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RESUMO. 

Avaliou-se a composição química dos resíduos (parte aérea + raízes “refugo”) de 

cultivares de batata-doce (Sem Nome, Paraná, ESAM 1, ESAM 2, ESAM 3, Seu Antônio, 

Brazlândia Rosada e Coquinho), colhidas aos 120 dias, em Mossoró-RN. Foi usado o 

delineamento inteiramente casualizado, com três repetições. Constatou-se variações de 

88,50 % a 90,86 % em matéria seca (M.S.); 6,45 % a 9,50 % em proteína bruta (P.B.); 

1,83 % a 4,61 % em extrato hexano (E.H.); 9,49 % a 18,91 % em matéria mineral (M.M.) e 

81,09 % a 90,51 % em matéria orgânica (M.O.). As seguintes cultivares sobressaíram-se 

das demais, nos distintos constituintes: ESAM 3 e Seu Antônio, em M.S.; Sem Nome, em 

P.B. e E.H.; Brazlândia Rosada, em M.M. e ESAM 2, em M.O. Para decisão final faz-se 

necessário, entre outros, conhecer-se os resultados agronômicos. 

Palavras-chave: Ipomoea batata, restos culturais, composição química, alimentação 

animal. 

ABSTRACT-Centesimal composition of sweet-potato cultivars remnants: I - Harvest 

at four months  

The chemical composition of cultivars remnants (shoot matter + refuse roots) of sweet-

potato was evaluated in cultivars ( Sem Nome, Paraná, ESAM 1, ESAM 2, ESAM 3, Seu 

Antônio, Brazlândia Rosada and coquinho), harvested at the 120-day stage, in Mossoró-

RN. It was used the randomized completely design with three replicates. Variations were 

discovered in dry matter from 88,50 % to 90,86 % (D.M.); in crude protein 6,45 % to 9,50 

% (C.P.); in hexane extract 1,83 % to 4,61 % ( H.E.); in ashes 9,49 % to 18,91 % (A.); and 

in organic matter 81,09 % to 90,51 % (O.M.). The following cultivars had the highest 

contents from the others, in (D.M.) ESAM 3 and Seu Antônio; in (C.P.) and (H.E.) Sem 

Nome; in (A.) Brazlândia Rosada; and in ( O.M.) ESAM 2. To the final decision know the 

agronomic results it’s necessary, between others. 
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INTRODUÇÃO. 

Por sua alta palatabilidade, digestibilidade (EMPASC, 1990) e valor nutritivo, toda a planta 

de batata-doce [Ipomoea batatas (L.) Lam.] pode ser utilizada para diversos fins: 

alimentação humana, principalmente as raízes comerciáveis; indústria, todas as raízes, 



exceto as “refugo”, que são as não tuberosas e as tuberosas não comerciáveis; e 

alimentação animal, em que a planta pode ser utilizada integralmente ou em partes (só as 

raízes, só a parte aérea) e também, o que é mais tradicional entre os pequenos 

produtores, os resíduos (raízes “refugo” + parte aérea), após venda e/ou consumo das 

raízes comerciáveis. Para cada um desses usos devem existir recomendações técnicas 

quanto a cultivar para determinado ambiente, práticas culturais adequadas, ciclo para 

colheita e valor nutritivo das partes da planta ou da planta como um todo. Ainda há 

deficiência de pesquisas para cobrir tais necessidades. 

As cultivares ESAM 1, ESAM 2 e ESAM 3, criadas em Mossoró-RN e recomendadas para 

o Nordeste por Murilo et al (1990), foram estudadas bioquimicamente (Pereira et al, 2001; 

Santos Júnior, 2001) em colheitas realizadas aos 105, 130 e 155 dias após o plantio 

(dap). No estudo de Pereira et al, (2001) foram feitas análises químicas dos resíduos, 

separadamente: raízes refugo e parte aérea, excluindo os brotos (últimos 12 cm dos 

ramos). Em geral, ocorreram variações na qualidade nutricional das cultivares, de acordo 

com a idade da planta. 

Mais tarde, Moreira et al (2004) avaliaram agronomicamente essas e outras cultivares 

regionais e introduzidas (ESAM 1, ESAM 2, ESAM 3, Sem Nome, Paraná, Seu Antônio, 

Brazlândia Rosada e Coquinho), colhidas aos 120 dias. Evidenciaram que as cultivares 

Sem Nome, Paraná e ESAM 2 superaram as demais em produtividade comerciável e total 

de raízes, e de parte aérea, podendo ser recomendadas para indústria, alimentação 

humana e animal. Considerando a opção mais usada que é a venda e/ou consumo das 

raízes comerciáveis e uso do resíduo para os animais, essas três cultivares 

proporcionaram 22,7 t/ha; 18,9 t/ha e 18,8 t/ha de resíduos, respectivamente. Como, em 

qualquer dos casos, para a decisão final, faz-se necessário o conhecimento do valor 

nutricional do produto vegetal, tomou-se como objetivo deste trabalho a realização da 

composição química da porção menos estudada, resíduos (já misturados, como o 

produtor usa) de cultivares de batata-doce, colhidas aos 120 dap, em Mossoró–RN. 

MATERIAL E MÉTODOS 

As análises foram realizadas no laboratório de Bioquímica da Escola Superior de 

Agricultura de Mossoró. Usou-se o delineamento inteiramente casualizado, com três 

repetições e oito tratamentos (cultivares: Sem Nome, Paraná, ESAM 1, ESAM 2, ESAM 3, 

Seu Antônio, Brazlândia Rosada e Coquinho).  

Logo após a colheita, realizou-se a pré-secagem da parte aérea e das raízes refugo das 

plantas de três covas, usando-se estufa com circulação forçada de ar, a 65 oC, até peso 



constante. Em seguida, os materiais foram triturados em moinho tipo “Willey”, misturados 

uniformemente, e então retiradas amostras para análises. 

Obteve-se a matéria seca (%) por secagem em estufa, a 105 ºC; proteínas (%), pelo 

método micro–kjeldahl; extrato hexano (%), pelo método hexano a quente, em aparelho 

tipo “Goldfish”; matéria mineral (%) através do método de incineração simples, em mufla, 

a 600 oC e matéria orgânica (%), por diferença de 100 % do teor da matéria mineral. 

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

comparadas pelo teste de Scott–Knott, a 5 % de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO.  
Em matéria seca, as cultivares ESAM 3, com 90,46 %, e Seu Antônio, com 90,86 %, 

superaram as demais. Tais resultados são altos quando comparados aos da literatura 

citada (Pereira, 2001; Santos Júnior, 2001), atribuindo-se à pré-secagem sofrida pelo 

material analisado. 

Em proteína bruta, que é um dos constituintes mais importantes da dieta animal, as 

cultivares Sem Nome e ESAM 1 alcançaram 9,03 % e 9,50 %, respectivamente. Esses 

valores se assemelham aos obtidos por Pereira (2001) em matéria seca da parte aérea da 

‘ESAM 1’ (melhor entre as ESAMs), colhida aos 130 dias (9,09 %), mesmo porque, neste 

trabalho, a quantidade de raízes “refugo” fresca dessa cultivar foi pequena: 2.361 kg/ha. A 

cultivar Sem Nome, com teor semelhante de P.B., deveria ser preferida em relação à 

‘ESAM 1’ já que produziu 6,8 t a mais de resíduos/ha e também foi significativamente 

superior em produção de raízes comerciáveis (Moreira et al, 2004). Outros atributos, 

como valor nutritivo e preço das raízes comerciáveis, complementariam a indicação dessa 

cultivar. Também foi a cultivar Sem Nome que se sobressaiu das demais em extrato 

hexano, com valor que supera a média das cultivares em 88,00 %. 

Quanto ao conteúdo de matéria mineral, a cultivar Brazlândia Rosada, com 18,91 %, 

superou as demais. Considera-se esse valor alto em relação aos obtidos nas cultivares 

mais produtivas de raízes e de fitomassa fresca total (Sem Nome, Paraná e ESAM 2), 

segundo Moreira et al (2004), em média, 10,26 %. Nas cultivares esamianas, colhidas aos 

130 dap, Pereira (2001) constatou na parte aérea valores médios em M.M. de 8,34 %. 

Coerentemente, já que o teor de matéria orgânica complementa o de matéria mineral, 

constata-se que a cultivar com menor valor em M.M. apresentou o maior em matéria 

orgânica, ou seja: ESAM 2, com 90,51 %. Aliás, quando as cultivares ESAMs foram 

comparadas quimicamente aos 130 dap, a ‘ESAM 2’ sempre esteve entre as melhores em 

M.O., raízes refugo, parte aérea (Pereira, 2001), e raízes comerciáveis (Santos 

Júnior,2001). 



Assim, após analisados os resíduos das cultivares, pode-se observar maiores teores de 

matéria seca na ‘ESAM 3’ e ‘Seu Antônio’; de proteínas e extrato hexano, na ‘Sem Nome’; 

de matéria mineral, na ‘Brazlândia Rosada’ e de matéria orgânica, na ESAM 2. 

Ou seja, com a produção (Moreira et al, 2004) e o valor nutritivo dos resíduos, o produtor 

já pode optar, entre as cultivares testadas, por aquela que mais se ajuste a sua realidade. 

Tabela 1.Valores médios de matéria seca (M.S.), proteína bruta (P.B.), extrato hexano 

(E.H.), matéria mineral (M.M.) e matéria orgânica (M.O.), em % , dos resíduos (parte 

aérea + raízes refugo) de cultivares de batata-doce.Mossoró-RN, ESAM, 2.003. 

Cultivar M.S. P.B. E.H. M.M. M.O. 
Sem Nome 89,72 b 9,03 a 4,61 a 10,49 d 89,51 b 
Paraná 88,50 c 7,00 c 2,26 b 10,81 d 89,19 c 
ESAM 1 90,11 b 9,50 a 2,07 c 12,32 c 87,68 c 
ESAM 2 88,50 c 6,45 c 1,90 c 9,49 e 90,51 a 
ESAM 3 90,46 a 6,96 c 2,18 b 12,09 c 87,91 c 
Seu Antônio 90,86 a 7,34 c 2,56 b 18,05 b 81,95 d 
Brazlândia Rosada 88,56 c 7,96 b 1,83 c 18,91 a 81,09 e 
Coquinho 90,06 b 8,25 b 2,18 b 10,74 d 89,40 b 
MÉDIA    89,60     7,81     2,45    12,86    87,16 
*Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem, entre si, pelo teste de Scott-Knott, (P<0,05). 
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