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NESRALLA, L. R. Caracterização  morfoagronômica de clones de batata–doce 
cultivados no Distrito Federal. 2015. Monografia (Bacharelado em Agronomia). 
Universidade de Brasília – UnB. 
 
 
     RESUMO 
	  
	  
A batata doce (Ipomoea batatas L.) é considerada uma hortaliça tuberosa de fácil cultivo 
e de baixo custo de produção. No Brasil é cultivada em praticamente todo o território, 
porém apresenta baixas produtividades e a qualidade das raízes é, muitas vezes, não 
aceita pelo mercado consumidor, reduzindo o seu valor comercial. A avaliação dos 
genótipos em campo e o uso na pós-colheita das raízes não aceitas comercialmente pelo 
mercado consumidor auxilia a busca de materiais potencialmente promissores para os 
agricultores e também a agregar valor ao produto que antes seria descartado. Este 
trabalho teve o objetivo de caracterizar, avaliar e selecionar genótipos de batata-doce 
quanto as características desejáveis, descritores, e resistência a insetos de solo e também 
desenvolver um produto, doce marrom-glacê, com as raízes comercialmente não aceitas. 
O ensaio foi instalado na Fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília (FAL-UnB), 
em blocos casualizados com 11 tratamentos, 3 repetições e 10 plantas por parcela no 
período de Dezembro de 2014 a Junho de 2015. Os doces foram produzidos no Instituto 
Federal de Brasília Campus Riacho fundo-IFB, no período de Agosto a outubro de 2015, 
foram utilizadas 5 variedades de batata-doce, provenientes da Fazenda Água Limpa, 
localizada na Vargem Bonita, Distrito Federal.  Avaliou-se aos 6 meses após o plantio 
das ramas, em camalhões, para a parte aérea, tipo de planta, comprimento do entrenó, 
diâmetro do entrenó, coloração das ramas, coloração secundária das ramas, pubescência 
da rama, produtividade de massa verde, comprimento das ramas, comprimento do 
pecíolo, pigmento do pecíolo, formato da folha, tipo de lóbulo, numero de lóbulos, 
formato do lóbulo central, tamanho da folha madura, cor da folha madura e cor da folha 
imatura. Para a caracterização das raízes, diâmetro, comprimento, defeitos, formato, 
índice de danos causados por pragas, cor predominante da casca, intensidade da cor 
predominante, cor secundária da casca, cor predominante da polpa, cor secundária da 
polpa e distribuição da cor secundária. Avaliou-se para o doce aroma, sabor, cor, textura 
e apreciação global, com 45 provadores não treinados avaliando por uma escala 
previamente definida. Os genótipos FAL 5, FAL 6, FAL 7 e FAL 11 foram os que de 
modo geral apresentaram melhores características morfológicas e agronômicas. O 
genótipo FAL 1 foi altamente resistente ao ataque de pragas. A formulação 2 do doce 
marrom-glacê foi a que apresentou melhores notas. 

 
Palavras-chave:  Ipomoea batatas L.; produtividade; caracterização; pragas de solo; 
marrom-glacê. 	  
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NESRALLA, L. R. Morphological and agronomic characterization of sweet potato 
genotypes cultivated in Fazenda Água Limpa – UnB. 2015. 	  
	  
	  
	  

ABSTRACT 
	  
	  
	  
	  

The	   sweet	  potato	   (Ipomoea batatas L.) is considered an easy to grow and low 
production cost crop. In Brazil it is grown in almost all the territory but has low 
productivity and the quality of the roots is often undesirable, not being accepted by the 
market, reducing their commercial value. This study aimed to characterize, evaluate and 
select genotypes of sweet potato as to the desirable characteristics, resistance to soil 
insects and also develop a product, marrom-glacê, using the non-commercial roots to 
assemble value to this type of roots. The experiment was conduced in Fazenda Água 
Limpa at the University of Brasilia (FAL-UnB), in blocks with 11 treatments, 3 
repetitions and 10 plants per plot, from December 2014 to June 2015. The marrom-glacê 
was produced in the Instituto Federal de Brasília Campus Riacho fundo-IFB, from 
August 2015 to October 2015, using 5 genotypes of sweet potato from FAL-UnB. Was 
evaluated 6 months after planting of the branches, for leafs, petioles and branches, type of 
the plant, coloring of the primary branches, coloring of the secondary branches, branches 
hairs, production of green mass, branches length, petiole length, coloring of the petiole, 
leaf format, type of lobule, number of lobules, central lobule format, leaf size, coloring of 
the mature leaf and coloring of the immature leaf. Characterizing the roots, diameter, 
length, format, roots defects, intensity of pests attacks, predominant color of the skin, 
intensity of the predominant color, secondary color of the skin, predominant color of the 
pulp, secondary color of the pulp and distribution of the secondary color. The aroma, 
color, flavor, texture and global appreciation were the characteristics used to characterize 
the marrom-glacê candy by 45 non-trained evaluators, using a predefined scale. The 
genotypes FAL 5, FAL 6, FAL 7 and FAL 11 were the ones, which presented the best 
morphologic and agronomic characteristics. The genotype FAL 1 presented elevated 
resistance to pests attack. The formulation number 2 of the marrom-glacê candy was the 
one, which presented the best evaluation. 	  
	  
Key	  words:	  Ipomoea batatas L.; productivity; characterization; soil insects; marrom-
glacê.  	  
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1. Introdução 

A batata doce (Ipomoea batatas L.) é uma hortaliça tuberosa de fácil cultivo, com 

ampla adaptação a diferentes tipos de solo e clima, uma planta rústica, com alta tolerância 

à seca e baixo custo de produção (Andrade et al., 2012). Possui um sistema radicular 

profundo e ramificado podendo assim explorar um maior volume de solo e absorver agua 

em camadas mais profundas do que a maioria das hortaliças (CNPH, 2008).   

Entre as culturas alimentícias, é a sétima mais importante mundialmente (Centro 

Internacional de La Papa, CIP, 2005b) sendo China, Indonésia, Índia e Japão os grandes 

produtores, e a quarta mais importante no Brasil, o maior produtor no continente latino-

americano (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 2007).  

A cultura da batata-doce pode ser cultivada em praticamente todo o território 

brasileiro; possuindo um grande potencial de cultivo por ser de baixo custo, pouco 

exigente em insumos, resistente a insetos, pragas e possuir baixa exigência hídrica, o que 

garante investimentos mínimos e retorno elevado, o que resulta em geração de renda, 

tornando-a de fundamental importância social e econômica, contribuindo para a fixação 

do homem no campo (Zero e Lima, 2005), porem ainda é pouco valorizada no Brasil 

(Ritschel et al., 2007). O cultivo de hortaliças, em pequena escala, é uma atividade 

produção agrícola exercida com pouca tecnologia, onde os produtores utilizam materiais 

genéticos com baixa aptidão agronômica, ultrapassados/degenerados, e em sua maioria 

susceptíveis a pragas e doenças, um cultivo exercido sem a devida orientação 

profissional. Estas praticas resultam em baixos índices de produtividade e baixa 

qualidade do produto. (Zero e Lima, 2005).  

A cultura apresenta um elevado potencial produtivo, todavia, no Brasil é comum 

encontrar baixas produtividades. A baixa produtividade nacional esta vinculada a grande 

variação no nível tecnológico empregado, a falta de variedades produtivas e adaptadas as 

diversas regiões e a falta de adoção de praticas culturais adequadas. (Cavalcante et al., 

2009). A batata-doce é considerada uma cultura de múltiplos usos, onde se consegue 
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aproveitar todas as partes da planta, podendo ser utilizada na alimentação humana e 

animal e também como matéria-prima nas indústrias de alimentos, tecidos, papel, 

cosméticos, preparação de adesivos e uma alternativa na produção de biocombustível 

(Cardoso et al., 2005). 

É uma hortaliça que apresenta grande variabilidade genética permitindo seleção para 

os mais diversos propósitos como: melhor qualidade nutricional, maior densidade de 

raízes (Cardoso et al., 2007), obtenção de resistência a pragas e doenças (Azevedo et al., 

2002), maiores teores de matéria seca.  

A caracterização de cada genótipo é de fundamental importância para que essa 

variabilidade possa ser utilizada de forma eficiente no desenvolvimento de novas 

cultivares, de acordo com as características das regiões para as quais serão destinadas. 

Diante da importância da procura por novos alimentos com características que atendam 

às exigências de um mercado em ascensão, e após terem sido avaliadas agronomicamente 

11 genótipos de batata-doce este trabalho teve por objetivos caracterizar, avaliar e 

selecionar genótipos promissores quanto as características morfológicas e agronômicas e 

também efetuar um trabalho de pós-colheita com as raízes que antes seriam descartadas, 

utilizando-as para a produção doce de batata doce, marrom-glacê, avaliando suas 

características sensoriais quanto às diferentes cultivares, determinando seu rendimento e 

intenção de compra do produto.  

2. Objetivo geral  

Caracterizar e selecionar clones de batata-doce para o mercado de mesa e 

industrial. 

3. Objetivos específicos  

 1) Caracterizar morfologicamente onze clones de batata-doce cultivados no 

Distrito Federal. 2) Caracterizar agronomicamente onze clones de batata-doce cultivados 

no Distrito Federal. 3) Selecionar os mais produtivos e mais resistentes a insetos de solo. 

4) Selecionar os genótipos com características desejáveis e produzir o doce marrom-

glacê. 5) Avaliar sensorialmente o doce marrom-glacê.  
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4. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

4.1 Batata-doce 

 

4.1.1 Origem 

 
O local exato de origem da espécie não é bem definido, no entanto, a maior parte 

das evidencias indica a região da América Central e do Sul, encontrada desde a Península 

de Yucatam, no México, até a Colômbia. Registros mais antigos levam a crer que a 

domesticação da batata- doce tenha coincidido com os primórdios do desenvolvimento da 

agricultura (Ritschel et al., 1999). Relatos do seu uso remontam a períodos anteriores a 

dez mil anos, com base em análise de batatas secas encontradas em cavernas localizadas 

no vale de Chilca Canyon, no Peru e em evidências contidas em escritos arqueológicos 

encontrados na região ocupada pelos Maias na América Central (Embrapa, 2007). 

Através das rotas de migração humana, a batata-doce se espalhou por todo o continente 

americano. A introdução da tuberosa na Europa, África, Ásia e América do Norte ocorreu 

em tempos mais recentes (Monteiro et al., 1984).  

A América Central é considerada o centro primário de diversidade, devido ao 

grande número de batatas nativas e espécies silvestres existentes (Moulin, 2010). O Brasil 

é considerado centro secundário de diversidade da espécie (Borges et al., 2009).   

4.1.2 Aspectos botânicos 
 

A batata-doce é uma planta dicotiledônea a qual, taxonomicamente recebe a 

seguinte sistemática: Família- Convolvulacea, Gênero- Ipomoea, Serie - Batatas, Espécie- 

Ipomoea batatas (L.) Lam. (Schultz, 1968).  A família Convolvulaceae agrupa mais de 

1000 espécies, sendo ela a única espécie de valor comercial, com 2n=6x=90 (Jones, 

1967). A variabilidade dentro da espécie é muito alta, provavelmente é resultado do alto 

nível de ploidia. As outras espécies do gênero que foram identificadas em sua maioria, 
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são diploides 2n=2x=30. A batata-doce cultivada aparenta ser a única hexaplóide do 

gênero (Moulin, 2010).  

 

É uma espécie herbácea, em sua maioria das vezes com habito de crescimento 

rasteiro, podendo ainda ser ereto ou intermediário.  Atualmente existe uma grande 

diversidade de cultivares, comprovada pela multiplicidade da cor do caule; das ramas que 

podem ser verdes, roxas ou ainda ter seções verdes juntamente com seções roxas; da 

conformação das folhas e da forma e coloração externa e interna das raízes.  O sistema 

radicular da batata-doce possui raízes de dois tipos, as fibrosas ou absorventes, 

responsáveis pela absorção de agua e nutrientes, e as tuberosas, que acumulam reservas e 

constituem a parte comercial da planta (Mouin, 2010). 

A batata-doce é uma espécie alógama a qual, possui autoincompatibilidade, o que 

reforça a alogamia e aumenta a heterozigosidade genética (Daros et al., 2002). A 

propagação comercial é feita vegetativamente, procedendo-se o plantio de secções de 

ramas (ramas-sementes, estacas de ramas) ou por meio de suas raízes (mudas) 

(Massaroto, 2008). A obtenção de sementes botânicas por polinização cruzada é possível, 

contudo não apresenta interesse comercial devido ao alto nível de segregação da 

progênie. Todavia é bastante importante para o melhoramento genético (Moulin, 2010).   

As flores são hermafroditas com coloração lilás ou roxa, podendo ter manchas 

arroxeadas (Martin, 1970). A polinização é, normalmente, feita por insetos e a 

autofecundação raramente ocorre (Oliveira et al., 2002).  

As ramas mais novas são pouco lignificadas as quais, podem ser segmentadas e 

utilizadas na formação da lavoura, enquanto as mais velhas tem um tecido mais rígido, 

com paredes celulares lignificadas e menos número de células meristemáticas, não sendo 

indicadas para o enraizamento (Huáman, 1992).  

Existe no Brasil um número elevado de variedades de batata-doce, com enorme 

diversidade genética. São características importantes dessas cultivares a resistência a 

pragas e doenças, a adaptação a diferentes condições edafoclimáticas, a baixa exigência 

em fertilidade do solo, a produtividade, o valor nutricional, as características culinárias e 
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industriais, além de outras. Entretanto ainda são poucos os trabalhos de pesquisa visando 

selecionar e indicar cultivares para as diferentes regiões brasileiras (Miranda, 1989).  

 

Por ser considerada uma cultura rustica, permite colheita prolongada, protege o 

solo e é de fácil cultivo dispensando tecnologia agrícola mais avançada necessitando de 

poucos tratos culturais, tornando seu custo de produção inferior quando comparada a 

outras culturas, como batata e mandioca (Massaroto, 2008).  

 
 

4.1.3 Cenário Mundial e Nacional  

No cenário mundial, a batata doce a sétima colocada entre as espécies mais 

importantes (FAO, 2007), com produtividade média de 15 t ha. Segundo CIP 2005a, 

cerca de 95% da produção concentra-se em países em desenvolvimento onde, devido ao 

nível tecnológico empregado, esta média encontra-se muito abaixo do potencial desta 

cultura, que pode ser superior a 40 t ha (Miranda et al., 1984).  Rendimentos 

experimentais de 69 toneladas/ha já foram obtidos (Brito et al. 2004). Esta cultura é 

cultivada em 111 países, onde aproximadamente 90% da produção está localizada na 

Ásia, 5% na África e 5% no restante do mundo. Somente a China responde por 118 

milhões de toneladas por ano (aprox. 87% da produção mundial), e a cultura representa 

neste país a 2a maior produtora de alimentos (CIP, 2005b). Em países como a Indonésia e 

a China a batata-doce é de fundamental importância social e econômica, sendo utilizada 

tanto na alimentação humana como na alimentação animal (Huang et al., 2003). Além 

dessas finalidades, a batata-doce pode ainda ser utilizada na fabricação de 

biocombustível, como álcool e na fabricação de diversos subprodutos. (Momenté et al., 

2004).   

No continente Latino-Americano, o Brasil surge como principal produtor, sendo 

os estados de maior produção o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco 

e Paraíba (IBGE, 1999). Esta espécie, no Brasil, é a quarta hortaliça mais produzida e a 

quinta com maior valor de produção (IBGE, 2000), correspondendo a uma produção 

anual de 500.000 toneladas, obtidas em uma área estimada de 48.000 hectares (FAO, 
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2000; IBGE 1999), no entanto, apresenta valores médios de produção abaixo da média 

mundial, em torno de 11,2 t ha (BRASIL, 2005a,b,c). A baixa produtividade está 

associada a falta de adoção de praticas culturais adequadas, ao baixo nível tecnológico 

empregado (Cavalcante et al., 2009) e aos produtores que utilizam variedades regionais, 

sendo que grande parte delas são pouco produtivas e susceptíveis a pragas e doenças 

(Miranda et al., 1984). Devido a uma falta de orientação técnica adequada, os índices 

nacionais de produtividade e qualidade são baixos. 

 

A batata-doce possui um elevado potencial de produção, por ser uma das plantas 

com maior capacidade de produzir energia por unidade de área e tempo (Kcal/ha/dia) 

(Miranda et al. 1987).  Segundo Miranda (1987) a cultura apresenta custos de produção 

relativamente pequenos, baixos níveis de investimentos e de retorno econômico elevado. 

 

Devido ao seu potencial de produzir grandes quantidades de alimento com alto 

valor nutritivo a baixo custo e baixo uso de insumos, de maneira sustentável, tornam-na 

uma planta de grande importância sócio economia, para a geração de emprego e renda, 

sendo uma interessante opção para a agricultura familiar em todas as regiões do país 

(Souza, 2000), e também para o agronegócio em maior escala, tendo seu cultivo 

mecanizável. 

 

Apesar de ser pouco valorizada no Brasil, possui um elevado valor nutritivo, rica 

em carboidratos, vitaminas do complexo B e C e ainda, em alguns casos, elevados teores 

de vitamina A (Miranda et al., 1995). É uma das plantas de raiz tuberosa mais cultivada 

pelo homem a qual, todas as partes podem ser aproveitadas, viabilizando seu cultivo às 

mais diversas formas de utilização (Peixoto et al., 1999).  

 

4.1.4 Melhoramento da batata-doce 

 No Brasil a cultura da batata-doce não possui muita pesquisa científica.  Todavia 

a cultura é amplamente difundida nas diversas regiões do Brasil existindo uma variada 

quantidade de genótipos espalhadas pelo território nacional. Muitas vezes, uma mesma 
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cultivar recebe nomes diferentes de região para região e também cultivares diferentes 

recebem nomes iguais, encobrindo as diferentes constituições genéticas dos materiais 

(Cardoso et al., 2005).  

 A cultura da batata-doce é uma espécie hexaplóide. Possui também 

autoincompatibilidade que conduz a polinização cruzada e, portanto, a um alto grau de 

heterozigose das plantas de um mesmo genótipo. Devido a esses fatores esta cultura 

apresenta uma grande variabilidade fenotípica e genotípica quando se utiliza a 

propagação por sementes botânicas (Folquer, 1978). A alta variabilidade genética 

(Woolfe, 1992) ocorre devido ao alto nível de ploidia. 

  No melhoramento, a existência de variabilidade genética é muito importante. 

Porém como a espécie é quase totalmente propagada por ramas, reprodução assexuada, a 

retirada contínua de ramas de um mesmo clone durante gerações pode ter contribuído 

para a redução da variabilidade genética dessas populações e para o acumulo sistêmico de 

doenças levando a perda do vigor dos genótipos (Daros et al., 1999). Além disso, com o 

passar do tempo essas variedades ficam susceptíveis a pragas e doenças e ficam obsoletas 

o que contribui ainda mais para os baixos índices produtivos encontrados no Brasil 

(Massaroto, 2008).  

 A utilização eficiente dessa variabilidade genética depende, entre outros fatores, 

de uma coleção de germoplasma bem mantida onde, no Brasil a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária – Embrapa mantém em seu acervo 357 acessos já caracterizados 

para a resistência aos nematóides de galhas do gênero Meloidogyne spp. (Embrapa, 

2004). Depende também da caracterização dos acessos (Massaroto, 2008). Esta 

caracterização de genótipos pode ser feita por características agronômicas ou então pelo 

uso de marcadores moleculares (Oliveira et al., 2002).  

A escolha de genótipos adaptados às condições edafoclimáticas de cada região 

depende da caracterização, identificação e seleção dos mesmos para o cultivo e para os 

programas de melhoramento, visando o aumento da produção e a qualidade da cultura 

(Moreira et al. 2009).   
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 No Brasil, a baixa produtividade da cultura é decorrente, em parte, da falta de 

cultivares melhoradas (Miranda et al. 1987) e também devido a fatores como tecnologia 

de produção inadequada (Oliveira et al. 2005). Desta maneira é necessário o aumento de 

pesquisas no país visando o desenvolvimento de novas cultivares de batata-doce, para 

assim atender ao mercado consumidor que tem demanda crescente por produtos que 

reúnam boas características sensoriais, nutricionais e benéficas a saúde.  

4.2 Uso da batata-doce com finalidade alimentar  

4.2.1 Batata doce na alimentação humana 

 O principal produto comercial da batata-doce são as raízes tuberosas, 

amplamente utilizadas na alimentação humana. Enquanto em alguns países o consumo 

por habitante é bastante alto (160 kg/ano em Ruanda, 102 kg/ano em Burundi, e 95 

kg/ano em Uganda) (CIP, 2005a), no Brasil, a produção per capita é baixa (2,75 

kg/ano/habitante), inferior à da batata (16 kg/ano/habitante) e à da mandioca (124 

kg/ano/habitante). Por possuir um alto valor nutritivo, em um passado recente pesquisas 

foram conduzidas para determinar as funções benéficas à saúde da batata-doce (Tabela 1) 

(Islam et al., 2003; Islam, 2006).  

 

Tabela 1. Algumas funções benéficas à saúde providas pela batata doce e seus 

componentes.   

Beneficio a saúde Componente 

Atividade antioxidante Polifenóis, vitaminas, antocianina 

Redução da lesão hepática Antocianina, betacaroteno 

Antimutageneses Polifenóis, vitaminas, antocianina 

Anticarcinogeneses Gangliosídeo 

Anti-hipertensiva Polifenóis, vitaminas, antocianina 

Atividade antimicrobiana Fibra alimentar, polissacarídeo 

Anti-inflamatória Fibra alimentar 

Promove a movimentação do intestino  Fibra alimentar, jalapin 

Efeito antidiabético Glicoproteína ácida 
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Efeito anticárie  Fibra alimentar  

Efeito de proteção ultravioleta Polifenóis, vitaminas 

                        Fonte: Islam et al., 2003; Islam, 2006 

O valor nutricional das raízes da batata-doce se assemelha ao da mandioca ou da 

batata (Tabela 2), sendo alimentos essencialmente energéticos ricos em amido e pobres 

em lipídios e proteínas. Quando comparada a mandioca e batata, a batata-doce, pode 

superar estas em algumas característica, tais como o teor de betacaroteno, devido a 

existência de clones de coloração amarela ou alaranjada, que são raízes ricas nesse 

precursor da vitamina A, tornando-a eficiente no combate de doenças relativas a 

deficiência desta vitamina, como a xeroftalmia e as lesões da córnea (Hagenimana et al., 

1998).  

Tabela 2. Composição centesimal e valor energético da batata-doce (raiz cozida), 

mandioca (raiz cozida) e batata (raiz cozida). 

Composição 

Batata-doce branca 

(cozida) Mandioca (cozida) 

Batata 

(cozida) 

Calorias (em 100g)  125.1 119 85.3 

Glicídios (g/100g) 27.9 28.9 19.1 

Proteínas (g/100g)  1.8 0.6 2 

Lipídios (g/100g) 0.7 0.2 0.1 

Cálcio (mg/100g) 30 28 11 

Fósforo (mg/100g) 49 37 56 

Ferro (mg/100g) 0.7 0.9 0.7 

Glicídios (g/100 cal) 22.3 24.29 22.39 

Proteínas (g/100cal) 1.44 0.5 2.34 

Lipídios (g/100 cal) 0.56 0.17 0.12 

Cálcio (mg/100 cal) 23.98 23.53 12.9 

Fósforo (mg/100cal) 39.17 31.09 65.65 

Ferro (mg/100 cal) 0.56 0.76 0.82 

Fonte: Franco (2005); Massaroto (2008).  
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No Brasil a maior parte das batatas-doces plantadas são de coloração branca ou 

creme, sendo pobres em betacaroteno, porém, cultivares de polpa amarela e alaranjada 

estão disponíveis sendo estas, ricas nesta provitamina tornando-as uma alternativa barata 

e conveniente para o combate a deficiência de vitamina A (Gonçalves Neto, 2010).  

Esta cultura participa do suprimento de calorias, vitaminas e minerais, 

apresentando teores de carboidratos variando entre 25% a 30%, dos quais 98% são 

facilmente digestíveis. São excelentes fontes de carotenoides, vitaminas dos complexos A 

e B, potássio, ferro e cálcio (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Composição nutricional de 100g de raiz de batata-doce crua 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Luengo et al., 2000 

 

As folhas também são de grande potencial para consume humano, sendo 

excelentes fontes de proteína, glicídios, cálcio, fosforo e ferro, além de vitamina A e 

vitamina C (Xiaoding, 1995).  Por possuírem um valor alimentício semelhante ao das 

folhas de mandioca e por unidade calórica superam o teor de proteína do feijão, estas 

podem ser empregadas em multimisturas para o combate a desnutrição (Rede Mulher de 

Componentes Quantidade 

Água 75.8(g) 

Calorias 102Kcal 

Fibras digeríveis 1.1(g) 

Potássio 295(mg) 

Sódio 43(mg) 

Magnésio 10(mg) 

Zinco 0.35(mg) 

Cobre 0.28(mg) 

Vitamina A - Retinol 0.2(mg) 

Vitamina B - Tiamina 300(mg) 

Vitamina B2 Riboflavina 96(mg) 

Vitamina C - Ácido ascórbico 55(mg) 

Vitamina B5 - Niacina 30(mg) 
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Educação, 2005)(Tabela 4). Apresenta a vantagem, sobre as folhas de mandioca, por não 

possuir princípios tóxicos (compostos cianogênios), não exigindo detoxificacao previa 

antes do uso. O uso de brotações de batata-doce como hortaliças verdes tem sido 

prioridade de pesquisa em países asiáticos (Xiaoding, 1995).   

 

As folhas podem ser preparadas ao vapor, cozidas e também podem ser fritas em 

uma técnica denominada “stir-frying” (quando os ingredientes são fritos em um 

recipiente com uma pequena quantidade de óleo quente). Devido ao calor, durante o 

prepare de vegetais são esperadas pequenas perdas de nutrientes. No entanto, o calor 

ajuda a ativar algumas enzimas, vitaminas e antioxidants dos vegetais. Para se conseguir 

o melhor aproveitamento dos nutrientes das folhas da batata-doce é recomendado mantê-

las em locais apropriados, como sacolas plásticas com furos para arejamento, e cozinhar 

por períodos de tempo pequenos (Islam et al., 2003; Islam, 2006). 

 

Tabela 4.  Composição das folhas de batata-doce (folhas frescas), mandioca (folhas 

secas) e feijão preto (Cru). 

Composição 

Batata-doce 

(folhas frescas) 

Mandioca (folhas 

secas) Feijão preto (cru) 

Calorias (em 100g)  49 91 343.6 

Glicídios (g/100g) 10.2 18.3 62.37 

Proteínas (g/100g)  4.6 7 20.74 

Lipídios (g/100g) 0.2 1 1.27 

 Cálcio (mg/100g) 158 303 145 

Fosforo (mg/100g) 84 119 471 

Ferro (mg/100g) 6.2 7.6 4.3 

Glicídios (g/100 cal) 20.82 20.11 18.15 

Proteínas (g/100cal) 9.39 7.69 6.04 

Lipídios (g/100 cal) 0.41 1.1 0.37 

Cálcio (mg/100 cal) 322.45 332.97 42.2 

Fosforo (mg/100 cal) 171.43 130.77 137.08 

Ferro (mg/100 cal) 12.65 8.35 1.25 

Fonte: Franco (2005); Massaroto, (2008) 

 



23	  

No Brasil a indústria utiliza as raízes de batata-doce para a produção de doces 

caseiros ou para o processamento e produção de doces enlatados industrializados 

(marrom-glace), representando um uso limitado da espécie. Contudo, o potencial para a 

produção agroindustrial é bem maior. Como farinha, a batata-doce tem composição 

semelhante a farinha de mandioca, apresentando vantagens sobre a mesma, pois 

apresenta menor ciclo de produção (aproximadamente 6 meses enquanto a mandioca 

chega aos 18 meses) e também seu processamento causa menor impacto ambiental, visto 

que, no processamento da mandioca um dos resíduos obtidos é altamente toxico, a 

manipueira, devido a presença de compostos cianogênios (Massaroto, 2008).  Possui um 

processo de produção simples, barato e apropriado para a agricultura familiar, sendo 

largamente empregado na China.  Tanto a produção de farinha de batata-doce como a sua 

utilização na panificação são tecnologias já estudadas e disponíveis no Brasil (Savelli et 

al., 1995).  

 

As farinha da batata-doce tem um enorme potencial para a panificação e para 

fabricação de macarrão. Segundo Greene (2006), usando ate 65% de farinha de batata-

doce em misturas com farinha de trigo, obteve qualidade aceitável do pao em todas as 

proporções utilizadas. De acordo com Huang (2003), na China, 1/3 da produção é 

destinada a obtenção do amido e seus produtos, como o macarrão.   

 

Nos EUA, o USDA tem realizado estudos para o desenvolvimento de cultivares 

com maior teor de amido e menor teor de mono e dissacarídeos para assim, substituir a 

inglesa na produção de chips e batatas-frita (Becker, 2001). Considerando a grande 

diversidade de genótipos existentes no Brasil, os que possuírem características 

satisfatórias a este tipo de processamento podem ser utilizados. 

Apesar de ser uma cultura com uma grande diversidade de usos, tanto na 

alimentação humana e animal, como para a produção de biocombustível, e também para 

outros fins industriais, a batata-doce é uma cultura pouco estudada (Souza, 2000). Esta 

cultura pode ser considerada como uma alternativa de menor custo e de grande potencial 

para sistemas de produção que vão da agricultura familiar ao agronegócio em maior 

escala.  
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Em seus usos na culinária a batata-doce pode ser preparada de diversas formas, 

podendo ser consumidas tanto as folhas e brotações as quais possuem alto valor nutritivo 

e são saborosas, e podem ser preparadas como qualquer outra hortaliça de folha, A raiz 

pode ser consumida assada, cozida ou frita, sem a adição de qualquer condimento 

(Murilo, 1990), ou podem ser processadas na fabricação de farinha, macarrão, fécula, 

alimentos infantis e chips (Massaroto, 2008). Na indústria de alimentos a principal 

utilização da batata-doce é para a fabricação de doce em pasta ou cristalizado, 

confeccionados basicamente de polpa da batata-doce, açúcar e geleificante (Silva et al., 

2004). Além disso, possui um elevado valor como recurso forrageiro, podendo ser 

consumida “in natura” para melhor aproveitamento das vitaminas (Miranda et al., 1989) 

ou na forma de silagem. 

4.2.2 Análise sensorial  
A análise sensorial é definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT, 1993) como a disciplina científica usada para evocar, medir, analisar e 

interpretar reações das características dos alimentos e materiais como são percebidas 

pelos sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição. 

Os primeiros métodos de análise sensorial surgiram na época em que as indústrias 

de alimento ainda trabalhavam de forma artesanal onde, a avaliação final do produto era 

feita pelo próprio dono ou pelo encarregado da fábrica (Minim, 2013).  Nos Estados 

Unidos, durante a segunda guerra mundial, surgiu a necessidade de se produzir alimentos 

com qualidade, os quais não fossem rejeitados pelos soldados do exército, esse ocorrido 

foi determinante para o surgimento de métodos de análise sensorial pois, as forças 

armadas investiram em estudos para melhorar o consumo e também financiaram o 

desenvolvimento de métodos que avaliasse os aspectos sensoriais (Minim 2013). A partir 

dessa necessidade de alimentos de qualidade, surgiram métodos de aplicação da 

degustação, estabelecendo a analise sensorial como base científica (Monteiro, 1984).  

Esta pratica chegou ao Brasil em 1967, sendo utilizada inicialmente no instituto 

Agronômico de Campinas para avaliar a qualidade do café (Ferarezi e Costa, 2012; 

Minim, 2013).  
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A “máquina” de análise sensorial é composta pelos sentidos humanos – olfato, 

paladar, tato, audição e visão. Esses sistemas sensoriais avaliam a qualidade dos 

alimentos, ou seja, suas propriedades sensoriais as quais são – cor, odor, gosto, textura, 

som (Anzaldúa-Morales, 1994).  

Os métodos sensoriais correspondem a um grupo de testes utilizados para 

mensurar as respostas dos julgadores as características dos alimentos. Para diminuir a 

vulnerabilidade dos resultados as reações pessoais dos juízes estes testes devem ser 

aplicados cercados de cuidados (Anzaldúa-Morales, 1994). A escolha do método vai de 

acordo com o objetivo da pesquisa. Quando se avalia a aceitação de uma preparação 

pelos consumidores utiliza-se, por exemplo, a escala hedônica de 7 ou 9 pontos (Teixeira, 

2009). Segundo a NBR 12994, a escala hedônica ‘’expressa o grau de gostar ou 

desgostar’’ do alimento (NBR 12994, 1993, p. 2).  

 Atualmente a utilização da análise sensorial é de grande importância, enquanto 

outros métodos vem surgindo, os existentes são constantemente aprimorados (Minim, 

2013).    
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Capítulo 1. Caracterização morfológica e agronômica dos 

genótipos de batata-doce.  

 

RESUMO 

 
A batata doce (Ipomoea batatas L.) é considerada uma hortaliça tuberosa de fácil cultivo 

e de baixo custo de produção, desempenhando uma importante função para a população 

de baixa renda. É uma espécie que apresentam uma alta variabilidade fenotípica e 

genotípica. No presente trabalho objetivou-se através de descritores morfoagronômicos, 

caracterizar, avaliar e selecionar, dentro de onze genótipos de batata-doce, os 

promissores. O ensaio foi instalado na Fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília 

(FAL-UnB), em blocos casualizados com 11 tratamentos, 3 repetições e 10 plantas por 

parcela no período de Dezembro de 2014 a Junho de 2015. Avaliou-se aos 6 meses após 

o plantio das ramas, em camalhões, para a parte aérea, tipo de planta, comprimento do 

entrenó, diâmetro do entrenó, coloração das ramas, coloração secundária das ramas, 

pubescência da rama, produtividade de massa verde, comprimento das ramas, 

comprimento do pecíolo, pigmento do pecíolo, formato da folha, tipo de lóbulo, numero 

de lóbulos, formato do lóbulo central, tamanho da folha madura, cor da folha madura e 

cor da folha imatura. Para a caracterização das raízes, diâmetro, comprimento, defeitos, 

formato, índice de danos causados por pragas, cor predominante da casca, intensidade da 

cor predominante, cor secundária da casca, cor predominante da polpa, cor secundária da 

polpa e distribuição da cor secundária. Os genótipos FAL 5, FAL 6, FAL 7 E FAL 11, de 

um modo geral, apresentaram os melhores resultados. Destacando o FAL 7 por sua 

coloração de polpa laranja escura. O genótipo FAL 1 foi  altamente resistente ao ataque 

de pragas.  

 
Palavras-chave:  Ipomoea batatas L.; produtividade; caracterização; pragas de solo; 

variabilidade.  
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1. Introdução  

 
 A batata-doce (Ipomoea batatas (L.) Lam.) é uma planta dicotiledônea da família 

Convolvulácea. Destaca-se por ser uma planta de fácil cultivo, rústica, de ampla 

adaptação, tolerante à seca, pouco exigente em tratos culturais, de baixo custo de 

produção e multiplicidade de formas de aproveitamento sendo assim, cultivada em 

diversas partes do mundo (Murilo e Santos, 1999).  

 Esta cultura desempenha uma importante função para a população de baixa renda 

por ser uma hortaliça de alto valor energético e nutricional e de baixo custo de produção 

com um retorno elevado (Silva et al., 2002).  

 A batata-doce apresenta uma alta variação fenotípica comprovada pela 

multiplicidade da cor do caule e das ramas, da conformação das folhas e do formato e 

coloração interna e externa das raízes. Devido a esta alta variação para que ocorra a 

identificação de diferentes variedades é necessária a caracterização agronômica das 

mesmas. A variabilidade genética dentro da espécie é muito elevada, devido o alto nível 

de ploidia onde, sementes botânicas originadas de uma mesma planta são geneticamente 

diferentes (Jones et al., 1986), o que faz com que a utilização dessas sementes seja uma 

estratégia importante na seleção de genótipos superiores pelos programas de 

melhoramento para a obtenção de novas cultivares (Folquer, 1978).  

 No Brasil, os programas de melhoramento da batata-doce tem como principais 

objetivos aumentar a produtividade da cultura, aumentar o teor de amido e a resistência a 

insetos de solo (Silveira et al., 2009).  As principais pragas da cultura são elaterídeos, 

crisomelídeos e a  broca-da-raiz Euscepes postfaciatus (Fairmaire), sendo esta ultima a 

principal praga da cultura (Murayama, 1987). 
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2. Objetivo  

Caracterização	   e	   seleção	   de	   clones	   de	   batata-‐doce	   cultivados	   no	   Distrito	  

Federal.	   

3. Objetivos específicos  

1) Caracterizar morfologicamente 11 clones de batata-doce cultivados no período de 

Dezembro/14 a Junho/15 no Distrito Federal. 2) Caracterizar agronomicamente 11 clones 

de batata-doce cultivados no período Dezembro/14 a Junho/15 no Distrito Federal. 3) 

Avaliar a reação de clones de batata-doce aos insetos de solo. 4) Avaliar a produtividade 

dos genótipos. 5) Selecionar os mais produtivos e resistentes aos insetos de solo no 

Distrito Federal. 6) Selecionar os genótipos quanto a coloração de polpa.  

  

4. Materiais e Métodos 

 Neste trabalho foram utilizadas 11 genótipos de batata-doce utilizadas pelos 

produtores rurais do Distrito Federal. As cultivares de batata-doce, foram plantadas na 

Fazenda água Limpa – FAL UnB em 18/12/2014, mantidas cuidadosamente em campos 

isolados para garantir o vigor e a sanidade dos mesmos; colhidas seis meses após o 

plantio no mês de Junho de 2015.  

A Fazenda Água Limpa, pertencente à Universidade de Brasília. A fazenda 

localiza-se no Núcleo Rural Vargem Bonita, ao sul de Brasília, Distrito Federal. A 

fazenda está a 1.100 m de altitude, com uma latitude de 16o Sul e longitude de 48o Oeste. 

No plantio foram utilizadas partes do caule (estacas) de batata-doce com 

aproximadamente 3 a 4 gemas, das quais 2 foram enterradas no solo.  

 A análise de solo foi efetuada e é apresentada abaixo (Figura 1).  
 
 
Figura 1 . Análise do solo do local de plantio dos genótipos de batata-doce na Fazenda 
Água Limpa da Universidade de Brasília 2015.  
 
COMPONENTES  RESULTADOS  COMPONENTES  RESULTADOS  
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pH água1:2,5 6.6 Mg mg/dm3 1.6 

P mg/dm3 3.5 Al mg/dm3 0 

K mg/dm3 83 H+Al 1 

Na mg/dm3 6 Mat. Org. 41.4 

Ca mg/dm3 4.5   

 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com onze 

tratamentos e três repetições, com um total de 33 parcelas de 4,35 m2 cada. O 

espaçamento utilizado foi de 1,35 m entre linhas (camalhões) e 0,6 m entre plantas. Os 

tratamentos constituíram-se das variedades: FAL 01 bordadura, FAL 02, , FAL 03, FAL 

04, FAL 052, FAL 06, FAL 07, FAL 08, FAL 09, FAL 10 e FAL 11. Foram realizadas 

irrigações diárias por aspersão automatizada, quando necessário, foram feitas adubações 

de acordo com a análise do solo, para o controle da nutrição das plantas.  

 
Figura 2. Campo de batata doce 7 dias antes da colheita, localizado na Fazenda Água 

Limpa pertencente a Universidade de Brasília. 

 

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

comparadas pelo teste de Scott-Knott , adotando-se o nível de 5% de probabilidade. Para 

análise dos dados foi utilizado o programa computacional ASSISTAT 7.7 BETA (Silva e 

Azevedo, 2009).   
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5. Caracterização   

Após seis meses do plantio, foram feitas análises de algumas variáveis, foram utilizados 

descritores que são apresentados a seguir:   

5.1 Caracterização da parte aérea  

Descritores da parte aérea das variedades de batata - doce  

1 - Tipo de Planta 8 - Tipo de lóbulo da folha 14 - Cor da folha imatura 

3-Ereta (< 75 cm) 0-Sem lóbulos laterais (inteira) 1-Verde-amarelada 

5-Semi-ereta (75-150 cm) 1-Muito superficiais 2-Verde 

7-Rasteira (151-250 cm) 3-Superficiais 3-Verde com extremidade roxa 

9- Muito dispersa (>250 cm) 5-Moderados 4-Verde-acinzentado 

2 - Comprimento entrenó  7-Profundos 

5-Verde com nervuras roxas na 

superfície abaxial 

1-Muito curto (< 3 cm) 9-Muito profundos 6-Fracamente roxa 

3-Curto (3-5 cm) 9 - Número de lóbulos por folha 7-Predominantemente roxa 

5-Intermediário (6-9 cm) 1-Um 

8-Verde na parte abaxial, roxa na parte 

adaxial 

7-Longo (10-12 cm) 3-Três 9-Roxas em ambas superfícies 

9-Muito longo (> 12 cm) 5-Cinco 15 - Comprimento do pecíolo 

3 - Diâmetro entrenó 7-Sete. 1-Muito curto (< 10cm) 

1-Muito fino (< 4mm) 9-Muitos 3-Curto (12-20 cm) 

3-Fino (4-6 mm) 10 - Formato do lóbulo central 5-Intermediário (21-30 cm) 

5-Intermediário (7-9 mm) 0-Ausente 7-Longo (31-40 cm) 

7-Grosso (10-12 mm) 1-Dentado 9-Muito longo (> 40 cm) 

9-Muito grosso (> 12 mm) 2-Trinagular 16 - Pigmento no pecíolo 

4 - Cor das Ramas 3-Semi-circular 1-Verde 

1-Verde 4-Semi-elíptico 2-Verde com roxo próximo à rama 

3-Verde com poucas manchas 

roxas 5-Elíptico 3-Verde com roxo próximo à folha 

4-Verde com muitas manchas 

roxas 6-Lanceolado 

4-Verde com roxo nas duas 

extremidades 

5-Verde com muitas manchas 

roxas escuras 7--Oblanceolado 5-Verde com manchas roxas 

6-Predominantemente roxa 8-Linear (grosso) 6-Verde com faixas roxas 

7-Predominantemente roxa 

escura 9-Linear (fino) 7-Roxo com verde próximo à folha 

8-Totalmente roxa 11 - Tamanho da folha madura 8-Alguns pecíolos verdes; outros roxos 
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9-Totalmente roxa escura 3-Pequena (< 8 cm) 9-Predominante ou totalmente roxo 

5 - Cor secundária das ramas 5-Média (8-15 cm) 

 0-Ausente 7-Grande (16-25 cm) 

 1-Base verde 9-Muito grande (> 25 cm) 

 2-Ápice verde 12 - Pigmento nas nervuras 

 3-Nós verdes 1-Amarelas 

 4-Base roxa 2-Verdes 

 

5-Ápice roxo 

3-Manchas roxas na base da 

nervura principal 

 

6-Nós roxos 

4-Manchas roxas em várias 

nervuras 

 

7-Outros (especificar) 

5-Nervura principal parcialmente 

roxa 

 6 - Pubescência da Rama 6-Nervura principal predominante ou totalmente roxa 

0- Ausente 

7-Todas as nervuras parcialmente 

roxas 

 3-Esparsa 8-Todas as nervuras predominante ou parcialmente roxas 

5-Moderada 9-Superfície adaxial e nervuras totalmente roxas 

7-Densa 13 - Cor da folha madura 

 7 - Formato da Folha 1-Verde-amarelada 

 1-Arredondada 2-Verde 

 2-Reniforme 3-Verde com extremidade roxa 

 3-Cordata 4-Verde-acinzentado 

 4-Triangular 5-Verde com nervuras roxas na superfície abaxial 

5-Hastada 6-Fracamente roxa 

 6-Lobada 7-Predominantemente roxa 

 

7-Quase dividida 

8-Verde na parte abaxial, roxa na 

parte adaxial 

 

 

9-Roxas em ambas superfícies 
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5.2 Caracterização das raízes: 
Descritores utilizados para as caracterização das raízes 

  1. Formato da Raiz  Defeitos externos na raiz Cor predominante da polpa 

1-Redonda 0-Ausente 1-Branca 

2-Redonda elíptica 1-Película tipo jacaré 2-Creme 

3-Elíptica 2-Veias 3-Creme escura 

4-Ovada 3-Constrições horizontais rasas 4-Amarelo-pálida 

5-Obovada 

4-Constrições horizontais 

profundas 5-Amarelo escura 

6-Oblonga 5-Fendas longitudinais rasas 6-Laranja pálida 

7-Longa oblonga 6-Fendas longitudinais profundas 7-Laranja intermediária 

8-Longa elíptica 

7-Constrições profundas e fendas 

profundas 8-Laranja escura 

9-Longa irregular ou curvada 8-Outras (especificar) 9-Forte pig de antocianinas 

Cor predominante na raiz Intensidade da cor da película  Cor secundária da polpa 

1-Branca 1-Pálida 0-Ausente 

2-Creme 2-Intermediária 1-Branca  

3-Amarela 3-Escura 2-Creme 

4-Laranja  Cor secundária da película 3-Amarela 

5-Marron alaranjada 0-Ausente 4-Laranja 

6-Rosada 1-Branca 5-Rosa 

7-Vermelha 2-Creme 6-Vermelha 

8-Roxa-avermelhada 3-Amarela 7-Roxa avermelhada 

9-Roxa escura 4-Laranja 8-Roxa 

Distribuição da cor secundária 

na polpa 5-Marron alaranjada 9-Roxa escura 

0-Ausente 6-Rosa  Padrão de resistência 

1-Anel estreito no córtex 7-Vermelha 0-Imunidade 

2-Anel largo no córtex 8-Roxa-avermelhada 1-Muito resistente 

3-Pontos espalhados na polpa 9-Roxa escura 3-Moderad. Resistente 

4-Anel fino na polpa  Código de Vigor 4-Sucetível 

5-Anel largo na polpa 1-Muito fraca 5-Muito susceptível 

6-Anel e outas áreas da polpa 2-Fraca 2-Moderad. Susceptível 

7-Em secções longitudinais 3-Normal 

 8-Cobrindo a maior parte da 

polpa 4-Vigorosa 

 9-Cobrindo toda a polpa 0-Extinta 
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5.2.1 Incidência de danos 

  A incidência de danos causados por insetos será medida segundo a escala de 

notas estabelecida por França et al. (1983b). Serão atribuídas notas por cinco avaliadores 

para danos causados por insetos de solo, numa escala variável de 1 a 5, onde a nota 1 

corresponde as raízes livres de danos causados por insetos apresentando um aspecto 

comercial desejável; a nota 2 equivale a uma raiz com muito poucos danos, mas que 

perde um pouco com relação ao aspecto comercial, pois os danos neste caso poderão ser 

observados, apesar de pequenos. Para a nota 3, os danos já serão verificados sem muito 

esforço visual, com isso o aspecto comercial fica prejudicado. Para a nota 4 os danos 

serão muito claros tornando a batata praticamente imprestável para comercialização e a 

nota 5 será para aquela batata que não seria aceita realmente para fins comerciais e, as 

vezes, nem mesmo para fins de consumo humano ou até mesmo para consumo animal. 

 

5.2.2 Caracterização geral das raízes 

5.2.2.1 Comprimento (C): o comprimento médio da raiz será obtido pela medição de 12 

raízes por parcela, medindo-se o eixo longitudinal da raiz fusiforme com o uso de 

paquímetro digital e a leitura expressa em milímetros (mm); 

5.2.2.2 Diâmetro (D): o diâmetro médio da raiz será obtido pela medição de 12 raízes 

por parcela na região central da raiz com o uso de paquímetro digital e a leitura expressa 

em milímetros (mm); 

5.2.2.3 Massa da raiz (MR): a massa média da raiz foi obtida pela pesagem de todas as 

raízes por parcela, com auxílio de uma balança digital e a leitura expressa em gramas (g); 

5.2.2.4	  Massa	  das	  Ramas	  (MRA):	  a	  massa	  média	  das	  ramas	  foi	  obtida	  por	  meio	  do	  

corte	  e	  passagem	  de	  todas	  as	  ramas	  da	  parcela;	  
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5.2.2.5	  Produtividade	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   Foi calculada após a pesagem de todas as raízes da parcela, em balança com 

aproximação em centigramas. Adotou – se o critério de somente reservar para 

recombinações futuras os clones que tiverem 80% ou mais do rendimento de uma cultivar 

padrão considerada produtiva e de ciclo médio (Brazlândia Branca).	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



39	  

6. Resultados e Discussão 

As variáveis foram analisadas pela análise de variância (teste de F) ao nível de 5% 

de probabilidade. Observa-se, que os descritores referentes à parte aérea revelaram 

elevada variabilidade genética entre os acessos inclusos nos experimentos, mostram que 

determinadas características são essenciais para a distinção entre os genótipos avaliados. 

Quanto a caracterização da parte aérea os resultados são apresentado abaixo.  

 

Tabela 5. Características referentes a parte morfológica dos genótipos de batata-doce 
avaliados.  Fazenda Água Limpa, Brasília – DF, Junho 2015.  

 

(* - FF= formato da folha; TLF= tipo de lóbulo da folha; NLF= número de lóbulos por 
folha; FLC= formato do lóbulo central; TMF= tamanho da folha madura; PN= 
pigmentação das nervura; CFM= cor da folha madura; CFI= cor da folha imatura). 
Médias seguidas de letras iguais, nas colunas, não diferem estatisticamente, entre si, pelo 
teste Scott-Knott, ao nível de erro de 5%. 

O formato da folha no presente experimento foi a triangular para a maioria dos 

genótipos (FAL 1; FAL 3; FAL 4; FAL 5; FAL 6; FAL 7; FAL 9; FAL 10). Fabri (2009) 

observou maior expressão para a folha lobulada (45%); Cavalcante (2008) avaliando 11 

genótipos de batata-doce obteve formatos cordada, triangular e lobulada; Daros et al., 

(2002), avaliaram quatorze acessos de batata-doce, encontrando treze com forma 

Genótipo *FF *TLF *NLF *FLC *TFM *PN *CFM *CFI 
FAL 1 4.00 a 4.33 a 3.67 a 4.67 a 5.00 a 2.67 b 2.67 b 2.00 b 
FAL 2 3.67 a 2.00 b 3.33 a 4.33 a 5.67 a 2.33 b 1.33 c 1.67 b 
FAL 3 4.00 a 0.33 c 1.67 b 4.00 a 5.00 a 4.33 a 1.67 c 2.00 b 
FAL 4 4.00 a 0.00 c 1.00 b 2.67 b 4.33 a 2.00 b 2.00 c 2.67 a 
FAL 5 4.00 a 0.00 c 1.00 b 4.00 a 5.00 a 2.00 b 2.00 c 3.00 a 
FAL 6 4.00 a 0.67 c 1.00 b 3.33 a 5.00 a 2.00 b 2.00 c 3.000 a 
FAL 7 4.00 a 0.33 c 1.00 b 4.00 a 5.00 a 2.33 b 2.00 c 3.00 a 
FAL 8 5.00 a 3.00 b 3.00 a 4.67 a 5.00 a 6.33 a 2.00 c 1.00 c 
FAL 9 4.00 a 1.00 c 1.00 b 2.00 b 5.00 a 4.00 a 2.67 b 3.33 a 
FAL 10 4.00 a 1.00 c 3.67 a 1.33 b 4.33 a 5.00 a 2.67 b 3.00 a 
FAL 11 3.33 a  0.67 c 1.00 b 2.00 b 7.00 a 2.67 b 4.00 a 3.00 a 
QM 0.467 5.618 4.311 4.164 1.552 6.406 1.958 1.624 
MÉDIA 4 1.212 1.939 3.364 5.121 3.242 2.182 2.515 
CV (%) 23.15 84.72 46.47 34.72 17.33 44.66 29.1 12.38 
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lobulada e um acesso com forma cordada. Contudo, Ritschel e Huamán (2002), 

encontraram todas as formas apresentadas na presente pesquisa, com frequência de 

49,70% dos genótipos avaliados para forma cordada da folha. Chávez et al., (2006), 

avaliando genótipos de batata-doce da Costa do Pacífico Sul da América do Sul, 

encontraram predominância das formas lobulada e cordada, respectivamente. De acordo 

com Murilo (1990) o formato das folhas é uma das características mais importantes na 

distinção genotípica e como se pode observar ocorreu uma grande variação entre nos 

resultados encontrados dos diferentes experimentos, no presente experimento quanto a 

esta característica não houve muita variação.   

Quanto ao tipo de lóbulo da folha os genótipos FAL 3; FAL 4; FAL 5 e FAL 7  

apresentaram-se sem lóbulos laterais (inteira), muito superficiais para FAL 2; FAL 6; 

FAL 9; FAL 10 E FAL 11, superficiais para FAL 8 e moderados para FAL 1. Fabri 

(2009) observou 33% dos genótipos apresentaram-se com ausência de lóbulo (folha 

inteira), seguido por lóbulos suaves e moderado (21 e 19%), respectivamente. Cavalcante 

(2008) relatou que de onze genótipos avaliados oito foram classificados como moderado. 

Daros et al. (2002) relatou que essa característica foi a que menos proporcionou 

variabilidade entre os genótipos. 

 
O número de lóbulos por folha foi 1 para a maioria dos genótipos (FAL 3; FAL 4; 

FAL 5; FAL 6; DAL 7; FAL 9; FAL 11). Fabri (2009) observou o numero de lóbulos de 

30% para três e cinco lóbulos seguidos pela ausência de lóbulos quando a folha é redonda 

e lisa (24%);  Cavalcante (2008) relatou que a predominância foram para folhas com três 

e cinco lóbulos, os resultados diferem do presente trabalho visto que a maioria dos 

genótipos apresentou somente 1 lóbulo.   

 

O formato do lóbulo central foi uma característica que apresentou uma 

variabilidade maior onde, quatro genótipos com lóbulo semielíptico (FAL 2; FAL 3; FAL 

5; FAL 7), dois genótipos com elíptico (FAL 1; FAL 8), dois genótipos com semicircular 

(FAL 4; FAL 6), dois genótipos com lóbulo triangular (FAL 9; FAL11) e um genótipo 

com lóbulo dentado (FAL 10). Fabri (2009) avaliando os genótipos observou 28% 
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ausente e 27% de formato triangular. Cavalcante (2008) observou em 6 genótipos o 

formato semielíptico, o qual foi mais semelhante ao encontrado neste trabalho.    

 

Quanto ao tamanho da folha madura a descrição média foi predominante estando 

presente em quase todos os genótipos, apenas um foi classificado com tamanho de folha 

madura grande (FAL 11). Fabri (2009) observou do total de acessos avaliados, 50% com 

tamanho médio das folhas. Cavalcante (2008) classificou como tamanho médio todos os 

genótipos avaliados. Daros et al. (2002) obteve resultado igual ao anterior. Ritschel e 

Huamán (2002), na avaliação de germoplasma de batata-doce da Embrapa Hortaliças, 

concluíram que 80,18% dos genótipos apresentam tamanho médio. Todos os resultados 

encontrados por autores citados acima foram muito semelhantes aos do presente trabalho, 

sendo a folha media o tamanho mais encontrado em diferentes genótipos de batata-doce.  

 
A pigmentação nas nervuras foi verde para FAL 2; FAL 4; FAL 5; FAL 6; FAL 7, 

seguido por manchas roxas na base da nervura principal para FAL 1; FAL 11; e manchas 

roxas em varias nervuras para FAL 3; FAL 9, seguida por nervura principal parcialmente 

roxa FAL 10 e nervura principal predominante ou totalmente roxa FAL 8. Daros et al. 

(2002) relatou que a pigmentação das nervuras foi uma das características que apresentou 

maior variação, resultado compatível com o do presente experimento. Contudo resultados 

encontrados por, Fabri (2009) que relato em 51% dos genótipos predominou a cor verde e 

Cavalcante (2008) observou que a cor predominante nas nervuras foi a cor verde (oito em 

onze genótipos), diferiram.  

 

A cor da folha madura foi verde para seis genótipos avaliados FAL 3; FAL 4; 

FAL 5; FAL 6; FAL 7; FAL 8, seguido por três com folhas de coloração verde com 

extremidades roxas (FAL 1; FAL 9; FAL 10),  o genótipo FAL 2 com a coloração verde 

amarelada e o genótipo FAL 11 com a coloração verde acinzentada. Fabri (2009) relatou 

que a cor verde foi predominante (98%) nos genótipos avaliados; Cavalcante (2008) 

observou que a maioria dos genótipos avaliados teve coloração verde, seguida da cor 

verde com bordas roxas. Ambos resultados foram semelhantes ao encontrado, sendo a cor 

verde a predominante das folhas maduras.  
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A cor da folha imatura verde com extremidade roxa foi predominante, estando 

presente em 7 genótipos avaliados (FAL 4; FAL 5; FAL 6; FAL 7; FAL 9; FAL 10; FAL 

11). Para os genótipos FAL 1; FAL 2; FAL 3 a cor da folha imatura foi classificada como 

verde e por fim o FAL 8 foi classificado com a coloração verde amarelado para esta 

característica. Semelhante ao experimento feito, Cavalcante (2008) relatou em 11 

genótipos avaliados oito apresentaram a cor verde com bordas roxas. Já Fabri (2009) 

relatou que a cor predominante das folhas imaturas foi roxo suave, seguida da cor verde. 

Daros et al. (2002) relatou que a cor da folha madura é uma característica que não 

proporciona variabilidade significativa entre os genótipos, porém a cor da folha imatura 

se destaca pela maior variação, sendo de maior utilidade na distinção genotípica.    

 
Tabela 6. Caracterização da parte morfológica dos genótipos de batata-doce avaliados. 
Fazenda Água Limpa, Brasília – DF, Junho 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*- CP= comprimento do pecíolo; *PP= pigmentação do pecíolo). Médias seguidas de 
letras iguais, nas colunas, não diferem estatisticamente, entre si, pelo teste Scott-Knott, ao 
nível de erro de 5%. 

O comprimento do pecíolo foi predominantemente curto, para 9 genótipos (FAL 

1; FAL 2; FAL 3; FAL 5; FAL 6; FAL 7; FAL 8; FAL 9; FAL 10) e 2 genótipos sendo 

intermediários (FAL 4; FAL 11). Semelhante ao encontrado por Cavalcante (2008) 

avaliando onze genótipos de batata-doce encontrou 6 com comprimento de pecíolo 

classificado como curto. Diferentemente do encontrado Fabri (2009) observou 41% dos 

Genótipo *CP (cm) *PP 
FAL 1 3.00 b 2.33 b 
FAL 2 3.00 b 2.67 b 
FAL 3 3.67 a 3.00 b 
FAL 4 5.00 a 5.67 a 
FAL 5 3.00 b 2.33 b 
FAL 6 3.00 b 1.00 b 
FAL 7 3.00 b 1.00 b 
FAL 8 3.00 b 4.000 b 
FAL 9 3.00 b 4.00 b 
FAL 10 3.00 b 7.33 a 
FAL 11 5.00 a 1.67 b 
QM 0.897 11.491 
MÉDIA 3.303 3.182 
CV (%) 18.86 46.03 
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genótipos com pecíolos intermediários ou longos.  

Quanto a pigmentação do pecíolo 3 genótipos com pigmentação verde com roxo 

próximo à rama (FAL 1; FAL 5; FAL 11), 2 genótipos com verde com roxo próximo a 

folha (FAL 2; FAL 3;), 2 genótipos com a pigmentação verde (FAL 6; FAL 7), 2 

genótipos com pigmentação verde com roxo nas duas extremidades (FAL 8; FAL9), 

apenas 1 (FAL 4) verde com faixas roxas e 1 (FAL 10) roxo com verde próximo a folha. 

Esta foi uma característica com grande variabilidade se mostrando importante para a 

distinção genotípica. Diferindo de Fabri (2009) que encontrou 41% dos genótipos com 

cor verde.  

 
Tabela 7. Caracterização morfológica dos genótipos de batata-doce avaliados. Fazenda 
Água Limpa, Brasília – DF, Junho 2015. 

(* - PMV= produtividade de massa verde; CRP =comprimento da rama principal; TP= 
tipo de planta; CE= comprimento do entrenó; DE= diâmetro do entrenó; CR= coloração 
das ramas; CSR= coloração secundária das ramas; PR= pubescência das ramas). Médias 
seguidas de letras iguais, nas colunas, não diferem estatisticamente, entre si, pelo teste 
Scott-Knott, ao nível de erro de 5%. 

O tipo de planta não apresentou nenhuma diferença estatística se mostrando 

rasteira para todos os genótipos avaliados no presente trabalho. Fabri (2009) observou em 

135 acessos 56,3% dispersas ou rasteiras; Cavalcante (2008) obteve dez em onze 

genótipos com tipo de crescimento semiereto. Resultados divergentes foram encontrados 

Genótipo 
*PMV 
(Kg) *CPR (m) *TP *CE (cm) *DE (cm) *CR *CSR *PR 

FAL 1 14.08 b 1.80 c 7 3.67 a 0.53 d 2.33 c 0.67 b 3.00 c 
FAL 2 19.53 b 2.80 c 7 4.07 a 0.60 c 1.00 d 2.00 a 4.67 b 
FAL 3 18.1 b 2.60 c 7 7.73 a 0.70 b 2.67 c 3.33 a 5.00 b 
FAL 4 24.24 b 3.47 b 7 4.90 a 0.70 b 3.00 c 0.67 b 5.00 b 
FAL 5 13.77 b 1.73 c 7 4.23 a 0.57 d 4.33 b 0.67 b 3.00 c 
FAL 6 27.38 b 2.07 c 7 3.87 a 0.77 b 1.00 d 0.67 b 1.00 d 
FAL 7 7.86 b 3.27 b 7 5.37 a 0.507 e 2.33 c 0.67 b 3.67 c 
FAL 8 7.41 b 1.63 c 7 4.07 a 0.47 e 1.00 d 0.67 b 0.00 d 
FAL 9 17.31 b 2.73 c 7 4.97 a 0.76 b 4.00 b 1.33 b 7.00 a 
FAL 10 10.68 b 2.37 c 7 5.17 a 0.64 c 5.67 a 0.00 b 3.00 c 
FAL 11 58.85 a 4.53 a 7 5.83 a 0.86 a 1.67 d 0.67 b 7.00 a 
QM 617.71 2.2923 

 
4.0843 0.04279 6.96364 2.49697 14.49091 

MÉDIA 19.94 2.63636 7 4.89697 0.65394 2.63636 1.0303 3.84848 
CV (%) 40.93 21.89 

 
38.07 5.73 30.04 100.81 20.88 
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por Ritschel e Huamán (2002), que obtiveram frequência de 73,08% para o comprimento 

ereto; e Augustin et al., (2000), que caracterizaram 90% das variedades como sendo de 

comprimento ereto. 

O comprimento de entrenó foi curto para 7 genótipos avaliados (FAL 1; FAL 2; 

FAL 4; FAL 5; FAL 6; FAL 8; FAL 9) e intermediário para FAL 3; FAL 7; FAL 10; 

FAL 11. Cavalcante (2008) observou dentre onze genótipos avaliados seis com 

comprimento muito curto e cinco com comprimento curto, relatando que todos os 

genótipos apresentaram comprimento satisfatório para a multiplicação.  

Os genótipos FAL 1; FAL 2 FAL 5; FAL 7; FAL 8; FAL 10 apresentaram 

diâmetro do entrenó fino e os genótipos FAL 3; FAL 4; FAL 6; FAL 9; FAL 11 foram 

intermediários.  Quanto aos genótipos com diâmetro do entrenó fino os resultados foram 

semelhantes aos encontrados por Cavalcante (2008) que relatou dentro de onze genótipos 

avaliados oito apresentaram diâmetro do entrenó classificado como fino e três 

classificados como intermediário. Diâmetros finos apresentam uma menor reserva e uma 

maior susceptibilidade a quebra durante o plantio. 

 

Quanto a cor das ramas quatro genótipos apresentaram ramas verdes (FAL 2; 

FAL 6; FAL 8; FAL 11), seguida das ramas verdes com poucas manchas roxas (FAL; 1; 

FAL 3; FAL 4; FAL 7),  ramas verdes com muitas manchas roxas (FAL 5; FAL 9) e 

verdes com muitas manchas escuras (FAL 10). Fabri (2009) dos 135 genótipos avaliados 

foram observados 50% com coloração verde. Cavalcante (2008) obteve coloração verde 

em cinco genótipos, quatro com coloração verde e poucas manchas roxas e dois 

coloração verde com muitas manchas roxas. Daros et al. (2002), encontraram onze 

acessos de batata-doce com coloração predominante verde. Ritschel e Huamán (2002), 

encontraram 46,75% dos germoplasmas de batata-doce avaliados apresentaram coloração 

verde com poucas manchas roxas. 

 

A cor secundária das ramas apresentou predominância de base verde para a 

maioria dos genótipos  (FAL 1; FAL 4; FAL 5; FAL 6; FAL 7; FAL 8; FAL 9; FAL 11), 

seguida do ápice verde (FAL 2), ausente (FAL 10) e com nós verdes (FAL 3). Cavalcante 
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(2008) observou uma elevada variação na coloração das ramas secundarias de onze 

genótipos avaliados não relatando predominância de nenhuma coloração. Diferentemente 

de Fabri (2009) que observou que a maioria dos genótipos (51%) se encontram dentro do 

caractere (ausente). Daros et al. (2002), relatou que a cor secundaria das ramas e a cor 

predominante foram características que apresentaram elevada variação entre os genótipos 

avaliados, sendo a cor secundária da rama a característica que possibilitou uma maior 

diferenciação dos genótipos. 

 

Quanto a pubescência da rama 4 genótipos apresentaram pubescência esparsa 

(FAL 1; FAL 5; FAL 7; FAL 10), seguida de 3 genótipos com pubescência moderada 

(FAL 2; FAL 3; FAL 4), densa (FAL 9; FAL 11) e ausente (FAL 8; FAL 6).   

Para a produtividade de massa verde, Cardoso et al. (2005) observou esta 

característica variando de 1,4 a 14,1 t/ha; Andrade Júnior (2012) relatou variação de 7,3 a 

19,7 t/ha. No presente experimento destaca-se o genótipo FAL 11 com uma elevada 

produtividade de massa verde, 58.85 Kg, diferindo significativamente dos demais 

genótipos, tornando-se uma boa opção a produtores que queiram destinar esta parte da 

planta a alimentação animal, seja ela in natura ou na forma de silagem.  

Para o comprimento das ramas destaca-se o genótipo FAL 11 por possuir o maior 

comprimento. Todos os demais genótipos apresentaram comprimento de rama satisfatório 

para o tipo de planta, rasteira.  

Quanto a caracterização agronômica, raízes, algumas características também 

apresentaram-se como boas ferramentas para a distinção genotípica dos genótipos 

avaliados. 
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Tabela 8. Produtividade em quilogramas e grau brix dos genótipos de batata-doce. 
Fazenda Água Limpa, Brasília – DF, Junho 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

(RC= Raízes comerciais; RNC= Raízes não comerciais). Médias seguidas de letras 
iguais, nas colunas, não diferem estatisticamente, entre si, pelo teste Scott-Knott, ao nível 
de erro de 5%. 

 Para as raízes comerciais houve muita variabilidade nos pesos encontrados, isto se 

deve ao fato de cada genótipo e seu potencial produtivo, visto que em tratos culturais 

como irrigação, adubação foram todos nas mesmas condições. A FAL 6 apresentou o 

maior peso para raízes comerciais, com 36.13 Kg, seguido da FAL 5, com 29 Kg e FAL 

7, com 28.58 Kg. A FAL 11 apresentou o menor peso de raízes comerciais, com 6.04 Kg. 

As raízes não comerciais destaca-se a FAL 11 com 35.41 Kg. O genótipo FAL 1 teve 

uma baixa produção em ambas as características. Com isso coloca-se em destaque o 

genótipo FAL 6 por sua elevada produção de raízes comerciais, tornando-o uma boa 

opção para a produção para o mercado in natura e o genótipo FAL 11 por sua elevada 

produção de raízes não comerciais tornando-o uma boa alternativa para o processamento 

industrial. O grau brix de todas as cultivares não apresentou diferenças significativas.   

Tabela 9. Caracterização agronômica dos genótipos de batata-doce avaliados, referente 
ao diâmetro e comprimento das raízes.  Fazenda Água Limpa, Brasília – DF, Junho 2015. 

Genótipo RC (Kg) RNC (Kg) Brix 
FAL 1 8.67 c 1.77 b 20.13 a 
FAL 2 12.11 c 10 b 18.97 a 
FAL 3 22.26 b 8.89 b 7.23 a 
FAL 4 23.31 b 6.83 b 11.77 a 
FAL 5 29 a 13.56 b 8.40 a 
FAL 6 36.13 a 13.15 b 31.10 a 
FAL 7 28.58 a 15.77 b 11.13 a 
FAL 8 14.07 c 7.86 b 17.57 a 
FAL 9 17.45 c 11.26 b 15.67 a 
FAL 10 14.25 c 18.41 b 19.27 a 
FAL 11 6.04 c 35.41 a 18.27 a 
QM 265.51 227.58 134.21291 
MÉDIA 19.26 12.99 16.31818 
CV (%) 22.84 39.62 75.07 

Genótipo 
Diâmetro 
(cm) 

Comprimento 
(cm) 
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Médias seguidas de letras iguais, nas colunas, não diferem estatisticamente, entre si, pelo 
teste Scott-Knott, ao nível de erro de 5%. 

Segundo Miranda et al. (1995) citados por Cardoso et al. (2005), as raízes de 

batata-doce devem apresentar diâmetro entre 5 e 8 cm.  No presente experimento a 

variável apresentou valores médios de 2.6 a 12.3 cm, mínimo e máximo, 

respectivamente. Cardoso et al. (2005) observou diâmetro das raízes variando de 2,98 a 

5,63 cm. Cavalcante et al. (2003) havendo diferença significativa, os diâmetros 

encontrados foram de 3,68 a 7,05 cm, sendo mais próximos aos encontrados no presente 

trabalho. 

Quanto ao comprimento das raízes, Miranda et al. (1995) citados por Cardoso et 

al. (2005), consideraram que o comprimento ideal de raízes de batata-doce deve variar 

entre 12 e 16 cm, foram encontrados no experimento resultados de 14.25 a 24.86 cm, 

respectivamente os genótipos FAL 8 e FAL 4.  Schrammel (2011) encontrou pouca 

variação para esta variável com resultados de 18,59 a 10,11.  Lopes (2009) observou dos 

32 genótipos avaliados, a maioria apresentou-se na faixa de comprimento ideal, sendo 

somente quatro acima de 16 cm e sete abaixo de 12 cm. Cardoso et al. (2005) e 

Cavalcante et al. (2003) não encontraram comprimento de raiz menor que 12 cm, porém 

obtiveram clones com comprimento acima de 16 cm. 

 

FAL 1 4.57 c 20.53 a 
FAL 2 5.83 b 21.33 a 
FAL 3 6.53 b 20.77 a 
FAL 4 6.60 b 24.87 a 
FAL 5 7.50 b 15.73 b 
FAL 6 2.97 c 21.63 a 
FAL 7 3.77 c 20.07 a 
FAL 8 2.60 c 14.25 b 
FAL 9 4.30 c 17.63 b 
FAL 10 4.70 c 20.53 a 
FAL 11 12.33 a 15.43 b 
QM 22.123 30.586 
MÉDIA 5.609 19.339 
CV (%) 28.36 12.58 
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Tabela 10. Caracterização agronômica dos genótipos de batata-doce avaliados, referente 
aos defeitos e formato das raízes. Fazenda Água Limpa, Brasília – DF, Junho 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médias seguidas de letras iguais, nas colunas, não diferem estatisticamente, entre si, pelo 
teste Scott-Knott, ao nível de erro de 5%. 

Na característica formato das raízes foi observada uma certa variabilidade, os 

genótipos FAL 1; FAL 2; FAL 3; FAL 4 apresentaram formato longo elíptico, seguido 

por FAL 6; FAL 9 com formato longa oblonga; formato ovada FAL 8; FAL 10, elíptica 

FAL 11, redonda elíptica FAL 7 e oblonga FAL 5. Vasconcellos (1986) cita o formato 

das raízes como uma das características mais importante na descrição de cultivares. 

Segundo Azevedo et al. (2000), os clones que mais se aproximaram do formato ideal 

fusiforme, semelhante aos formatos longa elíptica e elíptica, são os mais promissores, 

pois o formato é considerado uma importante característica comercial da batata-doce.  

Quanto a característica defeitos na raiz os genótipos apresentaram uma ampla 

variabilidade, 3 genótipos com veias (FAL 3; FAL 4; FAL 5), seguido por dois genótipos 

com película tipo jacaré (FAL 1; FAL 7), com contrições horizontais rasas (FAL 6; FAL 

9), com contrições horizontais profundas (FAL 2; FAL 8) e com contrições profundas e 

fendas profundas (FAL 10; FAL 11). 

Genótipo Defeitos Formato 
FAL 1 1.33 b 8.33 a 
FAL 2 4.00 b 8.00 a 
FAL 3 2.00 b 8.00 a 
FAL 4 2.33 b 8.00 a 
FAL 5 2.00 b 6.33 a 
FAL 6 3.00 b  7.00 a 
FAL 7 1.00 b 2.00 b 
FAL 8 4.33 b 4.33 b 
FAL 9 3.33 b 7.33 a 
FAL 10 7.00 a 4.33 b 
FAL 11 7.00 a 2.67 b 
QM 12.721 15.897 
MÉDIA 3.394 6.033 
CV (%) 46.19 30.52 
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Tabela 11. Caracterização agronômica dos genótipos de batata-doce avaliados, referente 
a incidência de pragas nas raízes (AR= altamente resistente; R= resistente; MR= 
moderadamente resistente; S= susceptível). Fazenda Água Limpa, Brasília – DF, Junho 
2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médias seguidas de letras iguais, nas colunas, não diferem estatisticamente, entre si, pelo 
teste Scott-Knott, ao nível de erro de 5%. 

Dos 11 clones avaliados 1 apresentou alta resistência, 2 apresentaram resistência, 

6 apresentaram-se moderadamente resistentes e três foram susceptíveis.  Scharammel 

(2011) avaliando 25 genótipos na Fazenda Agua Limpa, Brasília destacou um genótipo 

resistente a pragas de solo e quatro susceptíveis. Radel et al. (2005) avaliando 20 clones 

observou que metade apresentaram-se resistentes e a outra metade moderadamente 

resistentes. Cardoso et al. (2005) não encontraram diferença significativa entre os clones 

avaliados para resistência a pragas de solo;  

 

 

 

 

Genótipo Nota Grau de   Resistência 
FAL 1 1.00 a AR 
FAL 2 2.33 a MR 
FAL 3 3.33 a S 
FAL 4 2.67 a MR 
FAL 5 1.67 a R 
FAL 6 2.33 a MR 
FAL 7 2.00 a MR 
FAL 8 2.67 a MR 
FAL 9 2.33 a MR 
FAL 10 3.33 a S 
FAL 11 4.67 a S 
QM 2.806 

 MÉDIA 2.576 
 CV (%) 33.86 
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Tabela 12. Caracterização agronômica dos genótipos de batata-doce avaliados, referente 
as cores de casca e polpa das raízes. Fazenda Água Limpa, Brasília – DF, Junho 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G
en

ót
ip

o 
*C

PC
 

*I
C

P 
*C

SC
 

*C
PP

 
*C

SP
 

*D
C

SP
 

FA
L

 1
 

R
ox

a 
es

cu
ra

 
Es

cu
ra

 
C

re
m

e 
C

re
m

e 
A

us
en

te
 

A
us

en
te

 

FA
L

 2
 

R
os

ad
a 

In
te

rm
ed

iá
ria

 
C

re
m

e 
C

re
m

e 
A

us
en

te
 

A
ne

l e
st

re
ito

 n
o 

có
rte

x 
FA

L
 3

 
C

re
m

e 
Pá

lid
a 

C
re

m
e 

C
re

m
e 

A
us

en
te

 
A

us
en

te
 

FA
L

 4
 

R
ox

a 
av

er
m

el
ha

da
 

In
te

rm
ed

iá
ria

 
C

re
m

e 
C

re
m

e 
A

us
en

te
 

A
us

en
te

 

FA
L

 5
 

R
ox

a 
av

er
m

el
ha

da
 

In
te

rm
ed

iá
ria

 
C

re
m

e 
La

ra
nj

a 
pá

lid
a 

C
re

m
e 

Po
nt

os
 e

sp
al

ha
do

s n
a 

po
lp

a 

FA
L

 6
 

R
ox

a 
av

er
m

el
ha

da
 

Es
cu

ra
 

C
re

m
e 

C
re

m
e 

es
cu

ra
  

C
re

m
e 

A
us

en
te

 

FA
L

 7
 

La
ra

nj
a 

Es
cu

ra
 

M
ar

ro
m

 
al

ar
an

ja
da

 
La

ra
nj

a 
es

cu
ra

 
A

us
en

te
 

A
us

en
te

 
FA

L
 8

 
C

re
m

e 
Pá

lid
a 

B
ra

nc
a 

B
ra

nc
a 

A
us

en
te

 
A

us
en

te
 

FA
L

 9
 

R
ox

a 
es

cu
ra

 
In

te
rm

ed
iá

ria
 

B
ra

nc
a 

C
re

m
e 

A
us

en
te

 
A

us
en

te
 

FA
L

 1
0 

R
os

ad
a 

Pá
lid

a 
R

os
a 

La
ra

nj
a 

pá
lid

a 
A

m
ar

el
a 

Po
nt

os
 e

sp
al

ha
do

s n
a 

po
lp

a 
FA

L
 1

1 
B

ra
nc

a 
Pá

lid
a 

A
us

en
te

 
C

re
m

e 
C

re
m

e 
A

ne
l l

ar
go

 n
o 

có
rte

x 
	  



51	  

 (* - CPC= coloração predominante da casca; ICP= intensidade da cor predominante; 
CSC= cor secundária da casca; CPP= cor predominante da polpa; CSP= cor secundária 
da polpa; DSCP= distribuição da cor secundária da polpa).  Médias seguidas de letras 
iguais, nas colunas, não diferem estatisticamente, entre si, pelo teste Scott-Knott, ao nível 
de erro de 5%. 

De acordo com Azevedo et al. (2002), comercialmente os genótipos que 

apresentaram casca branca e polpa amarela são desejáveis. Porém essas características 

além de dependentes do genótipo, são também dependentes da região do país e das 

preferências dos consumidores. Em seu trabalho os pesquisadores observaram a 

coloração de casca e polpa de 30 clones, os resultados encontrados para cor de casca 

variaram entre branca, rosada, roxa e um clone apresentou casca creme, e as cores de 

polpa variaram entre creme, amarela branca e alaranjada. 

Os genótipos FAL 5; FAL 7 e FAL 10 merecem destaque por apresentarem 

coloração de polpa alaranjada, devido ao fato de que, segundo Azevedo et al. (2002), isto 

é um indicados de que o genótipo é rico em pró-vitamina A.  O maior destaque vai para a 

FAL 7 por possui polpa laranja escura entre estas a mais rica em pró-vitamina A.   

 No presente trabalho a cor predominante da casca foi uma característica que teve 

alta variação não apresentando predominância de nenhuma cor. Fabri (2009) relatou que 

a cor predominante foi laranja-amarronzado (33%), seguida pela cor creme (21%) e roxo 

escuro (13%), não ocorrendo para a cor branca. Diferente do presente trabalho 

Cavalcante (2008) avaliando onze genótipos de batata doce observou dois grupos de 

cores predominantes sendo estes a cor creme com cinco genótipos e a cor roxa-

avermelhada também com cinco, Chávez et al. (2006) encontrou predominância da 

coloração creme e Augustin et al. (2000) classificou 60% dos genótipos com a coloração 

branca. 

 Quanto a intensidade da cor predominante 4 genótipos foram classificados como 

intermediária, 4 como pálida e 3 como escura. Diferindo de Fabri (2009) que observou 

destaque para essa variável a escura com 76%. Já Cavalcante (2008) relatou que a 

intensidade da cor predominantemente foi intermediária para a maioria dos genótipos 

avaliados.  



52	  

 

 A cor secundária da casca foi apresentou predominância para a cor creme, 

presente em 6 genótipos. Diferindo de Fabri (2009) relatou que a maioria dos genótipos 

apresentou ausência dessa característica (74%). Cavalcante (2008) observou que a  cor 

secundária da casca foi à característica com menos variabilidade entre os genótipos, 

predominando a cor branca para dez genótipos.  

 Quanto a cor predominante da polpa 6 genótipos apresentaram coloração creme, 

2 laranja pálida, 1 creme escura, 1 laranja escura e 1 branca.  Semelhante ao encontrado 

por Veasey et. al. (2007) que observou que para os genótipos do Vale do Ribeira, a cor 

predominante da polpa foi a creme com 73%, resultado também observado por Ritschel 

et al. (1998), onde 70% dos genótipos apresentaram essa coloração, Daros et al. (2002) 

relatou 50% dos genótipos com a cor predominante creme e Cavalcante (2008) que 

relatou que sete genótipos apresentaram a coloração creme. Diferindo de Fabri (2009) o 

qual, relatou que a cor predominante foi o amarelo escuro (21%), seguida pela alaranjada 

intermediaria (19%). 

 A cor secundária da polpa foi classificada como ausente na maioria dos genótipos 

avaliados. Fabri (2009) observou que para esta característica o maior destaque foi a 

coloração alaranjada (54%) e Veasey et al. (2007), relatou a presença de 68% de cor 

secundária creme. Ambos estes resultados diferem do encontrado no presente 

experimento.  

 Quanto a distribuição da cor secundária da polpa a maioria dos genótipos 

avaliado foi classificado como ausente. Fabri (2009) observou que a distribuição 

secundaria da cor da polpa com maior destaque foi para as manchas cobrindo quase toda 

a superfície (53%). Relatado por Veasey et al. (2007) esta característica foi apresentada 

na forma de anel estreito próximo da casca (73%). Resultados diferentes do encontrado 

no presente trabalho.  
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Figura 2. Raízes logo após serem colhidas na Fazenda Água Limpa, DF.  

7. Conclusão  
 

Conclui-se a partir do presente experimento, para as características morfológicas 

o genótipo FAL 11 merece destaque por sua elevada produtividade de massa verde em 

comparação a todos os outros genótipos.  

 Os genótipos FAL 6 e FAL 5 apresentaram boa produtividades de raízes 

comerciais. Quanto a raízes não comerciais o genótipo FAL 11 apresentou boa 

produtividade. O genótipo FAL 5 apresentou também comprimento e diâmetros dentro 

dos ideias.  

 O genótipo FAL 1 merece destaque por sua alta resistência ao ataque de pragas. 

Os genótipos FAL 3, FAL 10 E FAL 11 foram suscetíveis. Os genótipos FAL 5, foi 

resistente e FAL 6, moderadamente resistente.  

 Os genótipos FAL 5, FAL 7 e FAL 10 apresentaram coloração da polpa laranja 

indicando este genótipos como ricos em pró-vitamina A. Destaca-se o genótipo FAL 7 

por possuir coloração de polpa laranja escura.  

 As sementes de todos os genótipos foram coletadas para novas avaliações, 

seleções e cruzamentos dentro do programa de melhoramento. 
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Capítulo 2. Produção do doce marrom-glacê a partir dos genótipos de 

batata-doce selecionados. 

 

     RESUMO 

 
A batata-doce (Ipomoea batatas (L.) Lam.) tem o seu cultivo destinado as mais diversas 

formas de utilização, desde a alimentação humana e componente da ração animal, até o 

processamento industrial.  Esta espécie possui um alto valor nutritivo e com a crescente 

demanda do consumidos por alimentos com boas características sensoriais, nutricionais e 

benéficas a saúde, tornam a batata-doce um alimento promissor. Este trabalho teve como 

objetivo desenvolver um produto, doce marrom-glacê, com as raízes comercialmente não 

aceitas. Os doces foram produzidos no Instituto Federal de Brasília Campus Riacho 

fundo-IFB, no período de Agosto a outubro de 2015, foram utilizadas 5 variedades de 

batata-doce, provenientes da Fazenda Água Limpa, localizada na Vargem Bonita, Distrito 

Federal.  Avaliou-se para o doce aroma, sabor, cor, textura e apreciação global, com 45 

provadores não treinados avaliando por uma escala previamente definida. A formulação 2 

do doce marrom-glacê foi a que apresentou melhores notas tornando-a um produto 

promissor para o lançamento no mercado.  

 

 

 

 

Palavras-chave:  Ipomoea batatas L.; marrom-glacê; alto valor nutritivo; raízes 
comercialmente não aceitas; 	  
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1. Introdução  

A batata-doce (Ipomoea batatas (L.) Lam.) é a quarta hortaliça mais consumida no 

Brasil e apreciada em todo país (Melo et al., 2009).  O cultivo é destinado as mais 

diversas formas de utilização, desde a alimentação humana e componente da ração 

animal, até o processamento industrial (Oliveira et al., 2006).  

Cultivada no Brasil por pequenos agricultores, a batata-doce possui uma alta 

importância social, na geração de empregos e renda, garantindo a fixação do homem no 

campo (Soares et al., 2002).  É de fácil cultivo, múltiplos usos, rusticidade e baixo custo 

de produção (Santos Júnior et al., 2001).  

Esta espécie possui um alto valor nutritivo, sendo rica em carboidratos, ferro, cálcio e 

fósforo, vitaminas do complexo B e C e em algumas variedades apresentam elevados 

teores de vitamina A (Silva et al., 2004).  

Devido a sua composição e potencialidade agrícola, a batata-doce pode ser utilizada 

na indústria como matéria-prima para diversos produtos alimentícios. Todavia, no Brasil, 

esta cultura fica restrita ao consumo direto. Na indústria o produto mais conhecido é o 

doce em pasta “marrom-glacê” (Filgueira, 2000). 

Atualmente é crescente a demanda do consumidor por alimentos com boas 

características sensoriais, nutricionais e benéficas a saúde.  Associada a esta demanda 

surge a necessidade de novos ingredientes e produtos que possam atender a essas 

exigências, como as diversas variedades de batata-doce e seus subprodutos (Coelho, 

2010).  

Diante da crescente procura por novos alimentos que atendam as características de 

um mercado em ascensão e após terem sido avaliadas agronomicamente 11 cultivares de 

batata-doce, este trabalho teve por objetivo caracterizar o doce de batata-doce, avaliando 

suas características sensoriais quanto às diferentes cultivares. 
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2. Objetivo 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar sensorialmente 6 formulações do doce 

marrom-glacê produzidos a partir de genótipos de batata-doce previamente selecionados.  

3. Objetivos específicos  

1) Produção do o doce marrom-glacê com genótipo de batata-doce previamente 

selecionados. 2) Avaliação sensorial das 6 formulações de acordo com aroma, sabor, cor, 

textura e apreciação global. 3) Selecionar a melhor formulação e disponibilizar um 

produto promissor, com características desejáveis, para lançamento no mercado 

consumidor.  

4. Materiais e Métodos  

A pesquisa foi desenvolvida na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 

campus Darcy Ribeiro, Universidade de Brasília, e no Instituto Federal de Brasília 

Campus Riacho fundo-IFB, no período de Agosto a outubro de 2015, foram utilizadas 5 

variedades de batata-doce, provenientes da Fazenda Água Limpa, localizada na Vargem 

Bonita, Distrito Federal.   

 

Após a seleção e identificação das cultivares de batata-doce escolheu-se para 

elaboração do doce tipo marrom glace, as 5 variedades com maior produtividade e as de 

interesse comercial, conforme as avaliações anteriores a elaboração da receitas.  

 

As raízes foram lavadas e sanitizadas com solução clorada a 50 ppm, por 15 minutos. 

Posteriormente foram cozidas separadamente cada uma das variedades, em panelas de 

pressão por 15 minutos. Em seguida, foram descascadas com o auxílio de uma faca de 

inox e amassadas utilizando o espremedor inox para obtenção de uma pasta utilizada na 

elaboração das formulações dos doces.  

 

As 5 variedades (FAL 8; FAL 11; FAL 6; FAL 5; FAL 12), usadas para elaboração 

das formulações, foram adicionadas as mesmas quantidades e os mesmos ingredientes 
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para todas as receitas desenvolvidas (Tabela 13). Os ingredientes foram pesados em 

balança semi-analítica, conforme a quantidade pré-estabelecidas, e levadas para a cocção 

em panela de aço inoxidável.  Sob aquecimento com agitação manual, concentrados até 

começar a soltar do fundo da panela. Em seguida foram acondicionados a quente, em 

recipiente plásticos com tampas, guardadas sob refrigeração após o resfriamento, foram 

cortadas com o auxílio de cortador de aço inox.  Para padronização dos tamanhos, 

guardadas até o momento da realização da análise sensorial. 

	  

Tabela	  13	  .	  Formulação	  do	  doce	  de	  marrom	  glacê.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

   

Ingredientes utilizados Descascamento da batata 

– doce cozida 

Batata – Doce amassada 

Ingredientes	  	   Quantidades	  
Polpa	  de	  batata-‐doce	  (g)	   1200	  
Açúcar	  (g)	   600	  
Água	  (ml)	   540	  
Ágar-‐ágar	  (g)	   20	  
Gelatina	  sem	  sabor	  (g)	   12	  
Essência	  de	  baunilha	  (g)	   2	  
Ácido	  cítrico	  (g)	   4	  
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Pesagem dos 

ingredientes 

Cocção dos doces tipo 

marrom glacê  

 

 Figura 4. Etapas do processo de preparo dos doces tipo marrom glacê no Laboratório de 

Alimentos do IFB Campus Riacho fundo. 

Participaram da pesquisa 45 provadores não-treinados de ambos os sexos escolhidos 

aleatoriamente entre diferentes faixas etárias, que assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido conforme Resolução 196/96 do Ministério da Saúde aprovado sob o 

número 108139/2015.  

Foi Utilizada a escala hedônica de nove pontos, com extremos entre - 9 – gostei 

extremamente 1 – desgostei extremamente. Analisadas quanto aos atributos sensoriais de 

apreciação global, aroma, sabor, textura e cor (Anexo 1).  

       Cada provador recebeu 6 amostras de doce tipo marrom glacê, sendo uma amostra 

padrão adquirida no comercio local de Brasília DF, que foram servidos em copinhos 

descartáveis transparentes, identificadas com códigos aleatórios de três dígitos, onde o 

algarismo do meio representava cada cultivar e os outros dois aleatórios (Figura 5). 

Todos os provadores receberam orientação do método e procedimento de avaliação antes 

do teste. Entre uma amostra e outra foram solicitados que os degustadores tomassem um 

pouco de água para reduzir a margem de erro. 
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5 Formulações dos doces tipo marrom glace das 

diferentes genótipos de batata-doce. Da esquerda 

para direita, de cima para baixo, FAL 7; FAL 10; 

FAL 5; FAL 4; FAL 11.   

Forma de apresentação das 6 amostras (1 

padrão) aos Degustadores. 

Figura 5. Formulações dos doces tipo marrom glacê e forma de apresentação aos 

degustadores.  

Os resultados da pesquisa foram submetidos a testes estatísticos utilizando-se o 

ASSISTAT Verão 7.7 BETA (Silva e Azevedo, 2009). Aos resultados da análise 

sensorial das seis formulações do doce tipo marrom glacê foram aplicados a análise de 

variância (ANOVA) e o teste de Tukey a 5 % de significância.  

 

8. Resultados e Discussão  
 

Os testes foram realizados com estudantes universitários e funcionários públicos de 

ambos os sexos e com idades entre 18 e mais de 30 anos. As amostras foram servidas 

aleatoriamente aos julgadores em copos plásticos, com quantidades padronizadas (25g – 

em função do tipo de amostra), e codificadas com 3 dígitos, sendo o numero do meio a 

cultivar e os outros dois aleatórios. Foi água para limpeza do palato entre a avaliação das 

amostras. 

 

Quanto a caracterização dos provadores, dentre os 45 avaliados, 24 eram do sexo 

masculino (53.3%) e 21 do sexo feminino (46.6%). Dentro da faixa etária de 18 a 25 anos 

37 provadores (82.2%), entre 26 a 30 anos 4 provadores (8.8%) e com mais de 30 anos 4 
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provadores (8.8%). A frequência de consumo uma vez por mês teve 41 provadores 

(91.1%) e uma vez por semana 4 provadores (8.8%). Para a intenção de compra 42 

comprariam (91.1%) e 4 não comprariam (8.8%) os doces produzidos.  

 

Os resultados das análises dos atributos de  aroma, sabor, cor, textura e aparência 

estão apresentados na Tabela 14.  As notas foram de acordo com a escala previamente 

definida sendo: 9 – gostei extremamente; 8 – gostei muito; 7 – gostei moderadamente; 6 

– gostei ligeiramente; 5 – indiferente; 4 – desgostei ligeiramente; 3 – desgostei 

moderadamente; 2 – desgostei muito; 1 – desgostei extremamente.  

Tabela 14. Análises das formulações de acordo com aroma, sabor, cor, textura e 
apreciação global, de acordo com as avaliações de cada provador. IFB, Brasília – DF, 
Agosto 2015.  

(CV = coeficiente de variação; IA= índice de aceitação). Resultados expressos como 
média. Em cada linha, valores seguidos de letras iguais não diferem estatisticamente entre 
si pelo teste Tukey ao nível de erro de 5%. (F0 = F1= F2 = F3=F4= F5=). 

 

Formulação Aroma Sabor Cor Textura Apreciação global 

0 5.93 ab  6.07 ab 5.53 c 6.24 bc 5.84 c 

1 6.82 a 6.38 ab 6.60 b 6.98 ab 6.76 ab 

2 6.76 a 6.44 a 7.87 a 7.13 a 7.49 a 

3 5.80 b 6.20 ab 6.98 b 6.80 ab 6.69 ab 

4 6.04 ab 5.51 b 5.09 c 6.29 bc 6.07 bc  

5 6.07 ab 5.51 b 5.64 c 5.89 c 5.71 c 

Média 6.24** 6.05** 6.29** 6.56** 6.43** 

CV (%) 25.23 25.57 21.82 20.06 20.69 

IA (%) 69.30 67.24 69.84 72.83 71.40 
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Para a característica aroma as formulações 1 e 2 apresentaram melhores resultados e 

diferiram significativamente da formulação 3, a qual teve a menor nota, as formulações 4, 

5 e 0 não apresentaram diferenças significativas das demais amostras.  

Quanto a característica sabor a formulação 2 apresentou o melhor resultado diferindo 

significativamente das amostras 4 e 5, as quais apresentaram menores resultados, as 

formulações 0, 1 e 3 não apresentaram diferenças significativas das demais. As 

formulações 4 e 5 apresentaram as menores notas.   

A cor a formulação 2 obteve o melhor resultado diferindo estatisticamente de todas as 

demais, as formulações 1 e 3 foram semelhantes e as formulações 0, 4 e 5 foram 

semelhantes. A formulação 4 apresentou a menor nota.  

 Para a característica da textura a formulação 2 obteve o melhor resultado sendo 

estatisticamente semelhante as formulações 1 e 3. As formulações 0, 1, 3 e 4 foram 

semelhantes estatisticamente  e as formulações 0, 4 e 5 também apresentaram semelhança 

estatística. A formulação 5 apresentou o menor resultado.  

A característica apreciação global a formulação 2 obteve a maior nota sendo 

estatisticamente semelhante as formulações 1 e 3. As formulações 0, 4 e 5 foram 

estatisticamente semelhantes. A formulação 5 apresentou a menor nota.  

De acordo com Coelho et al. (2010) avaliando doces de batata doce 

biofortificadas no seu experimento não foram encontradas diferenças significativas para a 

variável aroma e para as demais variáveis (aparência, sabor e textura) as diferenças foram 

significantes estatisticamente. Diferindo do presente experimento onde a característica 

aroma foi observada diferença significativa. Para Lago (2006), avaliando geléia de 

Jambolão, a característica cor foi a que mais agradou os provadores e a característica 

odor foi a que menos agradou.  

Para a formulação de número 0 referente ao genótipo FAL 5, sua classificação ficou 

definida como, aroma – gostei ligeiramente; sabor – gostei ligeiramente; cor – gostei 

ligeiramente; textura – gostei ligeiramente  e apreciação global – gostei ligeiramente.  
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Quanto a formulação 1 referente ao genótipo FAL 6, sua classificação ficou definida 

como, aroma – gostei moderadamente; sabor – gostei ligeiramente; cor – gostei 

moderadamente; textura – gostei moderadamente a apreciação global – gostei 

moderadamente.  

A formulação 2 referente ao genótipo FAL 8, sua classificação ficou definida como, 

aroma – gostei moderadamente; sabor – gostei ligeiramente; cor – gostei muito; textura – 

gostei moderadamente e apreciação global – gostei moderadamente.  

Quanto a formulação 3 referente ao genótipo FAL 11, sua classificação ficou definida 

como, aroma- gostei ligeiramente; sabor – gostei ligeiramente; cor – gostei 

moderadamente; textura – gostei moderadamente e apreciação global – gostei 

moderadamente.  

Para a formulação 4 referente ao genótipo FAL 12, sua classificação ficou definida 

como, aroma- gostei ligeiramente; sabor – gostei ligeiramente; cor – indiferente; textura – 

gostei ligeiramente; apreciação global – gostei ligeiramente.  

A formulação 5 foi a amostra controle, sua classificação ficou definida como, aroma 

– gostei ligeiramente; sabor – gostei ligeiramente; cor – gostei ligeiramente; textura – 

gostei ligeiramente e apreciação global – gostei ligeiramente.  

Para o índice de aceitação (IA), Ambrósio et al. (2006) demonstra que uma aprovação 

acima de 70% indica que o produto foi bem aceito. De acordo com Silva et al. (1998), os 

alimentos preparados com base em ingredientes pertencentes aos hábitos alimentares de 

uma determinada população são mais bem aceitos, pois o comportamento alimentar é 

resultado de uma relação ambiental, psicológica, sociocultural e econômica. Assim, 

características sensoriais e culturais como sabor, satisfação e conveniência podem afetar a 

escolha do alimento. No presente experimento as características aroma e cor se 

aproximaram da média para aprovação e as características textura e apreciação global 

estão dentro do parâmetro descrito acima.  
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Tabela 15. Avaliação dos parâmetros de cor das diferentes formulações do doce marrom-
glacê. 

Resultados expressos como média. Em cada linha, valores seguidos de letras iguais não 
diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey ao nível de erro de 5%. (F0 = F1= F2 = 
F3=F4= F5=). 

 A cor é a primeira característica avaliada pelo consumidor quando deseja 

experimentar um alimento, por isso na indústria de alimentos é considerado um tributo de 

extrema importância. Se a coloração não for atraente dificilmente este alimento será 

ingerido ou provado (Silva et al., 2000). A avaliação da cor no doce marrom-glacê foi 

realizada com sucesso, possibilitando a comparação entre as preparações das diferentes 

variedades que foram utilizadas para produzir cada uma das formulações.  

De acordo com os componentes de cor avaliados pode se afirmar que as variedades 

com coloração mais intensa apresentaram valores superiores para a Luminosidade, isso 

indica que estas amostras são mais escuras que as demais (Tabela 15). 

Os resultados da variável de Croma (C) Estudada refletem intensidade da cor mais 

vívida, quando estes valores se aproximam de zero apresenta uma cor voltada para o tom 

indo do branco ao cinza, nesta pesquisa foram encontrados valores entre 15.27 e 29.8 ou 

seja valores a cima de zero ( Tabela 15).  

Pode – se observar nos resultados desta pesquisa que todas as formulações do doce 

tipo marrom glacê possuem uma coloração indo do vermelho ao amarelo, pois quanto 

maior o ângulo no componente Hue mais próximo do amarelo se encontra o produto 

sendo distribuída na seguinte ordem cor vermelha a 0ºh, amarelo a 90ºh, verde a 180ºh e 

azul a 270ºh. (Casagrandi. et al.1999).    

 

COR - Formulação LUMINOSIDADE CROMA ÂNGULO HUE 
0 58,15 a 29,13 c 100,83 b 
1 46,11 d 29,19 c 90,87 c 
2 49,37 c 37,17 a 71,34 f 
3 40,66 e 29,8 b 82,25 e 
4 54,17 b 15,27 e 109,39 a 
5 38,44 f 17,16 d 84,11 d 

Média 47,81 26.28 89,81 
CV % 0,62 

 
0,09 
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9. Conclusão  
 
          Conforme os resultados apresentados nessa pesquisa, o doce de batata-doce 

marrom glacê denota viabilidade em sua produção, abrindo a possibilidade de um novo 

produto a ser lançado no mercado consumidor. Podendo ser mais uma inovação e 

alternativa para aproveitar os valores nutricionais do produto, que através de estudos vem 

sendo comprovado seus benefícios. As diversas formulações do doce obtiveram boa 

aceitação visto que 91.1% dos consumidores comprariam alguma dessas amostras, a 

formulação 2 obteve os melhores resultados em todas as características avaliadas 

tornando-a uma forte alternativa para o lançamento mercado consumidor.  
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APÊNDICE A – Analise de solo realizada no local do plantio dos genótipos de batata-
doce na Fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília.  
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APÊNDICE B – Ficha de avaliação sensorial utilizada para avaliação das formulações 
de doce marrom-glacê pelos provadores. 
 
Ficha de Avaliação Sensorial 

Data   

Gênero: M (  )  F(   )   

Faixa Etária:   18 a 25 (  )  26 a 32(   )  Acima de 33(   )  

Qual a frequência de consumo de doce marrom-glacê. 

(  ) Diariamente; (  ) Três vezes por semana; (   ) Duas vezes por semana; (  ) Uma vez 

por semana       (   ) Outro _______________ 

 

Por favor, prove as amostras de doce tipo marrom glacê, e assinale com o código 

correspondente à amostra na opção que mais reflete seu Julgamento quanto aos aspectos: 

 

Aspectos Gostei 

extrema

mente 

Gostei 

Muito  

Gostei 

Moderadam

ente 

Gostei 

Ligeirame

nte 

 

Indiferente 

Desgostei 

Ligeirame

nte 

Desgostei 

Moderadamen

te 

Desgostei 

Muito 

Desgostei 

Extrema

mente 

Aroma          

Sabor          

Cor          

Textura          

Apreciação 

global 

         

 

Você compraria algum destes doces? (   ) Sim;  (   ) Não; Qual ______ 

Porquê?________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Figura 4. Ficha de avaliação sensorial utilizada no teste.  


