abcdefg 

UGA 72 17,33 f 2,72 fg 86,6 b 17,68 abcde 30,13 cdefg 11,53 abcde 

UGA 73 74,33 def 45,39 abcd 328,96 ab 16,23 abcdef 25,96 gh 10,9 abcdefg 

UGA 76 96,66 cdef 42,57 abcde 234,7 ab 15,31 cdef 20,02 h 8,28 h 

UGA 79 36,00 f 5,65 fg 80,94 b 15,19 cdef 27,21 efd 9,28 efgh 

UGA 80 255,00 ab 45,83 abcd 89,32 b 18,26 abcde 33,98 bc 11,81 abc 

UGA 81 153,00 bcde 71,00 ab 246,44 ab 16,60 abcdef 28,76 cdefg 9,86 bcdefgh 

UGA 83 16,33 f 1,84 fg 63,84 b 13,98 f 26 fgh 9,31 efgh 

UGA 92 36,66 f 11,1 defg 148,37 ab 17,29 abcdef 27,74 cdefg 9,41de fgh 

UGA 93 11,66 f 3,6 fg 147,63 ab 17,45 abcdef 30,91 bcdefg 11,16 abcdef 

UGA 95 16,33 f 2,16 fg 57,73 b 15,68   cdef 26,15 fgh 12,01 abc 

UGA 110 65,00 def 30,15 cdefg 553,61 a 15,46   cdef 25,49 gh 10,91 abcdef 
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*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).  
** significativo a 1%; ns: não significativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuação Tabela 2       

UGA 115 12,00 f 3,53 fg 176,53 ab 16,86 abcdef 29,77 cdefg 10,4 bcdefgh 

UGA 125 306,66 a 75,13 a 138,64 b 15,17 def 31,59 bcdefg 10,33 bcdefgh 

UGA 126 187,33 bc 45,95 abcd 148,35 ab 19,80 a 36,58 ab 11,78 abcd 

UGA 127 332,66 a 72,45 a 107,38 b 14,80 ef 31,28 bcdefg 9,86 bcdefgh 

Parcela 49 94,66 cdef 47,25 abc 297,34 ab 16,40 abcdef 26,46 fgh 8,83 fgh 

F (Acessos) 22,361** 14,631** 2,9388 ** 4,3012 ** 14,126** 7,837** 

Média 80,077 25,914 194,71 16,817 29,841 10,602 

QM Blocos 1030,977 411,446 47145,065 17,141 0,247 1,013 

QM Res 1071,403 119,981 15923,857 3,985 3,846 0,541 

d.m.s Acessos 105,431 35,281 406,459 3,580 6,316 2,369 

CV (%) 40,875 42,267 64,81 11,87 6,571 6,939 
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Tabela 3. Coloração visual e parâmetros colorimétricos (L*, a*, b*) internos e externos de acessos de batata-doce. (Visual color and colorimetric 
parameters (L *, a *, b *) of internal and external accesses of sweet potatoes) Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2019 

Genótipo Coloração L* a* b*  L* a* b* 

 Polpa/Casca - - - - - - - Interno (polpa) - - - - - - -  - - - - - - - - - - Externo (casca) - - - - - - - - - - 

UGA 07 Amarela/Rosa clara 77,4 ab* -3,59 bc 33,46 ab 53,8 abcdefgh 12,44 bcdefgh 25,03 abcdef 
UGA 11 Roxa escura/Roxa escura 30,4 e 12,2 a 5,6 e 31,58 i 10,24 cdefgh 6,65 h 

UGA 20 Laranja/Rosa clara 74,11 abc 10,95 a 39,02 a 54,09 abcdefgh 13,84 abcdefg 32,34 a 
UGA 29 Creme/Rosa clara 83,53 a -6,74 c 29,44 abcd 56,3 abcdef 12,56 bcdefg 28,35 abcd 

UGA 34 
Amarela arroxeada/  
Amarela arroxeada 

60,16 cd 16,25 a 12,36 de 52,59 abcdefgh 17,32 abcde 13,01 efgh 

UGA 37 Creme/Creme escura 84,71 a -6,82 c 28,29 abcd 59,66 abcd 6,57 defgh 33,78 a 
UGA 43 Amarela/Roxa 80,62 ab -4,58 c 29,02 abcd 43,45 cdefghi 17,91 abcde 18,91 bcdefgh 
UGA 45 Creme Clara /Rosa 85,15 a -6,14 c 25,8 abcd 53,03 abcdefgh 15,2 abcdefg 21,64 abcdefg 

UGA 49 Creme/Creme escuro 85,16 a -6,92 c 27,47 abcd 58,21 abcd 7,55 defgh 32,5 a 
UGA 60 Laranja/Rosa clara 44,27 de 10,04 ab 20,33 bcde 36,95 hi 8,63 cdefgh 15,59 defgh 
UGA 62 Creme clara/creme clara 81,8 ab -6,18 c 30,81 abc 61,9 ab 3,3 gh 33,09 a 
UGA 67 Creme clara/Roxa 83,38 a -3,84 bc 34,58 ab 53,62 abcdefgh 10,67 cdefgh 26,93 abcd 

UGA 70 
Amarelo laranja/ 

Creme escuro 
76,59 abc 5,12 abc 40,62 a 55,82 abcdef 5,84 efgh 31,33 ab 

UGA 71 Branca/Creme clara 81,24 ab -4,51 c 28,36 abcd 55,91 abcdef 6,89 defgh 31,05 ab 

UGA 72 
Amarelo laranja/ 

Creme escuro 
82 a -5,34 c 29,22 abcd 46,31 bcdefghi 16,45 abcdef 16,5 cdefgh 

UGA 73 Creme/Rosa clara  84,15 a -6,32 c 28,87 abcd 57,74 abcde 10,11 cdefgh 30,82 ab 
UGA 76 Creme/Creme 84,15 a -6,42 c 30,52 abc 57,71 abcde 10,83 cdefgh 30,06 ab 
UGA 79 Creme clara/Creme clara 81,71 ab -5,1 c 23,81 abcd 64,32 a 4,43 fgh 29,28 abc 
UGA 80 Creme/Creme 82,21 a -5,62 c 28,96 abcd 40,31 efghi 25,04 a 12,21 fgh 
UGA 81 Creme/Rosa clara 82,64 a -6,41 c 29,56 abcd 54,57 abcdefg 12 bcdefgh 26,38 abcde 

UGA 83 Creme/Creme 83,79 a -6,33 c 28,25 abcd 64,66 a 3,95 gh 33,48 a 
UGA 92 Amarela/Rosa clara 80,41 ab -5,06 c 33,4 ab 57,85 abcd 10,44 cdefgh 24,64 abcdef 
UGA 93 Creme/Creme 81,88 ab -4,92 c 34,19 ab 60,71 abc 5,78 efgh 32,01 ab 
UGA 95 Creme/Creme clara 82,05 a -5,01 c 24,14 abcd 66,22 a 0,31 h 29,98 ab 
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*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).  
** significativo a 1%; ns: não significativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuação Tabela 3       

UGA 110 Creme/Creme clara 83,35 a -5,61 c 29,96 abcd 58,61 abcd 6,64 defgh 34,18 a 
UGA 115 Amarela/Creme escura 80,88 ab -5,4 c 36,74 ab 61,31 ab 4,26 fgh 34,83 a 
UGA 125 Creme/Roxa 82,66 a -5,8 c 26,4 abcd 39,65 fghi 19,42 abc 13,3 efgh 
UGA 126 Amarela arroxeada/Roxa 64,77 bc 10,39 ab 15,27 cde 42,76 defghi 18,36 abcd 12,29 fgh 
UGA 127 Creme/Roxa 83,31 a -5,94 c 26,08 abcd 37,07 ghi 23,46 ab 8,81 gh 

Parcela 49 Creme/Creme escuro 83,79 a -6,74 c 29,52 abcd 59,46 abcd 6,28 defgh 33,95 a 

F (Acessos) 16,3714** 7,089** 5,101** 8,549** 7,837** 13,459** 

Média 77,7462 -2,347 28,004 53,208 10,894 25,100 

QM Blocos 157,826 1,314 19,859 58,275 4,982 3,416 

QM Res 28,350 20,231 31,201 29,532 14,363 17,249 

d.m.s Acessos 17,150 14,487 17,992 17,504 12,207 13,377 

CV (%) 6,848 -191,591 19,946 10,213 34,787 16,546 
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Artigo Científico 1 

 2 

 3 

Características físico-químicas e compostos bioativos de acessos de batata-doce 4 

na região centro-sul do Paraná 5 

 6 

Physical-chemical characteristics and bioative compounds of sweet potato 7 

accesses in the central-south region of Paraná 8 

 9 

Resumo - O alto valor nutricional e baixo custo de comercialização têm impulsionado a utilização de raízes 10 

de batata-doce na alimentação humana, especialmente entre famílias de baixa renda e/ou pessoas 11 

preocupadas com uma alimentação saudável. A grande variabilidade genética, o incipiente melhoramento da 12 

espécie e o cultivo de variedades, nem sempre adequadas às condições regionais, levanta questionamentos 13 

sobre a adaptabilidade destas e a sua qualidade pós-colheita. Neste sentido, o presente estudo objetiva 14 

caracterizar e avaliar as características físico-químicas e compostos bioativos de raízes de batata-doce. Os 15 

tratamentos consistiram da avaliação de onze acessos (UGA 34, UGA 37, UGA 49,UGA 73, UGA 76, UGA 16 

81, UGA 110,UGA 125, UGA 126, UGA 127 e Parcela 49) presentes na coleção de plantas da Universidade 17 

Estadual do Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO). Os parâmetros agronômicos: massa total de raízes 18 

(MTR), número de raízes (NR), massa da maior raiz (MR), massa média de raízes (MMR) e os atributos físico-19 

químicos de firmeza (FI) e massa seca (MS) foram avaliados em delineamento experimental em blocos 20 

casualizados.  Avaliaram-se ainda pH, teor de sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT), relação entre sólidos 21 

solúveis e acidez titulável (SS/AT) e, parâmetros colorimétricos L*, saturação de cor croma e tonalidade da 22 

cor pelo ângulo Hue obtidos da casca (externa) e polpa (interna) das raízes. Avaliaram-se também a 23 

concentração de compostos bioativos: carotenoides totais (CAR), compostos fenólicos (FEN), e teor de ácido 24 

ascórbico (AA), e também a capacidade antioxidante hidrofílica e lipofílica (CAH e CAL) de amostras de 25 

batata-doce congelada. As análises foram realizadas em triplicata sob delineamento inteiramente 26 

casualizado. Diferenças entre as variáveis foram avaliadas por meio da análise de variância, seguida de teste 27 

de Tukey (p<0,05). Os resultados indicaram grande variabilidade entre os acessos estudados, com maior 28 

rendimento de raízes dos acessos UGA 125 e UGA 127. Os acessos UGA 126 e UGA 34 sobressaíram-se 29 

quanto aos teores de sólidos solúveis, capacidade antioxidante hidrofílica e lipofílica, firmeza, e matéria seca; 30 
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e seus parâmetros colorimétricos se destacam dos demais acessos. Os acessos UGA 73 e UGA 81 31 

apresentaram maiores teores de compostos fenólicos. Dessa forma, identifica-se o potencial produtivo dos 32 

acessos estudados e suas características físico-químicas e presença de compostos bioativos nos permite 33 

indicar os acessos mais promissores ao cultivo e ao consumo. 34 

 35 

Palavras-chave adicionais: Capacidade antioxidante; Ipomoea batatas (L) Lam; qualidade pós-colheita. 36 

 37 

Abstract - The high nutritional value and low marketing costs have driven the use of sweet potato roots in 38 

human consumption, especially among low-income families and/or sports enthusiasts. The great genetic 39 

variability, the incipient breeding of the species and the cultivation of varieties, not always adequate to the 40 

regional conditions, raises questions about the adaptability of these and their nutritional quality. In this sense, 41 

the present study aims to characterize and evaluate the physical-chemical characteristics and bioactive 42 

compounds of sweet potato roots. The treatments consisted of the use of eleven accessions (UGA 34, UGA 43 

37, UGA 49, UGA 73, UGA 76, UGA 81, UGA 110, UGA 125, UGA 126, UGA 127 and Parcela 49) belonging 44 

the collection of plants from Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO). The 45 

agronomic parameters: total root mass (MTR), number of roots (NR), largest root mass (MR), medium roots 46 

mass (MMR) and physical-chemical characteristics of firmness (FI), dry mass (MS) were evaluated in a 47 

randomized block design. Were evaluated pH, soluble solids (SS), titratable acidity (TA), soluble solids and 48 

titratable acidity (SS / AT) and colorimetric parameters L*, * and color index Chroma and Hue from peel 49 

(external) and pulp (internal) of roots. Were evaluated the bioactive compound concentrations: total 50 

carotenoids (CAR) phenolic compounds (FEN), and ascorbic acid content (AA), and  also hydrophilic and 51 

lipophilic antioxidant activity (AAH and AAL) of frozen sweet potato samples. The analysis were performed in 52 

triplicate under a completely randomized design. Differences between variables were assessed through 53 

analysis of variance followed by Tukey's test (p <0.05). The results indicated a high variability among the 54 

accessions studied, with superior root yield in the genotypes UGA 125 and UGA 127. The genotypes UGA 55 

126 and UGA 34 stand out for soluble solids contents, lipophilic and hydrophilic antioxidant activity, firmness, 56 

and dry matter; and their colorimetric parameters stand out from the others genotypes. The genotypes UGA 57 

73 and UGA 81 showed higher phenolic compound contents. In this way, the productive potential of the 58 

genotypes studied and their physical-chemical characteristic and bioactive compounds allows us to indicate 59 

the most promising genotypes for cultivation and consumption. 60 

 61 
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Additional Keywords: Antioxidant capacity; Ipomoea batatas (L) Lam; post-harvest quality. 62 

 63 

Introdução 64 

O aumento do consumo de batata-doce impulsionado sobremaneira por sua inclusão em cardápios 65 

saudáveis, tem despertado interesse nacional em diferentes âmbitos. A cultura também já chamou a atenção 66 

da NASA (2014), que segundo informações da própria agência espacial, por ser grande fonte de carboidratos 67 

e betacaroteno e por sua capacidade de se adaptar ao cultivo com luz artificial, está entre as espécies que 68 

poderão ser pesquisadas e cultivadas no espaço, ressaltando que os brotos laterais quando colhidos cedo, 69 

são macios e podem ser consumidos como salada. 70 

Silveira (2008) também ressalta que a cultura da batata-doce apresenta uma ampla gama de 71 

vantagens, entre elas suas características nutricionais e a possibilidade de transformação em diversos 72 

produtos em decorrência do processamento industrial. Ainda, Grace et al. (2014) destacam a batata-doce 73 

como importante produto no mercado de alimentos funcionais por apresentar significativo conteúdo de 74 

compostos fenólicos, antocianinas, carotenoides e demais substâncias que estão relacionadas a seu efeito 75 

antioxidante e anti-inflamatório. 76 

A batata-doce também é uma cultura de grande repercussão socioeconômica para a região sul do 77 

Brasil, responsável por aproximadamente 32% da safra nacional, com produtividades médias de 14,351 t ha-78 

1; 17,990 t ha-1 e 23,079 t ha-1 no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, respectivamente na safra 2017 79 

(IBGE, 2018). Embora pesquisas apontem produtividades próximas ou superiores a 60 t ha-1 (Camargo et al., 80 

2012; Athanasios et al., 2016; Silveira et al., 2007; EMBRAPA, 2016).  81 

Adicionalmente, parâmetros de coloração, massa seca, firmeza e sólidos solúveis têm grande relação 82 

com os genótipos e influenciam na escolha dos consumidores como destacado por Camargo (2013), USDA 83 

2017) e Rukundo et al. (2013). 84 

Sabe-se que os compostos bioativos, a produtividade e as características físico-químicas da batata-85 

doce estão relacionados com o potencial genético e as condições edafoclimáticas durante o seu cultivo, e 86 

podem ser ressaltadas mediante o processamento. Soma-se a este panorama a expressiva variabilidade 87 

genética da espécie e o incipiente melhoramento genético da cultura da batata-doce. 88 

Dessa forma, são fundamentais as pesquisas que avaliem a adaptabilidade da cultura com finalidade 89 

de produção de raízes para alimentação humana, devido a carência de parâmetros que possibilitem a total e 90 

confiável implantação de extensas faixas da cultura em regiões como a do centro-sul do estado do Paraná. 91 

Assim, o presente estudo objetivou avaliar a adaptabilidade agronômica, características físico-92 
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químicas e compostos bioativos de onze acessos de batata-doce cultivadas na região centro-sul do Paraná. 93 

 94 

Material e métodos 95 

Os estudos foram conduzidos no laboratório, casas de vegetação e área experimental do Núcleo de 96 

Pesquisas em Hortaliças do Departamento de Agronomia da Universidade Estadual do Centro-Oeste 97 

(UNICENTRO), Campus CEDETEG, Guarapuava, Paraná sob latitude de 25º23'36", longitude de 51º27'19" 98 

e altitude de 1.120 m. 99 

O clima da região, segundo a classificação climática de Köppen é do tipo clima temperado 100 

propriamente dito (Cfb), com temperatura média no mês mais frio abaixo de 18ºC e temperatura média no 101 

mês mais quente abaixo de 22ºC, com verões frescos, e sem estação seca definida (IAPAR, 2014). 102 

 Mudas da cultura advindas de acessos de batata-doce provenientes do banco de germoplasma da 103 

UNICENTRO foram produzidas por meio de pequenos segmentos de ramas-semente com dois nós. Utilizou-104 

se bandejas de polipropileno de 50 células preenchidas com substrato comercial e mantidas em casa de 105 

vegetação durante 45 dias, segundo metodologia proposta por Brune et al. (2005). Posteriormente, as mudas 106 

foram transplantadas a campo onde permaneceram até a colheita. O transplantio foi realizado na primeira 107 

quinzena de outubro de 2015 e a colheita na segunda quinzena de março de 2016. 108 

O solo utilizado para cultivo à campo é classificado como Latossolo Bruno Álico Distrófico (Embrapa, 109 

2013), sendo analisado quimicamente e observado os seguintes valores: pH: 5,3; soma de bases (SB): 7,06 110 

cmolc dm-3, CTC: 11,05 cmolc dm-3, saturação por bases (V%): 63,9% e teores de fósforo de 17,3 mg dm-3 e 111 

de potássio de 0,19 cmolc dm-3. Procedeu-se assim vinte dias antes do transplantio das mudas, calagem com 112 

4 t ha-1 de calcário calcítico e adubação com formulado 5-20-10, partindo-se das  necessidades da cultura de 113 

acordo com recomendação de Silva et al. (2008). 114 

A área experimental foi preparada por meio de aração e gradagem e as leiras de plantio foram 115 

levantadas lado a lado, espaçadas em 0,8 m, com auxílio de um sulcador/enleirador tipo bico de pato.  116 

Foi utilizada irrigação por aspersão nos estágios iniciais de desenvolvimento, de acordo com as 117 

necessidades da cultura. O manejo de plantas daninhas foi realizado prioritariamente por capina manual, 118 

realizando-se duas aplicações do herbicida glifosato em pós-emergência dirigida, realizando-se a cobertura 119 

(para proteção) das plantas de batata-doce. 120 

Não foram detectadas pragas e doenças na cultura da batata-doce que indicassem nível de dano 121 

econômico, de forma que nenhum defensivo foi utilizado para esse fim. 122 
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Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados (DBC), consistindo o número de 123 

tratamentos de trinta acessos em três blocos. Em cada unidade experimental foram transplantadas oito 124 

plantas, em área correspondente a 5,0 m2 no espaçamento de 0,75 m entre plantas, divididas em duas leiras, 125 

perfazendo área experimental total de 520 m². 126 

Após a colheita, mensurou-se o número de raízes (NR), massa total de raízes (MTR) (kg h-1), massa 127 

da maior raiz (MR) (g parcela-1) e estabeleceu-se a massa média de raízes (MMR) (g parcela-1), utilizando-se 128 

balança semianalítica com precisão de 0,0001 g. 129 

Também foi determinada a massa seca (MS) mediante pesagem de 100 gramas de raízes fatiadas 130 

que foram levadas à estufa de circulação forçada do ar, sob temperatura de 60⁰C, até massa constante, e 131 

posterior pesagem com resultados expressos em percentual de massa seca em base úmida. 132 

A coloração das raízes de batata-doce foi mensurada com colorímetro (Minolta) sob iluminante D65, 133 

realizando-se o seccionamento das raízes no sentido transversal e tomando-se três medidas por raiz 134 

abrangendo parte interna e externa das mesmas. A expressão dos resultados foi feita de acordo com as 135 

coordenadas do sistema CIELAB incluindo os componentes: luminosidade L* [do branco (+L) ao preto (-L) no 136 

eixo z], componente a* [do vermelho (+a) ao verde (-a) no eixo x] e componente b* [do amarelo (+b) ao azul 137 

(-b) no eixo y], Os valores foram utilizados no cálculo da saturação de cor croma (a*2 + b*2) e na tonalidade 138 

da cor pelo ângulo de Hue [tan-1 (b*/a*)], quando a* > 0 e b* ≥ 0; e [180 + tan -1 (b*/a*)], quando a* < 0. 139 

Também se avaliou a firmeza (FI) da porção equatorial das raízes com penetrômetro digital 140 

(Instrutherm DD-200) e o teor de sólidos solúveis (SS) com refratômetro digital (PAL-1 marca Atago). O 141 

potencial hidrogeniônico (pH) foi determinado com phmetro digital marca Tecnopon e a acidez titulável (AT) 142 

foi determinada por método titulométrico, segundo metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2005) sendo utilizadas 143 

alíquotas de 10 g de polpa de batata-doce, 100 mL de água destilada, sendo esta solução titulada com solução 144 

padrão de NaOH 0,1 mol L-1 até pH 8,2. Os resultados foram expressos em Newton (N) para a firmeza e em % 145 

para os parâmetros SS e AT. 146 

Amostras de raízes foram lavadas em água corrente, higienizadas com hipoclorito de sódio (150 mg 147 

L-1) por 15 minutos e fatiadas com fatiador manual para obtenção de fragmentos de espessura de 5 mm que 148 

foram armazenados dentro de sacos plásticos em freezer a -18°C até o momento das demais análises, que 149 

foram todas realizadas ao abrigo da luz. 150 

A determinação da capacidade antioxidante das raízes foi realizada pelo método ABTS segundo a 151 

metodologia descrita por Miller et al. (1996), com agentes extratores lipofílicos e hidrofílicos. Para a construção 152 

da curva padrão utilizou-se o Trolox, um antioxidante sintético análogo à vitamina E, nas concentrações de 153 
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100–2000 μM. Os resultados da capacidade antioxidante foram expressos em mmol de equivalentes de Trolox 154 

por kg de amostra. 155 

Os extratos para a análise da capacidade antioxidante foram preparados por meio da 156 

homogeneização da amostra com solução de metanol:água (1:2) na proporção 1:50 (amostra:solvente) para 157 

a extração dos compostos hidrofílicos e, em solução de acetona:água (1:2) na proporção 1:10 (amostra: 158 

solvente) para a extração dos compostos lipofílicos. Estes procedimentos foram realizados em ambiente com 159 

pouca iluminação. A extração foi realizada em mesa agitadora (Nova Ética modelo 109) à temperatura 160 

ambiente, por 15 minutos a 135 rpm e o extrato resultante centrifugado em centrífuga (Hettich Mikro 220R), a 161 

2790 g por 5 minutos. O procedimento foi realizado o número de vezes necessário para obtenção de coloração 162 

transparente e os sobrenadantes combinados. Em seguida, o sobrenadante foi filtrado e este utilizado para 163 

as análises. 164 

O conteúdo de compostos fenólicos (FEN) foi determinado pelo método de Folin-Ciocalteau de acordo 165 

com o descrito por Woisky & Salatino (1998) em espectrofotômetro (Agilent Cary 60 UV-Vis), a 740 nm. Os 166 

resultados foram expressos em mg de ácido gálico por kg de amostra.  167 

Os extratos para a análise dos compostos fenólicos (FEN) foram preparados com 5 gramas de batata-168 

doce homogeneizada com 30 mL de etanol 80% durante 30 minutos em mesa agitadora, seguida de 30 169 

minutos em banho-maria a 37⁰C e centrifugação por 5 minutos a 2790 g. Adicionou-se em 0,5 mL de amostra 170 

2,5 mL de solução de Folin Ciocauteau (10%) e após repouso de 5 minutos, acrescentou-se 2,0 mL de solução 171 

de carbonato de sódio (4%) e após permanência em escuro por duas horas realizou-se a leitura em 172 

espectrofotômetro a 740nm de acordo com Rodriguez-Amaya (2001). O ácido gálico foi utilizado como padrão.  173 

O teor de ácido ascórbico (AA) foi determinado pelo método titulométrico da AOAC (1984) modificado 174 

por Benassi & Antunes (1988) e os resultados expressos em mg de ácido ascórbico por kg de amostra. 175 

Os carotenoides totais (CAR) foram determinados de acordo com metodologia de Rodriguez-Amaya 176 

(2001). Para a extração de carotenoides utilizou-se 10 gramas de amostra com agitação em vortex durante 177 

seis minutos e filtragem do sobrenadante até coloração transparente. Os sobrenadantes combinados foram 178 

levados ao funil de separação juntamente com 40 mL de éter de petróleo e 250 mL de água e após a 179 

separação das fases, realizada a leitura em espectrofotômetro a 450 nm.  180 

O delineamento em blocos casualizados foi utilizado na avaliação dos componentes agronômicos 181 

(NR, MTR, MMR e MR) e nas avaliações de firmeza e massa seca; enquanto, o delineamento inteiramente 182 

casualizado em triplicata foi utilizado nos demais parâmetros avaliados. A análise estatística foi realizada por 183 

meio do software Assistat (Silva e Azevedo, 2016). Os dados foram submetidos à análise de normalidade 184 
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(Shapiro-Wilk) e homocedasticidade das variâncias (Bartlett) e, posteriormente submetidos à análise de 185 

variância (ANOVA). Na ocorrência de análise de variância significativo, as médias foram comparadas pelo 186 

teste de Tukey (p<0,05). 187 

 188 

Resultados e discussão 189 

Após o transplantio das mudas, as plantas permaneceram em torno de 200 dias em campo sob 190 

temperaturas médias de 21,4ºC e precipitação pluviométrica acumulada de 1170 mm bem distribuída no 191 

período (Estação Meteorológica CEDETEG (Unicentro) e IAPAR, 2017). Após a colheita, aspectos de 192 

rendimento como o número e massa de raízes juntamente com o aspecto geral dos trinta acessos cultivados 193 

permitiram distinguir onze acessos que foram selecionados para as análises de compostos bioativos, sendo 194 

estes: UGA 34, UGA 37, UGA 49, UGA 73, UGA 76, UGA 81, UGA 110, UGA 125, UGA 126, UGA 127 e 195 

Parcela 49. O aspecto visual destes acessos pode ser observado na Figura 1.   196 

Quanto ao rendimento da cultura, pode-se observar grande variabilidade entre os acessos estudados 197 

(Tabela 1). Os acessos UGA 125 e UGA 127 foram os mais produtivos diferenciando-se estatisticamente dos 198 

acessos UGA 110 e UGA 37, os menos produtivos. Aqueles acessos tiveram produtividades (MTR) acima de 199 

75 e 72 t ha-1, respectivamente, o que certamente não deixa dúvidas quanto ao potencial desta espécie e 200 

destes acessos, superando médias nacionais e estaduais de produtividade (IBGE, 2018), bem como médias 201 

de produtividade relatadas para países como Estados Unidos e China (Athanasios et al., 2016) e a 202 

produtividade verificada por Carmona (2015) para as cultivares BRS Cuia (65,20 t ha-1) e Beauregard (65,68 203 

t ha-1). Adicionalmente os acessos UGA 127 e UGA 125 também produziram o maior número de raízes (NR). 204 

 205 

Tabela 1. Origem, número de raízes (NR), massa total de raízes (MTR), massa média de raízes (MMR) e 206 
massa da maior raiz (MR) de acessos de batata-doce. (Tabela 1. Origin, Number of roots (NR), total root mass 207 
(MTR), medium roots mass (MMR) and largest root mass (MR) of sweetpotato accessions).Guarapuava-PR, 208 
UNICENTRO, 2019  209 
 210 
Acessos Origem NR MTR MMR MR 
  n⁰ t ha-1 ----------- kg ------------ 

UGA 34 Quedas do Iguaçu - PR 167,66  bc 49,92 abc 0,15 ab 1,82 

UGA 37 Quedas do Iguaçu - PR 100,00   c 26,41 c 0,14 ab 1,40 

UGA 49 Laranjeiras do Sul - PR 70,33   c 47,59 abc 0,36 a 2,40 

UGA 73 Imbituva – PR 74,33   c 45,39 abc 0,35 ab 1,55 

UGA 76 Laranjeiras do Sul - PR 96,66   c 42,58 abc 0,23 ab 2,92 

UGA 81 Coronel Vivida – PR 153,00  bc 71, 00 ab 0,23 ab 2,30 

UGA 110 Guarapuava – PR 65,00   c 30,15 bc 0,22 ab 1,39 

UGA 125 Guarapuava – PR 306,66 ab 75,13 a 0,14 ab 1,15 

UGA 126 Rebouças – PR 187,33 abc 45,95 abc 0,14 ab 1,09 

UGA 127 Guarapuava - PR 332,66 a 72,45 a 0,11  b 1,89 

Parcela 49 Origem desconhecida 94,66   c 47,25 abc 0,24 ab 1,79 
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F (acessos) 9,1237** 3,9599** 3,2064* 1,3920ns 

QMBlocos 1282,57576ns 601,89588ns 0,00467ns 0,45278ns 

QMRes 2871,50909 199,37434 0,00693 0,68671 

d.m.s 158,09400 41,65767 0,24559 2,44483 

CV (%) 35,76 28,04 39,36 46,22 

NR: unidade; MTR: t ha-1; MMR: kg e MR: kg  (NR: unit; MTR: g parcel-1; MR: kg and MMR: kg) 211 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste F (p < 0,05). ** significativo a 212 
1%; * significativo a 5% e ns não significativo (Means followed by the same letter in the column did not differ significantly 213 
from each other, F (p < 0,05), **significantly 1%; *significantly 5%; ns- not significantly). 214 

 215 

 Quanto à massa média de raízes (MMR), pode-se observar diferenças significativas entre os 216 

acessos, com valores entre 0,11 Kg (UGA 127) e 0,36 kg (UGA 49); resultados que também podem ser 217 

relacionados às condições de cultivo, como observado por Rós & João (2016) que obtiveram massa média 218 

de 0,292 kg a 0,475 kg na comparação entre monocultivos e cultivos em consórcio. 219 
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      228 
              UGA 127                                       Parcela 49 229 

 230 
Figura 2. Acessos de batata-doce selecionados (Accesses of sweet potatoes selected) Guarapuava-PR, 231 
UNICENTRO, 2019. 232 

 233 

Entretanto, nesta pesquisa não foram detectadas diferenças significativas para o parâmetro massa 234 

da maior raiz (MR), sendo possível observar que os acessos apresentavam raízes grandes e de massa 235 

incompatível para comercialização in natura. Já que de acordo com a classificação da batata-doce 236 

(CEAGESP, 2014), a diferença percentual das massas da maior e da menor raiz em relação à massa média, 237 

não pode ultrapassar 25%. Assim, visto que todos os materiais apresentaram um percentual superior a este, 238 

pode-se sugerir o processamento destas raízes a fim de agregar valor e permitir sua comercialização. 239 

Como observado por Firetti et al. (2013), batatas-doces rosadas e amareladas com massa até 150 g 240 

são classificadas como Extra, assim a massa média dos acessos UGA 37, UGA 125, UGA 126 e UGA 127, 241 

permite enquadra-las nesta classificação. Enquanto todas as demais estariam enquadradas como Extra AA, 242 

por possuírem massa média entre 150 g e 299 g e entre 150 g a 449 g em se tratando de batatas-doces 243 

rosadas e amarelas, respectivamente. 244 

Quanto à firmeza (Tabela 2), os acessos UGA 126 e UGA 34 tiveram os maiores valores, 19,80 N e 245 

18,77 N, respectivamente. Paralelamente, esses acessos apresentaram os maiores teores de massa seca 246 

(36,58% e 37,24%, respectivamente). Estes resultados podem ser considerados benéficos para a maior 247 

conservação pós-colheita das raízes, uma vez que podem permitir menor sensibilidade à pragas de solo. 248 

Camargo (2013) observou teores de massa seca variando de 23,33 a 36,46% para os 40 acessos 249 

avaliados também na região de Guarapuava, PR. Carmona (2015) observou teores de massa seca entre 250 

24,62% e 34,97% para os 23 acessos estudados, e destacou sua importância para a produção de etanol e 251 

na indústria feculeira. Rukundo et al. (2013), enfatizam que o conteúdo de massa seca está entre as principais 252 

característica na preferência dos consumidores e agricultores e, seu processamento industrial exige teores 253 

acima de 30%, devendo este parâmetro ser considerado nos trabalhos de melhoramento da espécie com 254 

maior rigor. 255 

 256 
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Tabela 2. Características físico-químicas de firmeza (FI), massa seca (MS), teor de sólidos solúveis (SS), 257 
acidez titulável (AT), relação entre sólidos solúveis e acidez titulável (SS/AT) e pH de onze de acessos de 258 
batata-doce. (Tabela 2. Characteristics physicochemical of firmness (FI), dry mass (MS), soluble solids content 259 
(SS), titratable acidity (AT), soluble solids ratio, titratable acidity (SS/ AT) and pH of sweetpotato acessions). 260 
Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2019 261 
Acessos FI MS SS AT SS/AT pH 
 (N) --------------------(%) ------------------   

UGA 34 18,77 ab 37,24 a 12,05 a 0,13 c 9,89 a 5,81 ab 

UGA 37 16,52 bc 27, 52 bc 9,51 bcd 0,15 bc 5,68   c 5,54 abc 

UGA 49 16,52 bc 28,09 bc 10,30 abc 0,13 c 7,23 abc 5,68 ab 

UGA 73 16,23 bc 25,97 c 11,05 ab 0,24 a 4,59 c 5,42 bc 

UGA 76 15,31 c 20,06 d 8,10 d 0,15 bc 5,58 c 5,50 bc 

UGA 81 16,60 bc 28, 77 bc 9,88 bcd 0,16 bc 6,14  bc 5,54 abc 

UGA 110 15,46 c 25,50 c 10,36 abc 0,20 ab 5,47 c 5,59 abc 

UGA 125 15,17 c 31,59 b 9,92 bcd 0,14 bc 7,01 abc 5,63 abc 

UGA 126 19,80 a 36,58 a 11,35 ab 0,13 c 9,09 ab 5,96 a 

UGA 127 14,80 c 31,29 b 9,67 bcd 0,13 c 7,16 abc 5,23 c 

Parcela 49 16,40 bc 26,46 c 8,62 cd 0,18 bc 4,86 c 5,63 abc 

F (acessos) 5,4396 ** 37,2449 ** 6,5884 ** 8,1443** 6,4787 ** 4,5265 ** 

QMBlocos 4,85299 ns 0,2145 ns --------------------------------------------------------------------- 

QMRes 3,85253 2,00419 2,39532 0,00082 2,62738 0,04845 

d.m.s 3,08395 4,17667 2,07267 0,05538 3,14085 0,42650 

CV (%) 11,89 4,88 15,36 17,53 24,50 3,93 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste F (p < 0,05). **significativo a 262 
1%; *significativo a 5% e ns - não significativo. (Means followed by the same letter in the column did not differ significantly 263 
from each other, F (p < 0,05), **significantly 1%; *significantly 5%; ns- not significantly). 264 
 265 

Ainda na Tabela 2 observa-se as características SS, AT e a relação SS/AT. O teor de sólidos solúveis 266 

(SS) foi superior para UGA 34 (12,05%), seguido dos acessos UGA 126 (11,35%) e UGA 73 (11,05%), sendo 267 

considerados excelentes valores por indicarem de forma aproximada a maturação das raízes mediante o teor 268 

de açúcares presentes. Tais teores têm alta relação com os acessos utilizados, sendo compatíveis com os 269 

reportados por Carmona (2015), que observou valores de SS entre 7,61% e 12,13%. Corrêa et al. (2015) e 270 

Corrêa et al. (2016) observaram teores de sólidos solúveis para a variedade Canadense variando de 6,48% 271 

a 8,54%, o que segundo os autores foi resultado de sete dias de armazenamento. Vizzotto et al. (2017) 272 

obtiveram teores entre 7,30% a 14,57%, com acréscimo destes na posterior avaliação de batatas-doces 273 

processadas. E Castro et al. (2009) observaram valor máximo de SS de 13,60% para o acesso ILS-06 e 274 

acidez titulável entre 0,14% e 0,19% para cinco acessos de destaque (ILS-01, ILS-03, ILS-04, ILS-06 e ILS-275 

12).  276 

Neste estudo os valores de acidez titulável (AT) encontrados foram de 0,13% a 0,24% sendo os 277 

valores mais expressivos observados nos acessos UGA 73 (0,24%) e UGA 110 (0,20%); semelhante ao 278 

encontrado por Vizzotto et al. (2017) que observaram teores de AT entre 0,12% a 0,18% e de Velho (2016) 279 

que obteve média de 0,22% na batata-doce in natura e entre 0,17 e 0,23 na batata-doce processada. 280 

A relação sólidos solúveis/acidez titulável (SS/AT) também chamada de Ratio, foi superior para os 281 
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acessos UGA 34 (9,89) e UGA 126 (9,09). A relação SS/AT indica o equilíbrio entre esses dois componentes, 282 

especificando o teor mínimo de sólidos e o máximo de acidez, para determinar mais precisamente o sabor de 283 

um alimento (CHITARRA & CHITARRA, 2005). De acordo com Carmona (2015) há correlação inversa entre 284 

o Ratio e a AT, e forte correlação positiva entre o pH e o Ratio; em que acessos mais precoces apresentaram 285 

maior pH e também maior Ratio, porém menor AT, resultado do processo de maturação dos materiais 286 

estudados. 287 

Houveram diferenças significativas para o pH que se situou entre 5,23 e 5,96. Isso pode ser 288 

relacionado à colheita ter ocorrido no mesmo período com acessos com ciclos de desenvolvimento diferentes, 289 

visto que pesquisas apontam que quanto mais tempo a cultura permanecer no campo maior o seu pH em 290 

decorrência da transformação de açúcares em grânulos de amido. Resultados semelhantes foram obtidos por 291 

Carmona (2015) para as nove cultivares e quatro clones estudados. 292 

Todos os parâmetros colorimétricos e compostos bioativos avaliados foram significativos frente aos 293 

acessos utilizados (Tabelas 3 e 4), exceto o teor de ácido ascórbico (AA), cujos valores variaram entre 46,57 294 

mg kg-1 a 61,43 mg kg-1 e não diferiram entre si. Estes valores, são inferiores aos obtidos por Velho (2016), 295 

que verificou teores de 65,1 a 130,3 mg kg-1 em batatas-doces in natura e processadas. 296 

 297 

Tabela 3. Compostos fenólicos (FEN), teor de ácido ascórbico (AA), carotenoides totais (CAR), capacidade 298 
antioxidante hidrofílica (CAH), capacidade antioxidante lipofílica (CAL) de polpa de batata-doce. (Tabela 3. 299 
Phenolic compounds (FEN), ascorbic acid (AA), total carotenoids (CAR), hydrophilic antioxidant capacity 300 
(AAH), lipophilic antioxidant capacity (AAL) of sweet potato pulp). Guarapuava-PR,UNICENTRO, 2019 301 
Acessos FEN  AA  CAR CAH CAL 
  -------------- (mg kg-1) --------------  ------ (mmol kg-1) ------ 

UGA 34 303,458 bc 52,29 0,475 a 5,040 bc 6,487 a 

UGA 37 317,708 b 49,43 0,406 abc 4,001 d 4,374 c 

UGA 49 318,829 b 46,57 0,390 abcd 4,592 c 2,862 e 

UGA 73 365,357 a 55,43 0,411 ab 2,663 e 4,782 c 

UGA 76 292,032 bc 53,15 0,288 def 3,500 d 3,055 e 

UGA 81 367,061 a 55,07 0,340 bcde 4,783 bc 5,481 b 

UGA 110 298,059 bc 52,27 0,296 bcdef 2,775 e 5,560 b 

UGA 125 299,331  bc 48,69 0,221 f 2,765 e 3,530 d 

UGA 126 271,594 c 56,64 0,233 ef 5,185 b 6,291 a 

UGA 127 279,163  bc 53,22 0,307 bcdef 2,619 e 3,491 d 

Parcela 49 307,226 bc 61,43 0,283 def 6,036 a 5,670 b 

F (acessos) 12,2098 ** 1,0175ns 11,1740** 112,5229 ** 228,1550 ** 

QMRes 467,06494 99,14275 0,00344 0,07776 0,04482 

d.m.s 41,87685 19,29 0,11357 0,5399 0,41022 

CV(%) 6,95 18,75 17,64 6,97 4,51 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste F (p < 0,05). ** significativo a 302 
1%; ns - não significativo (Means followed by the same letter in the column did not differ significantly from each other, F (p 303 
< 0,05), **significantly 1%; ns- not significantly). 304 

 305 

De acordo com Peluzio et al. (2010), o ácido ascórbico é classificado como uma vitamina 306 
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hidrossolúvel, com função antioxidante, por sua capacidade de ceder e receber elétrons e atuar na defesa 307 

contra radicais hidroxilas, superóxidos e oxigênio singleto, sendo abundante em frutas e hortaliças. Entretanto, 308 

fatores como a variedade, o estado de maturação, o tempo de armazenamento, parte da planta, estações e 309 

áreas geográficas podem afetar o seu teor nestes alimentos.  310 

Neste estudo, os acessos UGA 81 e UGA 73 apresentaram os maiores valores de compostos 311 

fenólicos com 367,06 mg kg-1 e 365,36 mg kg-1, respectivamente como detalhado na Tabela 3. Estando de 312 

acordo com Vizzotto et al. (2017) que obtiveram concentrações de compostos fenólicos de 51,26 a 663,48 313 

mg de equivalente em ácido clorogênico por 100 g de batata-doce fresca, destacando-se os genótipos de 314 

polpa roxa.                                                                                                                                       315 

Os compostos fenólicos (FEN) presentes nos vegetais representam um número expressivo de 316 

substâncias e podem atuar como antioxidantes e anti-inflamatórios de diferentes maneiras no organismo 317 

humano, além de possibilitarem maior conservação dos vegetais por períodos mais prolongados (Mancini-318 

Filho, 2010). Wang et al. (2018) analisando a composição de cinco cultivares de batata-doce de diferentes 319 

colorações de polpa identificaram 213 metabólitos, dentre os quais 29 flavonoides e 27 ácidos fenólicos, em 320 

que se destacam as antocianinas e ácidos ferúlicos. Semelhantemente, Grace et al. (2014) ressaltam a 321 

existência de uma mistura de ácidos fenólicos contendo ácidos hidroxinamicos, em batatas de cor amarelada 322 

e alaranjada, enquanto batatas de cor roxa contém altos níveis de antocianinas aciladas e outros fenólicos 323 

com atividade antioxidante e anti-inflamatória, sendo todos altamente dependentes da variedade e afetada 324 

pelas condições de pós-colheita como temperatura, exposição à luz, tempo de irradiação e de cura. 325 

Quanto à capacidade antioxidante hidrofílica (CAH) os maiores teores foram encontrados nos acessos 326 

Parcela 49 (6,03 mmol kg-1), UGA 126 (5,18 mmol kg-1), UGA 34 (5,04 mmol kg-1) e UGA 81 (4,78 mmol kg-327 

1). Teores de CAH podem ser associados com os teores de compostos fenólicos e de ácido ascórbico por 328 

serem ambos extraídos nesta análise. Entretanto, nesta pesquisa não foram observadas correlações entre 329 

estas variáveis, visto que os teores de compostos fenólicos foram superiores nos acessos UGA 73, UGA 81 330 

e UGA 34. Por outro lado não houve significância entre os acessos de batata-doce para os teores de ácido 331 

ascórbico. Possibilitando assim inferir a existência de diferentes componentes antioxidantes proeminentes 332 

entre os acessos estudados (Tabela 3). 333 

Quanto à capacidade antioxidante hidrofílica, Velho (2016) encontrou teores 1,43 mmol kg-1 em 334 

amostras in natura com aumento até 3,30 mmol kg-1 em amostras processadas. 335 

Paralelamente, a capacidade antioxidante lipofílica (CAL) foi superior nos acessos UGA 126 (6,29 336 

mmol kg-1) e UGA 34 (6,48 mmol kg-1), relacionando-se neste último acesso com o maior teor de carotenoides 337 
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totais de 0,47  mg  kg-1. Semelhantemente, Velho (2016) obteve teores de 1,47 a 2,80 mg kg-1 de betacaroteno 338 

e Fonseca et al. (2008) obtiveram grande variabilidade nos seus resultados com teores de carotenoides totais 339 

entre 437 μg por 100g de amostras frescas de cultivares creme até 10.120  μg por 100g de amostras frescas 340 

da cultivar Beauregard de coloração alaranjada, enaltecendo a importância de cultivares alaranjadas como 341 

fonte de pró-vitamina A.  342 

O betacaroteno é importante precursor de vitamina A no organismo e está associado com a coloração 343 

amarelo a vermelha dos alimentos. Neste estudo isto pode ser demonstrado pelo parâmetro colorimétrico Hue 344 

da polpa e da casca dos acessos estudados, apontando acessos mais alaranjados (Tabela 4).  345 

 346 

Tabela 4. Parâmetro L* e índices de cor (Croma e Hue) externos (casca) e internos de raízes de batata-347 
doce (Table 4. Parameters L* and color index (Chroma and Hue) external (peel) and internal of roots of 348 
sweet potatoes) Guarapuava-PR,UNICENTRO, 2019 349 
Acessos L*  Croma Hue (⁰) L*  Croma  Hue (⁰)  

  - - - - - - Externo (casca) - - - - - - - - - - - - Interno (polpa) - - - - - - 

UGA 34 52,60 b 22,04 d 31,70 c 60,16 c 21,40 b 37,64 c 

UGA 37 59,66 a 34,43 a 126,87 a 84,71 a 29,13 a 103,58 a 

UGA 49 58,21 ab 33,37 ab 127,13 a 85,16 a 28,34 a 104,29 a 

UGA 73 57,75 ab 32,55 ab 126,43 a 84,15 a 29,56 a 102,36 a 

UGA 76 57,71 ab 32,07 ab 126,40 a 84,15 a 31,23 a 102,24 a 

UGA 81 54,58 ab 29,15  bc 126,44 a 82,64 a 30,26 a 102,38 a 

UGA 110 58,61 ab 34,91 a 125,90 a 83,35 a 30,52 a 100,79 a 

UGA 125 39,65 c 23,61 d 126,45 a 82,66 a 27,04 a 102,43 a 

UGA 126 42,76 c 22,36 d 42,14 b 64,77 b 19,40 b 54,41 b 

UGA 127 37,07 c 25,41 cd 126,61 a 83,31 a 26,77 a 102,86 a 

Parcela 49 59,46 a 34,59 a 126,66 a 83,79 a 30,31 a 102,98 a 

F (acessos) 43,3030 ** 29,8190 ** 495,5133 ** 80,3705 ** 16,2783 ** 73,8107** 

QMRes 15,10277 8,10597 23,97257 8,50282 8,27388 65,80706 

d.m.s 6,05 4,43457 7,62617 4,54183 4,48027 12,63530 

CV (%) 7,39 9,65 4,44 3,65 10,41 8,78 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste F (p < 0,05). ** significativo a 350 
1% (Means followed by the same letter in the column did not differ significantly from each other, F (p < 0,05), **significantly 351 
1%  352 

 353 

Também quanto aos aspectos colorimétricos, obteve-se valores de polpa para L* 354 

(luminosidade/brilho) entre 60,16 e 85,16 em acessos de coloração de polpa branca, amarela e creme, 355 

semelhante aos encontrados por Camargo (2013) cujos valores foram de 79,02 a 84,49 e Velho (2016), de 356 

62,55 a 78,35. Enquanto para a casca, foram detectados valores de L* entre 37,07 a 59,66. 357 

Baafi et al. (2015) investigaram o hábito de consumo de batata-doce em cinco regiões de Gana, 358 

verificando a preferência pelo consumo de raízes de polpa amarela para 88 dos 178 entrevistados. Enquanto 359 

Tomlins et al. (2007) observaram maior aceitabilidade por raízes de coloração alaranjada em detrimento da 360 

coloração creme entre crianças em idade escolar. No Brasil ainda inexistem publicações detalhando o perfil 361 

do consumidor para todas as regiões do país, enfatizando-se a importância desta informação no planejamento 362 
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do melhoramento genético da espécie. 363 

De acordo com a classificação da batata-doce (CEAGESP, 2014), um lote desta cultura para se 364 

enquadrar na Categoria Extra, deve apresentar coloração intensa que é característica da cultivar, sendo que 365 

a descoloração é considerada defeito leve, quando atinge mais de 10% da superfície da raiz; e adicionalmente 366 

o escurecimento da casca, perda de massa e de turgidez, e a emissão de brotos mostram os efeitos do 367 

período pós-colheita, sendo indicativo de batata-doce velha (passado da hora do consumo). 368 

Verificou-se ainda para os parâmetros croma e ângulo Hue da polpa, valores de 19,40 a 31,23 e de 369 

37,64 a 104,29, respectivamente (Tabela 4). Estes parâmetros refletem a presença de dois acessos bem 370 

distintos, UGA 34 e UGA 126, contendo mosqueados vermelho/arroxeados no interior das raízes, enquanto 371 

os demais apresentaram coloração creme. Velho (2016) verificou valores de croma de 14,23 a 21,83 e ângulo 372 

Hue de 91,91 a 104,05. Donado-Pestana (2011), correlacionou positivamente o valor de croma com o teor de 373 

carotenoides totais; enquanto, para luminosidade (L*) e ângulo Hue (H*), estes se correlacionaram 374 

inversamente com os teores de carotenoides totais analisados. Nesta pesquisa, o acesso UGA 34 teve 375 

comportamento semelhante, com os maiores teores de carotenoides totais e os menores valores para 376 

luminosidade da casca e da polpa. 377 

Quanto à correlação dos dados, a Tabela 5 detalha os parâmetros significativos dentre os 21 378 

estudados, no qual se pode observar correlações já esperadas, como os parâmetros colorimétricos entre si. 379 

 380 

Tabela 5. Coeficiente de correlação de Pearson significativos dentre vinte e um parâmetros 381 
avaliados. (Table 5. Pearson correlation coeficiente significant among twenty-one parameters 382 
evaluated). 383 

 SS 

/AT 

pH FI MS L 

int 

C 

int 

Hue 

int 

 L 

ext 

C 

ext 

Hue 

ext 

CAH  0,641 0,672         

CAL   0,697  -0,666  -0,645     

SS 0,641*  0,656 0,746 -0,710 -0,718 -0,707     

AT -0,734**           

SS/AT  0,603 0,671 0,868 -0,855 -0,911 -0,852   -0,833 -0,720 

pH   0,827  -0,712 -0,649 -0,739     

FI    0,679 -0,856 -0,793 -0,887     

MS     -0,801 -0,911 -0,784  -0,610 -0,832 -0,743 

L int      0,9052 0,994   0,732  

C int       0,914   0,827 0,723 

L ext          0,819 0,936 

C ext       0,695    0,940 

**: Significativo a 1% de probabilidade pelo teste t. * Significativo a 5% de probabilidade pelo teste t. **: Significant at 384 
1% probability by t-test. * Significant at 5% probability by t-test. 385 
CAH: Compostos fenólicos (FEN), teor de ácido ascórbico (AA), carotenoides totais (CAR), Abreviaturas: Capacidade 386 
antioxidante hidrofílica (CAH), Capacidade antioxidante lipofílica (CAL), Teor de sólidos solúveis (SS), Acidez titulável 387 
(AT), relação entre sólidos solúveis e acidez titulável (SS/AT), Potencial hidrogeniônico (pH), firmeza (FI), massa seca 388 
(MS), Parâmetro L* (L int e L ext), índices de cor Croma (C int e C ext) e Hue (Hue int e Hue ext) e internos e externos 389 
(casca) de raízes de batata-doce. 390 
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Deve-se porém destacar a correlação entre parâmetros colorimétricos e físico-químicos, como a 391 

luminosidade (L*) de polpa que como observado correlaciona-se forte e inversamente com seis destas 392 

variáveis (CAL, SS, SS/AT, pH, FI e MS) o que pode ser explicado por batatas-doces mais escuras e portanto 393 

com tonalidades arroxeadas e avermelhadas apresentarem-se mais adocicadas, com ciclos de 394 

desenvolvimento mais precoces e com maior capacidade antioxidante lipofílica que pode ser associado aos 395 

carotenoides totais como já observado por Donado-Pestana (2011) e Wang et al. (2018). 396 

 397 
 398 

Conclusões 399 

 400 

Os resultados indicaram grande variabilidade entre os acessos estudados, com superior rendimento 401 

de raízes nos acessos UGA 125 e UGA 127, classificadas na categoria Extra com maior indicação ao consumo 402 

in natura, enquanto os demais acessos possuíam massa média que as enquadram em batata-doce Extra A, 403 

sugerindo-se para tais o processamento. 404 

Quanto às características físico-químicas e compostos bioativos avaliados, os acessos UGA 126 e 405 

UGA 34 se sobressaíram quanto aos teores de sólidos solúveis, atividade antioxidante lipofílica e hidrofílica, 406 

firmeza, e massa seca. Além disso, seus parâmetros colorimétricos os colocam em separado dos demais, 407 

distinguindo-se principalmente por possuírem coloração de polpa com mosqueados arroxeados. Os acessos 408 

UGA 73 e UGA 81 apresentaram maiores teores de compostos fenólicos.  409 

Dessa forma, observar o potencial produtivo dos acessos estudados e suas características bioativas 410 

nos permite indicar os acessos mais promissores ao consumo in natura (UGA 125 e UGA 127) e na forma 411 

processada (UGA 34, UGA 73, UGA 81 e UGA 126). 412 

 413 
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ACEITABILIDADE SENSORIAL DE ACESSOS DE BATATA-DOCE FRITA NA REGIÃO 1 

CENTRO-SUL DO PARANÁ  2 

 3 

RESUMO  4 

 5 

O baixo custo de produção aliado ao grande potencial produtivo e o alto valor nutricional 6 

tornam a batata-doce uma excelente opção alimentar. Entretanto, a perecibilidade do 7 

produto e o hábito de consumo demandam estudos sobre alternativas para esta espécie. 8 

Neste sentido, o presente estudo objetivou avaliar a aceitação pelo consumidor de raízes 9 

de diferentes acessos de batatas-doces fritas. Os tratamentos consistiram de onze acessos 10 

de batata-doce (UGA 34, UGA 37, UGA 49, UGA 73, UGA 76, UGA 81, UGA 110, UGA 11 

125, UGA 126, UGA 127 e Parcela 49) processados na forma frita a 160°C e avaliados 12 

quanto à absorção de óleo e parâmetros colorimétricos, incluindo os componentes 13 

luminosidade L*, componente a* e componente b*. Em análise sensorial foram avaliadas 14 

com relação à cor, aroma, sabor, textura, aspecto global, intenção de compra e índice de 15 

aceitação.  Posteriormente avaliou-se também a concentração de carotenoides totais. 16 

Dentre os onze acessos estudados, quatro sobressaíram-se nas análises sensoriais 17 

afetivas avaliando-se principalmente os parâmetros de aspecto global e intenção de 18 

compra; sendo estes UGA 49, UGA 76, UGA 127 e Parcela 49, revelando que parâmetros 19 

colorimétricos e de absorção de óleo possuíram pouca influência nos resultados. O mesmo 20 

fato ocorreu para o teor de carotenoides totais, tendo em vista que os acessos de maior 21 

concentração não foram os preferidos pelos provadores. Dentre os acessos analisados o 22 

índice de aceitabilidade foi superior para o acesso Parcela 49 para os parâmetros cor, 23 

aroma, sabor e aspecto global, o que não se repetiu para a intenção de compra que pode 24 

ter sido resultado da melhor textura obtida em outros acessos. Dessa forma, conclui-se que 25 

há grande potencial de utilização de pelo menos quatro dos acessos estudados com 26 
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adequada aceitação pelos consumidores, ressaltando a importância da realização de mais 27 

estudos sobre particularidades de execução do processamento como temperatura da fritura 28 

e embalagem utilizada. 29 

Palavras-chave: Ipomoea batatas (L) Lam; parâmetros colorimétricos; análise sensorial; 30 

índice de aceitação. 31 

 32 

SENSORY ACCEPTABILITY OF SWEET POTATO ACCESSES 33 

IN THE CENTRAL-SOUTH REGION OF PARANÁ 34 

 35 

ABSTRACT 36 

 37 

The low cost of production combined with great productive potential and the high nutritional 38 

value make sweet potatoes an excellent consumption option. However, the perishability of 39 

the product and the habit of consumption demand studies on alternatives for this species. 40 

In this sense, the present study aims to evaluate the consumer acceptance of fried sweet 41 

potato. The treatments consisted of eleven sweet potato accesses (UGA 34, UGA 37, UGA 42 

49, UGA 73, UGA 76, UGA 81, UGA 110, UGA 125, UGA 126, UGA 127 and Parcela 49) 43 

processed in fried form at 160 °C and evaluated for oil absorption and colorimetric 44 

parameters, including the components L*, component a* and component b*. In sensory 45 

analysis they were evaluated in relation to color, aroma, taste, texture, overall aspect, 46 

purchase intention and acceptance index. Subsequently, the concentration of total 47 

carotenoids was also evaluated. Among the eleven accesses studied, four stood out in the 48 

affective sensorial analyzes, evaluating mainly the parameters of overall aspect and 49 

purchase intention; being these UGA 49, UGA 76, UGA 127 and Parcela 49, showing that 50 

colorimetric and oil absorption parameters had little influence on the results. The same fact 51 

occurred for the total carotenoid content since the accessions with higher concentration 52 
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were not preferred by the tasters. Among the accesses analyzed, the acceptability index 53 

was higher for Parcela 49 access to the parameters color, aroma, taste and overall 54 

appearance, which was not repeated for the purchase intention that may have been the 55 

result of the best texture preference obtained in other accesses. Thus, it is concluded that 56 

there is a great potential of using at least four of the studied accessions with adequate 57 

acceptance by the consumers, highlighting the importance of carrying out further studies on 58 

particularities of processing execution such as frying temperature and packaging used. 59 

Keywords: Ipomoea batatas (L) Lam; colorimetric parameters; sensory analysis; 60 

acceptance index. 61 

INTRODUÇÃO 62 

 63 

O interesse pela cultura da batata-doce tem aumentando no Brasil. Dados da 64 

Produção Agrícola Municipal (PAM) apontam para um incremento na quantidade produzida 65 

de 479.425 toneladas em 2012 para 776.285 toneladas em 2017 (IBGE, 2018) com 66 

destaque para a região sul do país com 35,67% da produção. Adicionalmente o Anuário 67 

Brasileiro de Hortaliças (CARVALHO e KIST, 2016) salienta a batata-doce como um 68 

alimento popular e apreciado em todo o país, estando em quarto lugar entre as hortaliças 69 

mais consumidas pela população brasileira, embora poucas cultivares estejam registradas 70 

para consumo de mesa e as pesquisas e o consumo priorizarem a cocção das mesmas. 71 

Outra questão que deve ser discutida são as perdas pós-colheita, embora não haja 72 

estudos nacionais demonstrando o percentual de perdas anuais. Acredita-se que estas 73 

podem alcançar valores significativos devido a fatores físicos, fisiológicos, mecânicos e 74 

biológicos e às suas características de alta umidade, conteúdo de açúcar livre e casca 75 

delicada como já enfatizado por Ray e Ravi (2005). 76 

O índice glicêmico menor da batata-doce permite uma digestão mais lenta no 77 

organismo, retardando o lançamento de glicose na corrente sanguínea. Por este motivo, 78 
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seu consumo em pré-treino pode levar a um aumento do tempo de saciedade do organismo, 79 

prevenindo a fadiga e prolongando o treino, além da utilização de mais lipídios durante a 80 

prática de exercícios. 81 

A batata-doce também é considerada boa fonte de pró-vitamina A devido à alta 82 

concentração de carotenoides, em especial, o betacaroteno em raízes de coloração 83 

alaranjada (CARMONA, 2015). Vários estudos traçam relação entre o consumo de 84 

alimentos com carotenoides e a redução no risco de desenvolvimento de diferentes tipos 85 

de câncer e outras doenças crônicas (CICCONE et al., 2013; CHO et al., 2018). 86 

Assim, a utilização desta espécie como incentivo à utilização de variedades locais e 87 

como suporte à promoção da saúde e ao suprimento alimentar de populações que passam 88 

por restrição e insegurança alimentar, já foi retratada por alguns autores (ELISABETH, 89 

2015; LAURIE et al., 2015; BAAFI et al., 2015). A efetiva realização destes objetivos apenas 90 

é possível mediante informações concretas acerca da preferência e aceitabilidade da 91 

população em relação às características sensoriais das raízes disponíveis ao consumidor. 92 

No Brasil são comercializadas de forma incipiente, chips de batata-doce e batata-93 

doce palha, sendo uma interessante alternativa de consumo com vários aspectos que 94 

merecem atenção e corroboram à prática do processamento. Dentre estes, citam-se: a 95 

existência de mercado consumidor para este tipo de produto, a possibilidade de incluir 96 

batatas-doces de coloração e formatos não usualmente consumidos, o aumento do período 97 

de armazenamento, a agregação de valor do produto processado em comparação com o 98 

in natura e a possibilidade de permanência da casca após o processamento.  99 

Assim, o presente estudo objetivou avaliar a aceitação pelo mercado consumidor de 100 

onze acessos de batata-doce processados na forma frita. 101 

 102 

 103 
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MATERIAL E MÉTODOS 104 

 105 

Os estudos foram conduzidos no Laboratório de Análises Sensoriais do 106 

Departamento de Engenharia de Alimentos, Laboratório de Técnica Dietética do 107 

Departamento de Nutrição e, laboratório, casas de vegetação e área experimental do 108 

Núcleo de Pesquisas em Hortaliças do Departamento de Agronomia pertencentes à 109 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Campus CEDETEG, Guarapuava, Paraná sob 110 

latitude de 25º23'36", longitude de 51º27'19" e altitude de 1.120 m.  111 

Onze acessos de batata-doce (UGA 34, UGA 37, UGA 49, UGA 73, UGA 76, UGA 112 

81, UGA 110, UGA 125, UGA 126, UGA 127 e Parcela 49) foram selecionados a partir de 113 

critérios de produtividade de raízes e uniformidade de formato a partir de estudos 114 

anteriores. 115 

Durante o processamento as raízes foram lavadas em água corrente, sanitizadas 116 

com hipoclorito de sódio (150 mg L-1) por 15 minutos e cortadas em rodelas com fatiador 117 

manual para obtenção de fatias de aproximadamente 5 mm de espessura. As cascas foram 118 

mantidas. Sequencialmente as fatias foram fritas em imersão em óleo de soja na 119 

temperatura de 160°C por três minutos. A temperatura foi controlada com termômetro 120 

digital. 121 

Para verificar a absorção de óleo pelos diferentes acessos durante a fritura, amostras 122 

de 100 g de batatas-doces fatiadas foram pesadas em balança analítica (0,0001 g) e 123 

submersas em 200 g de óleo vegetal de soja na temperatura de 160°C, até obtenção de 124 

produto padronizado. Em seguida, as batatas-doces fritas foram dispostas sobre 125 

guardanapos de papel (previamente pesados) para eliminar parte do óleo absorvido no 126 

processo de fritura, segundo metodologia de Araújo et al. (2007). A diferença de peso entre 127 

o óleo e guardanapos foi utilizada no cálculo de absorção de óleo, de acordo as seguintes 128 

fórmulas:  129 
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Absorção do óleo (g)  =  peso inicial do óleo – (peso final do óleo +  peso do óleo absorvido pelo papel) 130 

 131 

Absorção do óleo (%) =  quantidade de óleo absorvida (g) x 100 132 

 133 

Após a fritura, as fatias de batata-doce foram acondicionadas em embalagens 134 

plásticas de polietileno de baixa densidade (PEBD), lacradas à vácuo e identificadas até o 135 

momento das análises sensoriais. 136 

A coloração das raízes de batata-doce antes da fritura e a alteração após o 137 

processamento foi mensurada com colorímetro (Minolta) em 10 fatias de cada acesso em 138 

três pontos distintos da polpa. A expressão dos resultados foi feita de acordo com as 139 

coordenadas do sistema CIELAB incluindo os componentes: luminosidade L* [do branco 140 

(+L) ao preto (-L) no eixo z], componente a* [do vermelho (+a) ao verde (-a) no eixo x] e 141 

componente b* [do amarelo (+b) ao azul (-b) no eixo y]; usando iluminante D65. 142 

Avaliou-se o conteúdo de carotenoides totais (CAR) de acordo com metodologia de 143 

Rodriguez-Amaya (2001). Utilizou-se 10 gramas de amostra com agitação em vortex 144 

durante seis minutos e filtragem do sobrenadante até coloração transparente. Este foi 145 

levado ao funil de separação juntamente com 40 mL de éter de petróleo e 250 mL de água 146 

e após a separação das fases, realizada a leitura em espectrofotômetro a 450 nm.  147 

A análise sensorial de batata-doce frita foi realizada após a aprovação do protocolo 148 

de estudo (número do Parecer: 2.554.085), em conformidade com as disposições da 149 

Declaração de Helsinque e pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 150 

Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO.  151 

A análise foi conduzida no Laboratório de Análise Sensorial em cabines individuais 152 

com iluminação de cor branca. Os provadores voluntários foram selecionados entre alunos, 153 

professores e funcionários da Instituição, de ambos os sexos com idade mínima de 18 anos, 154 

e sem vínculo de subordinação com os pesquisadores. 155 

Para o recrutamento dos provadores foi realizada divulgação por meio de cartazes 156 

na Universidade, convite informal via mídia social ou pessoalmente.  Mediante o aceite, os 157 
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provadores assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), indicando 158 

aceitar a participação no estudo, se enquadrar nos critérios estabelecidos e concordância 159 

em experimentar e expressar sua satisfação com o produto analisado. Foram excluídas da 160 

pesquisa, além dos participantes menores de 18 anos, pessoas que alegaram alguma 161 

alergia aos produtos que foram avaliados ou não permitiram divulgação de seus resultados, 162 

nem seu uso no presente estudo. 163 

Cada participante recebeu uma fatia de cada amostra em pratos plásticos brancos, 164 

codificados com números de três dígitos, de forma casualizada, acompanhados de água 165 

para ser utilizada entre cada prova. As amostras foram oferecidas aos participantes de 166 

forma monádica sequencial em duas etapas: primeiro com cinco amostras e depois mais 167 

seis amostras, totalizando os acessos avaliados. 168 

As amostras foram avaliadas quanto aos atributos cor, sabor, textura, aroma e 169 

aceitação global, mediante escala hedônica estruturada de 9 pontos, variando de: desgostei 170 

muitíssimo (nota 1) a gostei muitíssimo (nota 9), segundo metodologia de Dutcosky (2011). 171 

Paralelamente, para o teste de intenção de compra, foi utilizada a escala de 5 pontos 172 

variando de: certamente não compraria (nota 1) a certamente compraria (nota 5). O 173 

formulário utilizado para a análise sensorial está apresentado no Anexo 1. 174 

O índice de aceitabilidade (IA) dos tratamentos foi calculado segundo a fórmula: IA 175 

(%)= A x 100/B, em que A= nota média obtida para o produto e B= nota máxima dada ao 176 

produto (DUTCOSKI, 2011). O tratamento foi considerado bem aceito quando o IA foi maior 177 

ou igual a 70% (TEIXEIRA et al., 1987). 178 

A análise estatística foi realizada por meio do software Assistat (SILVA e AZEVEDO, 179 

2016) e Statistica (StatSoft, 2011). Os dados foram submetidos à análise de normalidade 180 

(Shapiro-Wilk) e homogeneidade das variâncias Bartlett e, posteriormente submetidos à 181 

análise de variância (ANOVA). Os dados obtidos na análise sensorial foram submetidos à 182 

ANOVA em blocos casualizados, em que cada provador representou um bloco. Já as 183 
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demais análises foram realizadas em delineamento em blocos casualizados com três 184 

repetições. Quando os resultados da análise de variância (ANOVA) mostraram-se 185 

significativos, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5%. 186 

 187 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  188 

 189 

De acordo com os dados do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado de 190 

Hortigranjeiros (PROHORT, 2018) da CONAB para o período compreendido entre os 191 

meses de janeiro e dezembro de 2018, o preço mínimo e máximo de comercialização do 192 

quilo da batata-doce in natura foi de R$ 0,91 e R$ 2,70 nos Ceasas de Florianópolis e 193 

Cascavel, respectivamente, considerando-se as cinco centrais de abastecimento da região 194 

sul do país (Cascavel, Curitiba, Caxias do Sul, Porto Alegre e Florianópolis).  195 

Dessa forma, considerando um teor de umidade da ordem de 60% como obtido para 196 

os acessos estudados (dados não apresentados) sugere-se que a cada 100 g de batata-197 

doce in natura o rendimento é em torno 40 g de chips de batata-doce, como pode ser 198 

visualizado na Tabela 1, sem contabilizar perdas no processo industrial. Consultando-se o 199 

preço médio de comercialização destes produtos, pode-se chegar ao seguinte cálculo: 200 

 1Kg de batata-doce chips (preço médio de R$ 0,174 / g verificado para produtos comerciais 201 

em pesquisa de mercado) = R$ 174,4 (kg) – 60% umidade = R$ 104,64. 202 

Deve-se ter em mente que a agregação de valor da batata-doce em chips deve levar 203 

em consideração o índice de aproveitamento de cada material e contabilizar ainda custos 204 

com o processo de industrialização, embalagem, armazenamento, logística e 205 

comercialização, embora possa se observar uma agregação de valor interessante do 206 

produto processado em comparação com o produto in natura. 207 

De acordo com o trabalho de Kumar et al. (2007) o processamento da batata envolve 208 

o descascamento dos tubérculos em um descascador abrasivo, o corte dos tubérculos em 209 
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fatias de 1,75 mm de espessura em cortador automático, a lavagem, secagem e a fritura 210 

em óleo, obtendo naquela situação, um rendimento industrial de 33,2% de batatas chips. O 211 

processamento da batata-doce deve ser semelhante, embora dependendo da finalidade a 212 

casca pode ser mantida e o óleo é apenas pulverizado nas fatias no momento da fritura. A 213 

adição de cloreto de sódio ou demais aditivos é característico de cada marca. 214 

Neste estudo, o acesso UGA 37 foi o que apresentou menor absorção de óleo (9,7%) 215 

como pode ser observado na Tabela 1 e, consequentemente, apresentou maior rendimento 216 

de chips de batata-doce (51,09%). Dados semelhantes foram obtidos por Inocent et al. 217 

(2011) que obtiveram reduções do teor de água de 64,26% e 63,08% para 3,58% e 1,64% 218 

nas variedades TIb1 e 1112, respectivamente o que, frente aos métodos avaliados, é o que 219 

permite vantagens consideráveis no tempo e segurança no armazenamento.  220 

 221 

Tabela 1. Absorção de óleo (AO), carotenoides totais antes (CARa) e depois da fritura 222 

(CARb) e componentes colorimétricos (L*, a* e b*) antes e após a fritura 223 

Acessos 
AO CARa L* a* b* CARb L* a* b* 

(%) (mg kg-1)            - - - -  Antes da Fritura - - -   (mg kg-1)           - - -  Após a Fritura - - -   

UGA 34 14,1 0,47 a* 60,16 c 16,26 a 12,36 b 5,35 ab 38,84 b 9,98 a 6,68 d 

UGA 37 9,7 0,40 abc 84,71 a -6,82 c 28,29 a 5,29 ab 62,52 a 1,28 cd 34,16 a 

UGA 49 14,9 0,39 

abcd 

85,16 a -6,92 c 27,47 a 3,08 d 43,88 b 8,89 a 25,82 bc 

UGA 73 16,1 0,41 ab 84,15 a -6,32 c 28,87 a 1,78 e 62,97 a -2,80 d 22,26 c 

UGA 76 12,9 0,28 def 84,15 a -6,42 c 30,52 a 3,14 d 48,07 b 5,57 

abc 

23,16 c 

UGA 81 17,7 0,34 

bcde 

82,64 a -6,41 c 29,57 a 5,66 a 65,67 a -2,70 d 31,47 ab 

UGA 110 15,4 0,29 

bcdef 

83,35 a -5,61 c 29,96 a 4,24 c 67,70 a -2,77 d 28,92 

abc 

UGA 125 15,3 0,22 f 82,66 a -5,80 c 26,40 a 5,94 a 61,68 a 2,10 

bcd 

29,58 

abc 

UGA 126 12,0 0,23 ef 64,77 b 10,39 b 15,73 b 1,76 e 44,56 b 7,07 ab 23,58 bc 

UGA 127 17,8 0,30 

bcdef 

83,31 a -5,94 c 26,09 a 2,88 d 64,28 a -3,85 d 23,97 bc 

Parcela49 15,4 0,28 def 83,79 a -6,74 c 29,52 a 4,76 bc 64,87 a -0,64 d 34,47 a 

F 

(acessos) 

 11,1740 

** 

80,3705 

** 

127,9808 

** 

26,9584 

** 

65,7920 

** 

26,9961 

** 

24,0529 

** 

21,1448 

** 

QMRes  0,0034 8,5028 4,5830 12,6186 0,2138 20,9022 5,3936 14,0643 

d.m.s  0,1135 4,5418 3,3344 5,5329 0,8961 9,8048 4,9806 8,0427 

CV (%)  17,64 3,65 77,53 13,74 11,58 8,05 115,43 14,52 

*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste F (p < 224 
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0,05). ** significativo a 1%. 225 
 226 

Buscando maximizar o processamento industrial desta espécie, vários têm sido os 227 

estudos objetivando avaliar diferentes métodos de fritura. Moreira e Almohaimeed (2018) 228 

verificaram que o teor de óleo de batatas-fritas sob vácuo a 140⁰C foi de 15,10% e 229 

significativamente menor aos demais métodos de fritura estudados. Semelhantemente 230 

Ravli et al. (2013) conseguiram a redução de 60% do conteúdo de óleo com o aumento da 231 

temperatura do óleo da fritura, passando de 120 ⁰C para 140 ⁰C, mediante fritura à vácuo e 232 

um mecanismo de remoção de óleo. Enquanto, Liu et al. (2017) observaram redução de 233 

18% da absorção de óleo em chips de batata-doce pré-tratadas com campo elétrico pulsado 234 

na intensidade de 1,2kV/cm e fritas a 190⁰C.  235 

Ainda quanto ao teor de óleo, outros fatores exercem fundamental interferência, 236 

como o tempo de fritura e o tipo de óleo utilizado. Quanto a este último aspecto, Jorge e 237 

Lunardi (2005) observaram menor teor lipídico em batatas fritas em óleo de soja (23%) se 238 

comparado ao óleo de girassol (31,06%) e óleo de milho (31,58%), que pode ser atribuído 239 

ao maior grau de saturação do óleo de soja e que permitiu também maior teor de umidade 240 

das amostras, visto que ocorre inclusão de óleo no produto à medida que há espaço 241 

liberado com a saída da água. 242 

Quanto aos teores de carotenoides totais pode-se verificar, neste estudo, maiores 243 

conteúdos para os acessos UGA 81 (5,67 mg kg-1) e UGA 125 (5,97 mg kg-1), havendo 244 

aumento da concentração entre as raízes in natura em comparação com as fatias 245 

processadas para todos os acessos estudados, como observado na Tabela 1.  246 

O conteúdo de carotenoides totais, entre eles o betacaroteno, é altamente 247 

influenciado pela cultivar e método de processamento. Neste sentido, Donado-Pestana 248 

(2011) avaliando quatro tipos de processamento de batata-doce (cozido, assado, vapor e 249 

farinha) observou maiores teores de carotenoides totais em comparação com a análise de 250 

amostras cruas em alguns dos genótipos estudados, o que pode se justificar pelas 251 
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mudanças na estrutura da parede celular das raízes durante o tratamento térmico e na 252 

isomeração dos carotenoides das formas trans a cis.  253 

Semelhantemente, Kim et al. (2015) compararam seis métodos de preparo (assado, 254 

cozido, cozido sob pressão, cozido no vapor, salteado e frito) em nove cultivares coreanas 255 

de batata-doce e sua influência no conteúdo de antocianinas e carotenoides, observando o 256 

aumento do conteúdo do isômero 9Z-betacaroteno quando cozidas sob pressão ou fritas, 257 

em comparação com os demais métodos.  Da mesma forma, pesquisas de Vizzotto et al. 258 

(2017) avaliando doze materiais de batata-doce na forma in natura e assada, verificaram o 259 

aumento dos compostos fenólicos, capacidade antioxidante, antocianinas e carotenoides 260 

totais na maioria dos materiais após o processamento, devido ao efeito de concentração 261 

dos compostos e perda de água livre. 262 

Fonseca et al. (2008) obtiveram 437 μg por 100 g para cultivar creme e 10.120 μg 263 

por 100 g para cultivar alaranjada e verificaram que o processo de desidratação das 264 

amostras levou a perdas de 41% e 38% de carotenoides totais daqueles encontrados no 265 

produto fresco, enaltecendo a importância de cultivares alaranjadas como fonte de pró-266 

vitamina A. Bechoff et al. (2010) observaram a significativa perda de betacaroteno em chips 267 

de batata-doce e a formação de norisoprenóides durante o armazenamento, influenciadas 268 

pela temperatura, atividade de água e nível de oxigênio, com a consequente perda de vida 269 

de prateleira de 70 dias para 10 dias, para as temperaturas de 10⁰C e 30⁰C, 270 

respectivamente. 271 

Para os componentes colorimétricos (L*, a* e b*) antes da fritura observou-se a 272 

distinção entre dois acessos (UGA 34 e UGA 126), estes continham mosqueados 273 

vermelho/arroxeados no interior das raízes, enquanto os demais apresentavam coloração 274 

creme. Este padrão de coloração distinto se manteve após a fritura, principalmente para os 275 

componentes L* e a* como observado na Tabela 1. 276 

Na batata-doce, a coloração pode identificar grande influência sobre seus 277 
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componentes nutricionais, observando-se a presença de betacaroteno, sobretudo em 278 

raízes de coloração amarelada e alaranjada (Grace et al; 2014) e a maior presença de 279 

antocianinas e compostos fenólicos em raízes de cor roxa (Vizzotto et al.; 2017). Onwude 280 

et al. (2018) também observaram que os parâmetros de coloração L* e a* podem ser 281 

utilizados como uma adequada ferramenta de detecção de mudança nos parâmetros de 282 

umidade durante a secagem de batata-doce. 283 

Na Figura 1 podem ser visualizadas o aspecto interno das fatias dos 11 acessos de 284 

batata-doce antes da fritura e o modo que as mesmas foram fornecidas aos provadores 285 

durante a análise sensorial. 286 

    

 

                   

         

 

 

  UGA 34                                   UGA 37                                  UGA 49 287 

           

  UGA 73                                   UGA 76                                  UGA 81 288 
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UGA 110                                   UGA 125                                  UGA 126 289 

           

UGA 127                                   Parcela 49       290 

Figura 1 Aspecto interno das fatias de batata-doce e análise sensorial (Internal aspect of 291 

sweet potato slices and sensory analysis) Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2019. 292 

 293 

Nesta pesquisa, a luminosidade L* após a fritura foi reduzida a valores entre 38,84 e 294 

67,70 o que, embora indesejável, para os acessos UGA 34 e UGA 126 está relacionado 295 

com a coloração inicial (antes da fritura) típica dos acessos. Liu et al. (2017) observaram 296 

que o escurecimento durante a fritura pode ser afetado por vários fatores como a 297 

quantidade de açúcares redutores, aminoácidos e proteínas, tempo de fritura e 298 

temperatura; estes verificaram maior escurecimento na temperatura de fritura de 190⁰C se 299 

comparado com 150⁰C. 300 

O componente a* variou de -2,80 a 9,98 lembrando que este parâmetro define a 301 

transição da cor verde (-a*) para a cor vermelha (+a*), de forma que os acessos que tiveram 302 

menor luminosidade L* (UGA 34, UGA 49, UGA 76 e UGA 126) foram os que também 303 

possuíram os maiores valores de a*. Para o componente b*, que representa a transição da 304 

cor azul (-b*) para a cor amarela (+b*), os valores foram de 6,68 a 34,47. Donado-Pestana 305 
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(2011) avaliando batatas-doces de coloração alaranjada obteve forte correlação entre os 306 

valores de a* e os teores de carotenoides (0,864), o que atribui ao teor de AII-trans-β-307 

caroteno o que, neste estudo, apenas ocorreu para o acesso UGA 34. 308 

Moreira e Almohaimeed (2018) obtiveram coloração indesejada em fritura tradicional 309 

de batata, em comparação com a fritura à vácuo ou na fritura em dois estágios (140⁰C e 310 

165⁰C); com maior valor do componente b* devido ao escurecimento não oxidativo, também 311 

conhecido como reação de Maillard, e menor valor do componente a* indicando perda dos 312 

pigmentos do extrato de beterraba empregado como aditivo. Ravli et al. (2013) verificaram 313 

o decréscimo do componente colorimétrico b* de 26,81 ± 024 para 25,48 ± 0,45  com o 314 

aumento da temperatura de óleo da fritura de batata-doce passando de 120⁰C para 140⁰C, 315 

por meio da fritura à vácuo e um mecanismo de remoção de óleo. 316 

Analisando os parâmetros sensoriais afetivos e o índice de aceitabilidade para os 317 

onze acessos estudados, observou-se preferência sensorial para os acessos UGA 49, UGA 318 

76, UGA 127 e Parcela 49 (Tabelas 2 e 3) avaliando-se, principalmente, o aspecto global e 319 

a intenção de compra. Deve-se destacar que a idade dos provadores foi de 18 a 63 anos e 320 

aproximadamente 80,5% eram do sexo feminino e 19,5% do sexo masculino. Identificou-321 

se que a forma preferencial de consumo dos provadores foi cozida e/ou assada, 322 

encontrando-se outras formas de preparo como purê, recheio de massas e como salada, e 323 

apenas 8,5% declararam consumir batata-doce frita. A frequência de consumo foi desde o 324 

consumo diário até nunca haver consumido antes.  325 

Sabe-se assim, que o método de fritura pode exercer grande influência nos 326 

resultados sensoriais, sobretudo quando é uma forma de preparo pouco convencional para 327 

alguns alimentos. Neste sentido, Moreira e Almohaimeed (2018) não verificaram diferenças 328 

significativas na textura entre os métodos de fritura de batata, embora maiores notas de 329 

aceitabilidade foram conferidas em termos de sabor e qualidade global para os chips fritos 330 

sob vácuo ou em dois estágios (140⁰C e 165⁰C). Laurie e Van Heerden (2012) observaram 331 
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grande aceitabilidade para chips, donuts, suco e folhas verdes de batata-doce ricas em 332 

betacaroteno, dos quais 90% dos 927 avaliadores aprovaram o sabor e a coloração dos 333 

chips, e 85% e 86% responderam ter interesse em comprar ou fazer o produto em casa, 334 

respectivamente, nas seis regiões da África do Sul avaliadas. 335 

 336 

Tabela 2. Parâmetros sensoriais afetivos e intenção de compra de fatias de batata-doce 337 

frita 338 

Acessos Cor Aroma Sabor Textura Aspecto 

Global 

Intenção de 

compra 

UGA 34 6,067 cde* 6,133 bc 5,433 de 4,883 d 5,750 cde 2,550 cd 

UGA 37 6,450 abcde 6,733 ab 6,117 bcd 5,033 d 6,417 abc 3,033 bc 

UGA 49 6,783 abcd 6,833 ab 6,967 ab 7,850 a 6,900 ab 3,667 a 

UGA 73 5,633 e 5,883 c 4,700 e 3,750 e 5,133 e 2,383 d 

UGA 76 6,00 abcd 6,717 ab 6,900 abc 7,717 a 7,067 ab 3,817 a 

UGA 81 6,883 abc 6,65 abc 6,000 cd 5,317 d 6,233 bcd 3,050 bc 

UGA 110 6,550 abcd 6,600 abc 6,200 bcd 5,617 cd 6,400 bc 3,017 bc 

UGA 125 6,167 bcde 6,167 bc 5,500 de 3,433 e 5,467 de 2,383 d 

UGA 126 5,933 de 6,467 abc 6,283 abcd 6,333 bc 6,350 bcd 3,283 ab 

UGA 127 7,067 ab 6,650 abc 6,783 abc 7,167 ab 7,100 ab 3,767 a 

Parcela 49 7,200 a 7,167 a 7,150 a  7,017 ab 7,300 a 3,850 a 

F (acessos) 6,2388** 4,1950** 13,2267** 47,1568** 12,6420** 19,4509** 

F (blocos) 3,1085** 4,6098** 2,0059** 2,3475** 2,8268** 2,1835** 

QMRes 2,40850 1,88249 2,58555 2,92620 2,33307 0,97919 

d.m.s 0,91332 0,80745 0,94629 1,0061 0,89890 0,58235 

CV (%) 23,86 20,96 26,00 29,35 23,96 31,28 

*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste F (p < 339 
0,05). ** significativo a 1%. 340 
 341 

Ademais o método de preparo não é o único a interferir nos atributos de qualidade 342 

do chip de batata-doce, Marangoni Júnior et al (2018) identificaram que o sistema de 343 

empacotamento com embalagens do tipo BOPP (polipropileno biorientado) praticamente 344 

não afetaram os atributos sensoriais de chips de batata-doce, proporcionando vida de 345 

prateleira de até sete meses com alta retenção de carotenoides totais e betacaroteno, 75% 346 

e 83%, respectivamente. Lembrando que neste estudo utilizou-se polietileno de baixa 347 

densidade (PEBD) como embalagem pela disponibilidade e valor de aquisição. 348 

Também se observou que o índice de aceitabilidade foi superior para o acesso 349 
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Parcela 49, frente à maioria dos parâmetros analisados (cor, aroma, sabor, textura e 350 

aspecto global), com exceção do parâmetro intenção de compra. Para este último 351 

parâmetro sobressaiu-se no índice de aceitabilidade os acessos UGA 49, UGA 76 e UGA 352 

127. Isto permite inferir que os valores menores dos parâmetros colorimétricos L* e a* não 353 

afetaram negativamente a percepção dos provadores para os acessos UGA 49 e UGA 76. 354 

Da mesma forma, o maior percentual de absorção de óleo para o acesso UGA 127 não 355 

comprometeu sua aceitação pelos provadores. De forma geral, os quatro acessos também 356 

não possuíam os maiores valores de carotenoides totais. 357 

Tabela 3. Índice de aceitabilidade (IA) de fatias de batata-doce frita.  358 

 IA (%) 

Acessos Cor Aroma Sabor Textura Aspecto 

Global 

Intenção de 

compra 

UGA 34 67,40 68,14 60,37 61,04 63,89 51,00 
UGA 37 71,66 74,81 67,96 55,92 71,29 60,67 
UGA 49 75,37 75,92 77,41 87,22 76,67 73,33 
UGA 73 62,59 65,37 52,22 46,87 57,04 47,67 
UGA 76 75,55 74,62 76,67 85,74 78,52 76,33 
UGA 81 76,48 73,88 66,66 59,07 69,26 61,00 
UGA 110 72,77 73,33 68,88 70,20 71,11 60,33 
UGA 125 68,51 68,51 61,11 42,91 60,74 47,67 
UGA 126 65,92 71,85 69,81 70,37 70,55 65,67 
UGA 127 78,51 73,88 75,37 79,62 78,89 75,33 
Parcela 49 80,00 79,62 79,44 77,96 81,11 42,78 

 359 

Sabe-se que existem desvantagens também no processamento de batata-doce que 360 

incluem custos adicionais com o processamento e embalagem. Além disso, nem todos os 361 

compostos bioativos são preservados e, neste sentido, Ikanone e Oyekan (2014) 362 

observaram perdas no conteúdo mineral e de vitamina C em amostras de batata-doce fritas 363 

em comparação com fatias cruas, embora esta perda tenha sido inferior quando submetido 364 

ao cozimento, sugerindo dessa forma este método de consumo. 365 

Assim, reitera-se o enfatizado por Laurie et al. (2015) sobre a importância de 366 

pesquisas para o desenvolvimento de novas cultivares de batata-doce em que estas devem 367 

ser pautadas na cor da polpa, conteúdo de betacaroteno, tolerância a seca, adaptabilidade 368 
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às áreas produtivas e não menos importante nos testes de aceitabilidade sensorial dos 369 

consumidores, sobretudo para os vários produtos processados originados da batata-doce. 370 

 371 

 372 

CONCLUSÕES 373 

 374 

Há grande potencial de utilização de pelo menos quatro dos acessos estudados no 375 

processamento de batata-doce frita, sendo estes UGA 49, UGA 76, UGA 127 e Parcela 49.  376 

Estes acessos tiveram adequada aceitação pelos consumidores. Embora 377 

parâmetros colorimétricos (L*, a* e b*) houvessem demonstrado o escurecimento em 378 

comparação com as amostras não processadas. Da mesma forma, os teores de absorção 379 

de óleo e o teor de carotenoides apresentaram pouca influência nos resultados. 380 

Mais estudos sobre particularidades de execução do processamento como 381 

temperatura da fritura e embalagem de armazenamento necessitam ser realizados de forma 382 

a maximizar esta operação. 383 

 384 
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 509 

ANEXO 1 510 

 511 

Análise Sensorial – batata-doce frita com diferentes tratamentos osmóticos para 512 

desidratação 513 

Sexo:  _________ ______ _______________ Idade:___________________________ 514 

 515 

Você está recebendo diferentes amostras de batata-doce frita, a fim de avaliar os atributos 516 

sensoriais das batatas-doces. Você receberá uma amostra por vez, por favor anote o código 517 

no espaço indicado. 518 

a) Por favor, indique, usando a escala abaixo, o quanto você gostou ou desgostou de cada 519 

amostra.  520 

1. Desgostei muitíssimo. 521 

2. Desgostei muito. 522 

3. Desgostei moderadamente. 523 

4. Desgostei ligeiramente. 524 

5. Nem gostei, nem desgostei. 525 

6. Gostei ligeiramente. 526 

7. Gostei moderadamente. 527 

8. Gostei muito. 528 

9. Gostei muitíssimo.  529 

Código da Amostra: ________ (   ) Cor    (   ) Aroma   (   ) Sabor   (   ) Crocância   (   ) 530 

Aparência geral  531 

Código da Amostra: ________ (   ) Cor    (   ) Aroma   (   ) Sabor   (   ) Crocância   (   ) 532 

Aparência geral  533 

Código da Amostra: ________ (   ) Cor    (   ) Aroma   (   ) Sabor   (   ) Crocância   (   ) 534 

Aparência geral  535 

Código da Amostra: ________ (   ) Cor    (   ) Aroma   (   ) Sabor   (   ) Crocância   (   ) 536 

Aparência geral  537 

Código da Amostra: ________ (   ) Cor    (   ) Aroma   (   ) Sabor   (   ) Crocância   (   ) 538 

Aparência geral  539 

Código da Amostra: ________ (   ) Cor    (   ) Aroma   (   ) Sabor   (   ) Crocância   (   ) 540 

Aparência geral  541 

 542 

 543 

b) Por favor, com relação a cada amostra, indique qual seria sua INTENÇÃO DE COMPRA 544 

de acordo com a escala abaixo, caso os encontrasse à venda: 545 

 546 

1. Certamente não compraria    547 

2. Provavelmente não compraria   548 

3. Talvez comprasse/Talvez não comprasse 549 

4. Provavelmente compraria 550 

5. Certamente compraria  551 

 552 

Código da Amostra: ________ (    )    553 
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Código da Amostra: ________ (    )  554 

Código da Amostra: ________ (    )    555 

Código da Amostra: ________ (    )  556 

Código da Amostra: ________ (    )    557 

Código da Amostra: ________ (    )  558 

   559 

c) Com que frequência você consome batata-doce? E em que formas de preparo (frita, 560 

cozida, assada...)? 561 

________________________________________________________________________562 

________________________________________________________________________563 

________________________________________________________________________564 

________________________________________________________________________565 

________________________________________________________________________ 566 

 567 

Observações:_____________________________________________________________568 

________________________________________________________________________569 

________________________________________________________________________ 570 

 571 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As principais considerações deste estudo frente aos objetivos propostos são de que a técnica 

de cultivo de ramas-semente de batata-doce com dois nós é eficiente, embora o desenvolvimento 

das mudas é altamente influenciado pelas temperaturas do ambiente. Neste estudo, os acessos 

UGA 80 e UGA 110 obtiveram o melhor desenvolvimento das mudas, o que não restringiu que o 

maior desenvolvimento de parte aérea fosse observado nos acessos Parcela 49 e UGA 49, e o maior 

rendimento radicular nos acessos UGA 125 e UGA 127. 

A grande diversidade observada nos acessos estudados permitiu destacá-los por meio de 

suas diferentes características físico-químicas e de interesse agronômico, em que além da excelente 

produtividade de raízes, podem-se detectar acessos com percentual de massa seca acima de 40% 

(UGA 70) e de sólidos solúveis acima de 12°Brix (UGA 11), importantes atributos para o consumo in 

natura e/ou no processamento, aliados ao rendimento produtivo e características de uniformidade 

e peso de raízes, como observado nos acessos UGA 125 e UGA 127. 

Ainda se verificou o padrão colorimétrico das raízes e sua relação com os compostos 

bioativos analisados, sobressaindo-se os acessos UGA 126 e UGA 34 quanto aos teores de sólidos 

solúveis, capacidade antioxidante hidrofílica e lipofílica, firmeza e matéria seca enquanto os acessos 

UGA 73 e UGA 81 apresentaram maiores teores de compostos fenólicos tornando-os também mais 

promissores ao cultivo e ao consumo. 

E por fim, se observou que quatro acessos se sobressaíram nas análises sensoriais afetivas 

avaliando-se principalmente os parâmetros de aspecto global e intenção de compra, sendo estes 

UGA 49, UGA 76, UGA 127 e Parcela 49, revelando que parâmetros colorimétricos e de absorção de 

óleo e a concentração de carotenoides totais possuíram pouca influência nos resultados, e 

ressaltando a adequada aceitação pelos consumidores e o potencial de processamento desses 

acessos na forma frita. 

 


