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RESUMO 

 
A cultura da batata-doce (Ipomoea batatas) apresenta-se como uma cultura rústica, típica de clima tropical, 
subtropical e de fácil manejo. A batata-doce possui curto ciclo de produção, sendo tolerante a seca, e com 
alto potencial produtivo e baixo custo de produção, sendo utilizadas em preparos de solos que favorecem a 
cultura. Assim, objetivou-se com essa revisão de literatura avaliar a produção total de batata-doce, 
crescimento de raízes tuberosas e matéria seca em diferentes sistemas de preparo de solo. O sistema 
convencional comparado ao sistema de preparo reduzido obteve resultados mais significativos em termos 
de produção, culturas de raízes tuberosas desenvolvem-se melhores em solos com boa aeração, maior 
porosidade, e uma boa drenagem. A produtividade total e comercial apresentou diferentes resultados em 
questão do preparo de solo, aos 90 dias após o plantio a produtividade total foi de 15,6 t ha

-1 
no preparo de 

solo convencional e de 8,7 t ha
-1

 em preparo reduzido, aos 180 dias após o plantio a produtividade total 
avaliada nos dois sistemas atingiram 36,5 e 21 t ha

-1 
enquanto respectivamente a produtividade comercial 

foi de 34,5 e 19,7 t ha
-1 

segundo AGBEDE (2010) e ANIKWE e UBOCHI (2007), o número de raízes total e 
comercial em preparo reduzido apresentou valores estimados de 48.100 a 73.500 unidades por ha

-1
 e em 

preparo convencional aos 90 dias após o plantio apresentou 106.723 unidades por ha
-1  

e em 180 dias 
154.045 unidades por ha

-1
, o teor de matéria seca avaliado, variou de 22,42 a 23,85% sendo maior no 

preparo de solo convencional. A cultura da batata-doce apresentou maior produtividade no sistema 
convencional devido suas características. 
 

Palavras chaves: Batata-doce, preparo de solo, sistema convencional, preparo reduzido, produtividade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 
The sweet potato crop (Ipomoea batatas) presents itself as a rustic culture, typical of a subtropical ,tropical 
climate, and easy to handle. The sweet potato has a short production cycle, being drought tolerant, with high 
productive potential and low production cost, being used in soil preparation that favors the crop. The 
objective of this work was to evaluate the total production of sweet potatoes, tuberous root growth and dry 
matter in different soil preparation systems. The conventional system compared to the reduced tillage system 
obtained more significant results in terms of production, tuberous root cultures develop better on soils with 
good aeration, higher porosity, and good drainage. The total and commercial productivity presented different 
results because the soil preparation , at 90 days after planting the total productivity was 15.6 t ha-1 in 
conventional soil preparation and 8.7 t ha-1 in reduced tillage , at 180 days after planting the total 
productivity evaluated in the two systems reached 36.5 and 21 t ha-1, while commercial productivity was 
34.5 and 19.7 t ha-1, according to AGBEDE (2010) and ANIKWE and UBOCHI (2007), the number of total 
and commercial roots in reduced tillage presented values estimated from 48,100 to 73,500 units per ha-1 
and in conventional tillage at 90 days after planting presented 106,723 units per ha-1 and in 180 days 
154,045 units per ha-1, the evaluated dry matter content ranged from 22.42 to 23.85%, being higher in 
conventional soil preparation. The sweet potato crop presented higher productivity in the conventional 
system due to its characteristics. 
 
Keywords: Sweet potato, soil preparation, conventional system, reduced system, productivity 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cultura da batata-doce (Ipomoea batatas. L) apresenta-se  como uma cultura 

rústica, típica de clima tropical e subtropical, de fácil manejo, boa resistência contra seca 

e ampla adaptação (MIRANDA et al., 1989). As raízes da batata apresentam 

micronutrientes em sua composição que beneficiam a cultura, como o Ca  e K, apresenta 

também um teor de carboidratos variando entre 25% e 30%, sendo que 98% são 

facilmente digeríveis (CLARK; MOYER, 1988). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica sobre o cultivo da ata-

doce, que pode ser encontradas em séries estatísticas de lavoura temporária, mostra que 

nos últimos 10 anos o Brasil cultivou aproximadamente 43.161 hectares de batata-doce, 

no qual a região Nordeste representa 44,2% dessa área, sendo a região brasileira com 

maior índice de área plantada e área colhida. O valor monetário médio desde o ano de 

2004 até 2014 foi de aproximadamente R$312.894.364,53, a região sul representa 50% 

desse montante, seguido pela região do nordeste  com 29,45%. (IBGE, 2016). 

Considerando dados mundiais sobre a produção de batata-doce, o país que obtem 

a maior produção dessa cultura é a China onde representam nos últimos quatro anos uma 

média  de 82,30% da produção mundial, em seguida se encontra a Nigéria com 1,92%, a 

produção brasileira de batata representa 0,30% do total produzido. (FAOSTAT; 2016). 

Dentre os diversos modos de manejo, o preparo do solo é a atividade mais 

importante para o comportamento físico do solo, por atuar diretamente na sua estrutura 

(Vieira & Klein, 2007), práticas de manejo que promovam menor revolvimento no solo, 

como o plantio direto ou cultivo mínimo, resultam em menor perca de solo por erosão 

hídrica e maior umidade no solo. Culturas que produzem raízes ou tubérculos comerciais 

são sensíveis a compactação do solo, á aeração inadequada ou á má drenagem, 

podendo responder bem ao sistema convencional de preparo de solo (HOWELER et al., 

1993). 

Portanto, como objetivo, a presente revisão de literatura visa avaliar a 

produtividade da cultura da batata-doce nos diferentes sistemas de preparo de solo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Histórico 

 

A batata-doce possui origem associada ao desenvolvimento dos povos das 

Américas Central e Sul, desde o México até regiões do Peru, em que os relatos 

arqueológicos e as análises de vestígios de batatas secas encontradas em cavernas 

remontam seu uso a mais de dez mil anos, porém, sua verdadeira origem genética 

permanece indefinida até os dias de hoje (SILVA; LOPES; MAGALHÃES, 2008). 

Ela é um cultivo herbáceo perene da familia das convolvuláceas com um 

crescimento extensivo em regiões tropicais e subtropicais do mundo, sendo importante 

em muitos países em desenvolvimento. A habilidade desta cultura para se adaptar a uma 

ampla variedade de condições climáticas, permitiu seu desenvolvimento em regiões 

tropicais e de temperaturas moderadas da África, Ásia e América. As evidências sugerem 

que a batata doce foi introduzida há mais de 5000 anos e se estendeu através dos 

continentes durante os séculos XVII e XVIII, devido a seu caráter robusto, ampla 

adaptabilidade e a capacidade de se multiplicar rapidamente (WOOLFE, 1992). 

Autores como Souza (2000), Oliveira et al (2002), Cardoso et al (2005) e Montes et 

al (2006) afirmam que a batata-doce é uma espécie com plantas rústicas, tolerante à 

seca, de alto potencial produtivo e baixo custo de produção; é, portanto, bastante 

disseminada e, de forma geral, cultivada por pequenos produtores de comunidades locais, 

contribuindo, dessa forma, para o suprimento alimentar das populações mais pobres. 

Facilitando então, sua expansão.  

Roullier et al. (2013a) analisaram geneticamente cultivares de batata-doce 

descendentes de regiões que abrangem desde o México até o Peru, e observaram que a 

evolução genética das mesmas transcorrem do cruzamento de espécies selvagens, 

cultivadas de forma independente por povos nativos da América Central e América do Sul.  

Srisuwan, Sihachakr e Siljak-Yakovlev (2006) analizaram a genética de espécies 

de Ipomoea segundo a organização cromossômica das plantas e descreveram que a 

origem da batata-doce está relacionada ao cruzamento de Ipomoea selvagens, sendo que 

Ipomoea trifida e Ipomoea tabascana demonstram maior proximidade devido às 

semelhanças no conteúdo de seus DNAs.  
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É possível notar que antigos povos usufruíam da agricultura mais que um meio de 

cultivo de alimentos para sobrevivência, manifestavam-se como expressão de sua 

evolução e cultura. 

Movimentos de migração também foram responsáveis pela introdução da batata-

doce no contente Africano, onde as cultivares de batatas-doces da Nova Guiné apontam 

relação genética com plantas originárias da América Central e da América do Sul, de 

modo que estes foram rapidamente incorporados por agricultores locais, germinando 

assim uma ampla diversidade de cultivares adaptadas às condições climáticas do local 

(ROULLIER et al., 2013b).  

Também existem relatos da presença da batata-doce na dieta de povos que 

habitaram a remota Ilha de Rapa-Nui (Ilha de Páscoa), onde a análise do cálculo dental 

(tártaro) em fósseis humanos recuperados de sítios arqueológicos presentes na ilha 

indicou a deposição de grânulos de amido (DUDGEON; TROMP, 2014), porquanto as 

análises destes grânulos de amido exibiram compatibilidade com a fécula encontrada em 

batatas-doces (TROMP; DUDGEON, 2015). 

O consumo de batata-doce é realizado de diversas formas. A mais tradicional é 

cozida, consumida com ou sem uso de temperos, substituindo o pão e outros alimentos 

no café da manhã. A batata cozida e amassada é utilizada na confecção de doces e 

salgados tais como: purê, torta doce e salgada, bolo, pudim, e vários outros produtos, 

como ingrediente 25 principal ou como substituto parcial da farinha de trigo. À 

semelhança do que se faz com mandioca, a batata-doce pode ser transformada em amido 

ou farinha, utilizando praticamente o mesmo processamento e com a mesma destinação 

(SILVA et al., 2008) 

 

2.2 Produção e aplicação da batata-doce. 

 

Comparado com outras culturas, a batata doce é capaz de crescer em ritmo 

acelerado em diversas condições ambientais, sendo de alta adaptabilidade em condições 

marginais de cultivo. Possui curto ciclo de produção, alto valor nutricional e versatilidade 

sensorial em termos de cor, sabor e textura. Por estas razões a cultura da batata doce 

consegue se destacar no cenário mundial de produtores de raizes tuberosas, atingindo 

principalmente a uma produção de 78,35% do montante global (FAO, 2017).  
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Mais de 97% da produção mundial de batata doce é proveniente dos países em 

desenvolvimento. Entre estes países em desenvolvimento, encontram-se aqueles 

vinculados ao continente Africano, Asiático e da América Latina, onde a mesma assume 

um papel de vital importância no abastecimento alimentício interno e como complemento 

nutricional na dieta de seus habitantes (LAURIE et al., 2013; WILLIAMS et al., 2013). 

Dados estatísticos da Food and Agriculture Organization - FAO (FAO, 2016) relata que a 

China é o maior produtor de batatas-doces do mundo, seguidos por países do continente 

Africano. Já o continente Asiático como um todo apresenta a produção mais expressiva 

de batata-doce, havendo uma parcela em torno de 76 % da safra mundial em 2014. 

A Tabela1 aponta os cinco países que se destacaram como os maiores produtores 

de batatas-doces do mundo, de acordo com dados de sua produção no ano de 2014. 

 

Tabela 1 – Maiores produtores de batata-doce no mundo em 2014. 

 
Fonte: FAO (2016) 
 

 

No continente Americano, os principais produtores de batata-doce são: Estados 

Unidos, Brasil, Argentina, Peru, Cuba, Jamaica, Porto Rico e Venezuela (FAO, 2016). 
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Fonte: IBGE/PAM 

 

Os principais estados produtores de batata-doce são o estado de São Paulo e 

Minas Gerais no Brasil com uma produção de 57% do total, as regiões ideais para o 

plantio da cultura são aqueles que forneçem um clima quente e úmido, se possivel o ano 

todo; porém, é de extrema importância que o plantio e a fase de desenvolvimento não 

coincidam com temperaturas muito baixas e clima seco, que afetaria diretamente a 

produtividade e prolongaria o ciclo de desenvolvimento (HFBRASIL, s/d). 

A produção paulista da cultura cresceu em torno de 11% entre os anos de 2000 e 

2013, produção de 66 mil toneladas a 74 mil toneladas, a área cultivada decresceu de 

4.418 hectares para 4.389 hectares. A produtividade, entre 15 e 17 t ha-1, baixa 

comparando se ao potencial que a planta forneçe. (HORTIBRASIL, s/d). 

No estado de São Paulo a produção da cultura esta concentrada em quatro 

regiões, apresentando 82% do volume paulista. As regiões que se destacam em produção 

são Presidente Prudente e Sorocaba que corresponde por 55% do volume de 

produtividade, seguidas por Araçatuba e Dracena. (HORTIBRASIL, s/d). 
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O investimento na cultura de batata-doce no Brasil ainda é muito baixo, e o 

principal argumento contrário ao investimento em tecnologia é que a lucratividade da 

cultura é baixa. Isso decorre do pequeno volume individual de produção, ou seja, os 

produtores ainda tendem a cultivar a batata-doce como cultura marginal, com o raciocínio 

de que, gastando-se o mínimo, qualquer que seja a produção da cultura constitui um 

ganho extra. Dessa forma, é obtido um produto de baixa qualidade e sofre restrições na 

comercialização, tanto por parte dos atacadistas, que tendem a reduzir o preço, quanto 

por parte do consumidor, que refuga parte do produto exposto à venda (SILVA et al., 

2008). 

Porém, conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, 

apresentados na pesquisa denominada Produção Agrícola Municipal-PAM de 2014, no 

Brasil produziu-se 525.814 toneladas de batata-doce. Indicando um incremento de 3,9 % 

na produção em relação a 2013, com aumento de 1,2 % quanto ao rendimento médio em 

quilos por hectare (IBGE, 2014). 

Os valores apresentados pela FAO são ratificados pelos dados estatísticos do 

IBGE na pesquisa PAM/2014 para a produção da batata-doce no Brasil. A Figura 1 ilustra 

a variação do índice de produção brasileira da batata-doce nos últimos 10 anos. 

 

 

 

Figura 1 – Variação no índice de produção brasileira da batata-doce entre os anos 2004 a 2014  

Nota: (k)= multiplicado por 1000.  

Fonte: FAO (2016). 
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A modificação da produtividade de acordo com os dados da produção nacional de 

batata-doce, pode também estar ligado à circunstância do produtor brasileiro em não 

utilizar a cultivar como fonte ativa de renda, em contra partida a outras cultivares de maior 

expressão comercial. 

Sendo assim, são necessários estudos que visem minimizar os custos com o 

manejo da produção, bem como obter melhores acessos genéticos. A adoção de técnicas 

adequadas durante o cultivo da batata-doce poderá aumentar os índices de produção, de 

modo a fortalecer a cadeia produtiva com a implantação de lavouras comerciais, 

garantindo assim maior disponibilidade do produto (FURLANETO; FIRETTI; MONTES, 

2012). 

Ressalta-se que, a pesquisa para aproveitamento e utilização da batata-doce vem 

sendo tratada com maior interesse e aprimoramento. Isso possibilitaria maior busca por 

informações, ocasionando assim um aumento nas possibilidades para utilização do 

tubérculo em áreas distintas de sua aplicação atual. 

As empresas de pesquisa agrícola possuem como um de seus propósitos o 

desenvolvimento genético e a avaliação de novas cultivares de batatas-doces as quais 

que sejam resistentes a pragas, apresentem boa produtividade em solos pobres, além da 

biofortificação de nutrientes de modo a tornar a cultura da batata-doce mais nutritiva e 

atrativa ao consumidor, influenciando em maior interesse produtivo por parte dos 

agricultores (SUINAGA et al., 2011; MELO et al., 2011; AMARO et al., 2014). 

Em um trabalho, Nunes et al (2011) analisaram o índice de produtividade de 

genótipos de batata-doce com potencial para biofortificação a partir de cultivares que se 

destacaram em pesquisa anterior (NUNES; SANTOS; SOUZA, 2009), as quais são 

originários do banco de germoplasma da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa) Tabuleiros Costeiros em Sergipe e, dos 17 cultivares analisados em solo raso 

e de baixa fertilidade, 15 apresentaram boa produtividade para suas raízes tuberosas, 

bem como o cultivar que apresentou os melhores índices, segundo os autores, poderá ser 

utilizado para alimentação de alunos em programaças municipais como a merenda 

escolar. 

Logo, a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural – EPAGRI, em sua 

estação experimental situada na cidade de Itajaí (EEI) em Santa Catarina, disponibilizou a 
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partir de Dezembro de 2014 para comercialização, novas cultivares de batatas-doces 

desenvolvidas por meio de pesquisa de seleção e cruzamento entre cultivares, em 

parceria com produtores rurais do oeste do estado de Santa Catarina e colaboradores da 

EPAGRI - Estação Experimental de Ituporanga (EEIt). 

Azevedo et al. (2015) verificaram 65 genótipos de batatas-doces do banco de 

germoplasma da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) em 

conformidade com o desempenho agronômico, principalmente quanto a produtividade 

total das raízes tuberosas, fator esse de maior importância sob a ótica da produção 

comercial, e relataram que os manejos de plantio e os efeitos ambientais apresentam 

suma importância sobre a qualidade de colheita da cultivar, sendo que, dos genótipos 

estudados, vários apresentaram melhorias no desempenho agronômico.  

As pesquisas para melhoramento genético de batatas-doces buscam e visam obter 

melhor desempenho nutricional e produtivo para aumentar o interesse do produtor rural 

no plantio da cultura, elevando assim a disponibilidade comercial da batata-doce. (LEITE, 

2017). 

O consumo de batata-doce é realizado de diversas formas. A mais tradicional é 

cozida, consumida com ou sem uso de temperos, substituindo o pão e outros alimentos 

no café da manhã. A batata cozida e amassada é utilizada na confecção de doces e 

salgados tais como: purê, torta doce e salgada, bolo, pudim, e vários outros produtos, 

como ingrediente principal ou como substituto parcial da farinha de trigo. À semelhança 

do que se faz com mandioca, a batata-doce pode ser transformada em amido ou farinha, 

utilizando praticamente o mesmo processamento e com a mesma destinação. (SILVA et 

al., 2008). 

O desenvolvimento de produtos alimentícios tendo como base raízes tropicais, de 

tradição de cultivo e apelo cultural, tem obtido o interesse dos produtores rurais e 

principalmente industriais, possibilitanto o incremento de toda a cadeia produtiva 

(BATISTA et al., 2008). A utilização de ingredientes não convencionais em alimentos pode 

representar uma alternativa para a substituição de alimentos alergenicos, visando às 

propriedades tecnológicas do ponto de vista das características físico-químicas e 

sensoriais. Muitos pesquisadores do ramo alimentício têm buscado avaliar a utilização de 

matérias-primas diferentes do trigo na elaboração de novos produtos a nível industrial, 

tanto pelos seus custos quanto principalmente pelo aproveitamento de fontes disponíveis 
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e subutilizadas, com foco na exploração das propriedades funcionais e tecnológicas dos 

componentes destas matérias-primas.  

 

 2.3 Características nutricionais da batata-doce. 

 

A batata doce é considerada boa fonte de carboidratos, fibras, minerais (cálcio, 

ferro, magnésio e potássio), vitaminas (B1, B2, C e E) e antioxidantes (SUDA et al., 1999; 

WOOLFE, 1992). 

A grande importância deste alimento no contexto humano se torna evidente quando 

consideramos nossa exigência nutricional (a qual deve ser atendida diariamente a fim de 

se evitar doenças relacionadas à falta de nutrientes essenciais) e a conveniência na 

utilização da batata-doce como suplemento nutricional na dieta de povos carentes. Para o 

auxílio de populações que apresentam problemas relacionados à desnutrição, 

principalmente entre as mulheres, gestantes e crianças, há países e instituições 

internacionais que desenvolvem políticas sociais e projetos locais de modo a intervir e 

promover uma melhora na alimentação por meio do incentivo ao consumo de alimentos 

que possam garantir um efeito positivo na saúde do consumidor. (WUEHLER; 

OUEDRAOGO, 2011). 

Os compostos apresentados na batata-doce podem atuar em diversas reações 

bioquímicas do organismo, contribuindo para a manutenção da saúde de seu consumidor. 

(CARDOSO; LEITE; PELUZIO, 2011).  

Além da utilização das raízes para consumo humano, tanto as ramas como as 

folhas de batata-doce apresentam ainda teores nutricionais e energéticos, contando com 

perfil fermentativo adequado para ser empregado na produção de silagem, podendo ser 

ainda aproveitado para alimentação animal. (VIANA et al., 2011). 

Devido as suas características e valor nutricional, a batata doce foi selecionada 

pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) como um dos alimentos 

incorporados aos menus dos astronautas em missões espaciais. Esta cultura tem 

potencial imenso e papel importante a desempenhar na nutrição humana, segurança 

alimentar e na redução da pobreza nos países em desenvolvimento. 

(BOVELLBENJAMIN, 2007). 
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A pesquisa e a informação quanto à composição nutricional dos alimentos 

disponíveis para o consumo, bem como sua exposição através de rotulagem ou 

propaganda, possui fundamental importância para o consumidor que busca uma dieta 

saudável ao passo que orienta o desenvolvimento de novos produtos alimentícios. 

(UNICAMP, 2011). 

Logo então, faz-se necessário estabelecer parâmetros para a composição 

físicoquímica das matérias-primas e seus respectivos produtos, de maneira que sejam 

expostas ao consumidor as informações quanto à constituição do alimento que está 

sendo comercializado. 

A Tabela 2 ilustra os dados sobre a composição centesimal para a batata-doce, 

divulgados pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em Alimentação (NEPA) da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), publicado na Tabela de Composição dos Alimentos 

(TACO), para amostras nas condições in natura e cozida (UNICAMP, 2011). 

           

Tabela 2 – Composição centesimal de batata-doce 

 

N.A.*: Não aplicavel 

Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos-TACO (UNICAMP, 2011). 

 

 

O componente majoritário da massa seca, o qual pode variar entre 65 a 89 % da 

composição das raízes tuberosas da batata-doce é a fécula, constituído de cadeias 

glicosídicas que formam a amilose e a amilopectina, representa o principal polissacarídeo 

de reserva energética das plantas e tubérculos, em que a fécula da batata-doce apresenta 

ótima conversão energética e baixo índice glicêmico em nosso organismo. (LEONEL; 

OLIVEIRA; FILHO, 2005; ABEGUNDE et al., 2013; ZHOU et al., 2014). 

Os principais antioxidantes em raízes de batata doce são ácidos fenólicos, 

antocianinas e carotenóides. Estes compostos bioativos atuam como neutralizadores de 
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radicais livres e contribuem com as cores características dos cultivares. A cor é um 

importante parâmetro de qualidade no alimento, sendo um fator determinante na decisão 

de compra dos consumidores. Adicionalmente, este parâmetro é uma ferramenta utilizada 

na determinação da maturidade adequada para colheita ou consumo. (JHA, 2010). 

 

 

 

2.3.1 Carotenóides. 

 

Carotenóides são pigmentos encontrados em animais e em plantas de cor amarela, 

laranja, vermelha ou verde. Nas células das plantas, eles estão presentes principalmente 

em membranas lipídicas ou armazenados nos vacúolos do plasma (MAIANI et al., 2009), 

sendo sintetizados com a função principal de absorver luz durante o processo de 

fotossíntese, além de formar mecanismos de defesa contra organismos fotossintéticos 

nas plantas. (BARUA et al., 2000). 

De constituição polisoprenóide, os carotenoides pertencem à família dos 

terpenóides, formados por quarenta átomos de carbono com um grupo variável de duplas 

ligações conjugadas o que confere uma característica linear à molécula. Possuem a 

capacidade de absorver a luz em diferentes comprimentos de onda na porção visível do 

espectro eletromagnético. (SILVA et al., 2010). 

  A estrutura peculiar dos carotenoides é devida à sua longa cadeia com duplas 

ligações conjugadas, sendo que alguns carotenoides podem ostentar estruturas cíclicas e 

atuar como precursor de vitamina A.  Podem ser subdivididos entre carotenos (ou 

carotenoides hidrocarbonos) e as xantofilas. (NUNES; MERCADANTE, 2004; 

MELÉNDEZ-MARTÍNEZ; VICARIO; HEREDIA, 2004).  

A estrutura de alguns carotenoides encontrados em alimentos é ilustrada na Figura 

2. 
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Figura 2 – Estrutura química de alguns carotenoides encontrados em alimentos. 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2010). 

 

Devido a seu sistema conjugado de duplas ligações, os carotenóides apresentam 

características de absorção espectral ultravioleta e visível, e a maioria destes possuem 

absorção máxima em três longitudes de onda, resultando em um espectro de três picos. 

Quanto maior o número de duplas ligações conjugadas no carotenóide maior é a 

longitude de onda do espectro (BARUA et al, 2000). A detecção de carotenóides após 

separação por métodos de cromatografia líquida ocorre em uma zona de absorção 

característica entre 400 a 500 nm de comprimento de onda; a detecção em isômeros cis- 

ocorre normalmente entre 330 a 340 nm. A intensidade na absorção é afetada pelo 

solvente ou pela composição da fase móvel utilizados nas análises. (EITENMILLER; 

LANDEN, 1999). 

Na cultura, as concentrações de carotenóides dependem de fatores genéticos e 

ambientais, incluindo o cultivar, estado de maturidade do fruto, parte da planta utilizada, 

práticas do cultivo da cultura, processamento e armazenamento do produto. 

(RODRIGUEZ-AMAYA; KIMURA, 2004). 

Em um estudo, Ginting (2013) avaliou a extração de carotenoides de batata-doce 

de polpa laranja e sua aplicação como corante natural em alimentos, principalmente 

quanto à obtenção de β-caroteno, descrevendo assim valores entre 12,49 a 235,94 µg/mL 

de extrato. Relatou-se também que o composto extraído apresentou boa estabilidade de 
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cor após um mês acondicionado ao abrigo da luz, concluindo que os corantes da batata-

doce podem ser usados em produtos como sorvetes, sucos efervescentes, entre outros. 

Jaarsveld e colaboradores (2005) avaliaram o consumo de batata-doce de polpa 

laranja por crianças com idades entre 5 e 10 anos, e concluíram um aumento significativo 

no conteúdo de vitamina A do grupo de crianças provadoras. 

Champagne et al. (2010) estudaram os carotenoides encontrados em 10 espécies 

diferentes de raízes e tubérculos cultivados em Vanuatu, participando 33 raízes tuberosas 

de batata-doce, os quais atribuem altos teores para trans-β- caroteno em amostras de 

polpa laranja, composto considerado pro vitamínico A. 

Hussein et al. (2014) estudaram os teores e a estabilidade de carotenóides 

extraídos de batatas-doces cultivadas na Malásia e notaram que as batatas-doces de 

polpa laranja apresentam maior teor da substância em comparação a outras cultivares, 

em que o tempo de armazenamento pós-colheita atuou na quantidade e estabilidade 

destes compostos. 

Cabe ressaltar que a disponibilidade de cultivo ao longo do ano, associado ao 

manejo de baixo custo, torna a batata-doce potencial fonte de carotenoides, e ainda que 

seu consumo habitual pode contribuir para a manutenção dos teores de vitamina A no 

organismo. (JAARSVELD et al., 2005; HUSSEIN et al., 2014). 

A vitamina A tem sido apontada como responsável por importantes processos 

biológicos no organismo humano, sendo fator essencial na embriogênese, crescimento e 

diferenciação celular, reprodução, manutenção do sistema imune e da função visual. A 

deficiência dessa vitamina leva ao aumento das taxas de mortalidade infantil, causadas 

por enfermidades infecciosas devido à diminuição da resposta do sistema imune e a 

problemas de visão que podem causar cegueira permanente (BALL, 2006; STAHL; SIES, 

2005). Em mulheres, além das lesões oculares, a DVA pode ser fator importante na 

contribuição da mortalidade maternal, falta de desenvolvimento embrionário e problemas 

na lactação. (MAZIYA-DIXON et al., 2006). 

 

 

 

 

 



22 
 

2.3.2 Compostos Fenólicos. 

 

Compostos moleculares contendo estruturas conhecidas como polifenóis 

(grupamentos hidroxilas ligados diretamente em anéis aromáticos) estão presentes em 

diversas plantas, flores, folhas e alimentos de origem vegetal, sendo que mais de 10.000 

destes compostos já foram identificados e continuam sendo objeto constante de pesquisa. 

(VEITCH; GRAYER, 2011). 

Do ponto de vista químico, os compostos fenólicos são substâncias que possuem 

anéis aromáticos com uma ou mais hidroxilas ou grupos funcionais como substituintes e, 

dessa forma, apresentam estrutura multivariada com diversas aplicações. Estas 

moléculas são metabólitos secundários das plantas, geralmente envolvidos em processos 

naturais de defesa, sintetizados via rotas análogas aos metabólitos primários, podendo 

sofrer alteração em seu conteúdo devido a diversas situações. (GOBBO-NETO; LOPES, 

2007). 

A variedade no encadeamento molecular desta classe de substâncias conduz a 

uma ampla diversidade, sendo que, basicamente, subdividem-se em flavonoides e não 

flavonoides. (SILVA et al., 2010). 

Os flavonoides englobam um grupo de compostos fenólicos amplamente 

distribuídos nas plantas, principalmente em frutas e vegetais, evidenciados sob suas 

variantes como as flavonas, os flavonóis, flavanonas, antocianinas, catequinas, chalconas 

e isoflavonas. Já os derivados dos ácidos hidroxicinâmico, como por exemplo, os ésteres 

dos ácidos caféico, cumárico (que por ciclização gera a cumarina) e felúrico, e dos ácidos 

hidroxibenzóico, citando os ácidos salicílico, gálico, elágico, protocatéico e vanílico, 

podem ser considerados como não flavonoides (SOARES, 2002; SILVA et al., 2010). 

A Figura 3 ilustra as estruturas químicas dos ácidos benzóico e cinâmico, com seus 

principais substituintes. 
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Figura 3 – Estrutura química dos ácidos benzóico e cinâmico, e seus principais ácidos. 

Fonte: Adaptado de Soares (2002). 

 

Os compostos fenólicos são sintetizados pelas plantas como proteção às 

condições de estresse que podem incidir sobre estas, como ferimentos, excesso de 

radiação, condições adversas do clima, nutrição do solo, disponibilidade de água, etc., 

como forma de proteção da saúde da planta ou no combate contra condições adversas e 

possíveis predadores. (BRAVO, 1998; TAIZ; ZEIGER, 2004). 

Raízes de batata doce são fontes ricas de proteína, carboidratos, minerais e 

carotenóides. Como referido anteriormente, os altos teores de β-caroteno de raízes de 

polpa alaranjada podem auxiliar na prevenção da DVA nos países em desenvolvimento. 

Além destes componentes, batata doce contém compostos fenólicos que podem atuar 

como antioxidantes protegendo o corpo humano de determinadas doenças crônicas como 

doenças cardiovasculares, alguns tipos de cânceres, enfermidades neurodegenerativas e 

diabetes (GAN et al., 2010; APOSTOLIDIS et al., 2011; HUANG; CAI; ZHANG, 2010).  

Em termos de conteúdo de fenólicos totais em relação ao peso fresco, a batata 

doce ocupa o oitavo lugar entre as 23 hortaliças mais consumidas no mundo, e o 

undécimo com a maior atividade inibitória sobre a oxidação de lipoproteínas de baixa 

densidade (VINSON et al., 1998). 

Nesse contexto, têm sido relatados nos últimos anos diversos estudos que avaliam 

a composição e atividade antioxidante de fenólicos em diferentes alimentos, 

principalmente frutas e vegetais, incluindo a batata doce. Compostos fenólicos em batata 
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doce têm sido avaliados em vários estudos, principalmente nos Estados Unidos e Japão. 

Extratos polifenólicos de folhas e raízes de batata doce são indicados por possuírem 

potente atividade antioxidante, antimutagênica, propriedades quimiopreventivas, efeitos 

antidiabéticos e reduzir os efeitos do Alzheimer por limitação do estresse oxidativo no 

cérebro (TRUONG et al., 2007; OKI et al., 2002; RABAH et al., 2004; KIM et al., 2011; 

ISLAM, 2006; NAGAI et al., 2011). No entanto, poucas informações disponíveis sobre a 

concentração e bioatividade antioxidante de compostos fenólicos nas raízes de cultivares 

de batata doce produzidas no Brasil, são encontradas na literatura.  

Cabe destacar que esta classe de biocompostos está presente nas batata-doces, 

não só na forma de compostos polifenólicos, mas também agregados a macromoléculas, 

influenciando na qualidade sensorial e principalmente no valor nutritivo desse alimento, 

contribuindo positivamente para a saúde de seu consumidor (TEOW et al., 2006; 

TRUONG et al., 2007).  

Nesta perspectiva, faz-se necessário a ingestão de alimentos que contenham de 

compostos fenólicos, uma vez que estes podem contribuir com a manutenção da 

atividade metabólica de seu consumidor, também no sentido da prevenção de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) (YOSHIMOTO et al., 2002; MANACH et al., 2004; 

OLIVEIRA; BASTOS, 2011). 

 

 

3 Manejo do solo 

 

O preparo intensivo e inadequando do solo é a principal causa da degradação das 

áreas agricolas, afetando diretamente no sistema produtivo. As práticas introduzidas para 

o manejo do solo para a produção agrícola assume a importância fundamental nas 

escolhas de práticas que visem minimizar a degradação dos solos produtivos e, 

aumentarm a sustentabilidade das atividades agrícolas (PAIVA, 2011). 

Os diferentes tipos de sistema de manejo provocam grandes alterações na 

densidade e porosidade dos solos, consequentemente, na absorção e armazenamento de 

água, podendo interferir diretamente no desenvolvimento do sistema radicular e na 

produtividade final. A magnitude das alterações dos solos, adota-se pelo tempo da 

utilização do sistema de manejo, tipo do solo e do clima da região (PAIVA, 2011). 
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As práticas conservacionistas podem ser consideradas como métodos destinados a 

manter e/ou aumentar a capacidade de produção da terra, com o objetivo de melhorar as 

caracteristicas fisico-quimica e biológicas do solo, além do controle de erosão. Dentre os 

fatores que influem no processo de perda de solo estão: clima, relevo, tipo de solo, 

vegetação e ação do homem, podendo ser modificados apenas os dois últimos, pelo uso 

racional do solo e pela adoção de métodos conservacionistas (FANCELLI E DOURADO 

NETO, 2004). 

 

 

3.1  Sistemas de preparo do solo 

 

3.2 Sistema convencional 

 

O sistema convencional tem como base fornecer boas condições para o plantio e 

emergência da cultura, esse preparo de solo permite a reduzir plantas invasoras que 

podem inibir a germinação e consequentemente o desenvolvimento inicial da planta 

afetando diretamente na produtividade. No processo de preparo de solo na área a ser 

cultivada, a utilização de máquinas e equipamentos adequados é essencial para a 

preparação do mesmo (CRUZ, 2014), consiste no revolvimento das camadas superficiais 

para reduzir a compactação do solo, ajudando a incorporar corretivos como calcário e 

gesso, e fertilizantes, aumenta os espaços porosos e, assim, eleva a permeabilidade e o 

armazenamento de ar e água (SANTIAGO; ROSSETTO, 2007). Esse sistema de preparo 

auxilia no controle de pragas e patógenos que estão presente no solo, processo que 

facilita o crescimento das raizes das plantas. 

Esse sistema de preparo de solo consiste na realização de uma aração 

considerado como preparo primário do solo, seguida de duas gradagens para o 

destorroamento e nivelamento (DERPSH et al., 1991). Com a utilização desse tipo de 

manejo de solo, ao longo dos anos poderá proporcionar a desestruturação do solo, 

deixando o solo mais suscetivel a erosões, impedindo a formação dos processos 

mecânicos logo abaixo das camadas do solo movimentadas pelos equipamentos, 

prejudicando diretamente o desenvolvimento radicular da cultura, proporcionando uma 

redução na produtividade (BAUDER et al., 1981). As erosões podem aumentar com o uso 
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excessivos dos implementos agrícolas, sendo que esse incremento ocorre quando o solo 

se apresenta descoberto no periodo de maior intensidade de chuva (BENATTI JÚNIOR et 

al., 1983). 

 

 

3.3 Sistema de preparo reduzido 

 

O preparo conservacionista é qualquer sistema que reduz a perda de água e solo, 

quando comparado com o sistema de solo convencional conforme MEYER & 

MANNERING (1967) e AMEMIYA (1977). Apresenta uma superficie mais rugosa e 

presença de palha sobre o solo auxiliando na umidade. Segundo esses autores, o sistema 

de preparo mínimo ou reduzido é capaz de promover mais rugosidade superficial e uma 

maior porosidade do solo em relação ao sistema convencional, diminuindo riscos da 

formação de crostas superficiais, aumentando o armazenamento de água. 

Apesar de algumas desvantagens de novas técnicas, os sistemas 

conservacionistas do solo tem evoluido com rapidez no Brasil (ANTUNIASSI, 1990). 

Segundo Silveira (1988) algumas regiões necessitam substituírem os sistemas 

convencionais de manejo por outros que forneçam uma menor mobilização e mantenham 

o máximo de matéria orgânica na superficie do solo. O autor afirma que, o escarificador é 

o implemento agricola mais viável para esse processo.  

Figueredo e Magalhães (1992) consideram o escarificador o implemento agrícola 

mais adequado para se realizar o preparo reduzido do solo, fornencendo um menor 

revolvimento do mesmo e incorporação de restos vegetais de culturas, protegendo a 

superficie do solo, melhorando o armazenamento e infiltração de água. 

O sistema de preparo reduzido não fornece a inversão de leivas do solo, 

proporcionando melhor incorporação de residuos vegetais com menor número de 

operações, levando grande vantagem em relação aos preparos convencionais em função 

de promover menor custo de preparo e redução nas perdas de solo e água. 

(DALLMEYER, 1994). 

Práticas de manejo do solo que demandam um menor renvolvimento do mesmo 

como o preparo reduzido que ajuda na manutenção dos restos culturais na superfície, 

apresenta vantagens, como manutenção da fertilidade no solo (AGBEDE, 2008) e da 
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umidade na camada superficial (FABRIZZI et al., 2005; MARTORANO et al., 2009), em 

um trabalho de revisão realizado, conseguiu verificar que a cultura da batata-doce como 

todas outras que cujas partes são subterrâneas (raizes e tubérculos), são sensiveis a 

compactação do solo, aeração inadequada e má drenagem de água, favorecendo a 

utilização do manejo convencional para o preparo do solo (FONTES et al., 2007; IVANY et 

al., 2007; NUNES et al., 2006). 

 

 
 

Fonte: Rós et al. (2013) – Campinas/SP. 

 

■:produtividade total no sistema convencional de preparo do solo  
□:produtividade comercial no sistema convencional de preparo do solo  
●:produtividade total em preparo reduzido 
○:produtividade comercial em preparo reduzido. ** p<0,01. 
 

Figura 4: Mostra a produtividade total e comercial de ráizes tuberosas de batata doce em sistema 

convencional e preparo reduzido de solo. 

 

Do acordo com Rós et al. (2013), o sistema convencional foi o que obteve 

resultados significantes em questão de produtividade total e comercial da cultura da 

batata-doce, em relação ao sistema de manejo reduzido, durante o periodo de avaliação. 

A produtividade de raízes tuberosas no preparo convencional aos, 90 DAP, estimou-se 

em 15,6 t ha-1, quanto a produtividade no sistema de preparo reduzido foi de 8,7 t ha-1. As 

produtividades comerciais avaliadas nos sistemas de preparo convencional e reduzido 

foram de 13,7 e 6,6 t ha-1. Após estudos realizados sobre os atributos físicos de um 
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argissolo vermelho-amarelo, o autor, afirmou que o preparo reduzido acarretou um menor 

armazenamento de reservas nas raízes tuberosas até aos 90 DAP, podendo ser afetado 

por uma maior densidade do solo tendo uma maior resistência a penetração das raizes 

em relação ao preparo convencional.  

Segundo os autores WATANABE et al (2002) e QIN et al (2005) as restrições de 

desenvolvimento da raízes tuberosas da cultura pode se dar pela alta densidade por meio 

do sistema de preparo reduzido no solo, afetando diretamento a absorção de água e 

nutrientes. 

As produtividades totais avaliadas aos 180 DAP, atingiram 36,5 e 21,7 t há-1, nos 

dois sistemas de preparos do solo, enquanto respectivamente as produtividades 

comerciais foram de 34,5  e 19,7 t ha-1 presente nos trabalhos de  AGBEDE (2010) e 

ANIKWE e UBOCHI (2007), na qual constataram que o plantio no manejo convencional 

apresenta uma maior produtividade de raízes tuberosas de batata-doce em relação ao 

sistema de preparo reduzido, contudo a produtividade total no trabalho de AGBEDE 

(2010) foi 30% superior ao plantio direto, enquanto aos 180 DAP no presente trabalho o 

solo revolvido teve um acréscimo de 68%. 

Em solos que apresentam sistema convencional, expressou um maior rendimento 

da cultura da batata-doce em relação a solos não revolvidos, o que segundos os autores 

AGBEDE e ADEKIYA (2009) ocorre respectivamente em função do solo revolvido 

apresentar menor densidade, maior porosidade aumentando a aeração e drenagem de 

água. 

 

Fonte: Rós et al. (2013) – Campinas/SP 
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■: número total de raízes tuberosas no sistema convencional de preparo de solo 

□: número comercial de raízes tuberosas no sistema convencional de preparo de solo;  

●: número total de raízes tuberosas em preparo reduzido 

○: número comercial de raízes tuberosas em preparo reduzido. ** p<0,01. 

 

Figura 5. Números total e comercial de raízes tuberosas de batata-doce em sistema convencional de 

preparo de solo e preparo reduzido. 

 

 

Segundo Rós et al. (2013), em relação aos números das raízes tuberosas não 

houve um resultado significativo nos diferentes dias de coletas do material no preparo 

reduzido, foi realizado um levantamento com uma média de 82.400 unidades ha-1, em 

todas épocas de coletas. No preparo de solo com o sistema reduzido da primeira coleta a 

última apresentou valores estimados, de 48.100 a 73.500 unidades ha-1. No sistema de 

preparo convencional os números total e comercial de raizes, um valor aos 90 DAP de 

106.723 unidades ha-1, e aos 180 DAP 154.045 unidades ha-1. Comparando-se os dois 

sistemas de preparo de solo na produção das raízes tuberosas verificou-se que o sistema 

de manejo reduzido com palha superficial foi desfavorável ao surgimentos das raízes, 

afirma o autor que aos 90 DAP a proporção de raízes comerciais e total no preparo 

reduzido foi inferior á mesma proporção no preparo convencional, ou seja, que até os 90 

DAP o acúmulo de substâncias para o desenvolvimento das raízes ocorreu de maneira 

mais lenta, ocorrendo então raízes tuberosas com massa fresca inferior a 80 g 

(consideradas não comerciais). 

Confome Nunes et al. (2006), o sistema de preparo convencional para o manejo do 

solo apresentou resultados significantes quanto ao teor de macronutrientes em seus 

orgãos e produtividade das batateiras. 

 

Tabela 3 – Teor de matéria seca de raízes tuberosas de batata-doce em função do sistema de preparo de 

solo. Presidente Prudente, SP, 2009/2010. 

 



30 
 

Fonte: RÓS e HIRATA, (2010) 

O teor de máteria seca avaliado, variou de 22,42  a 23,85%, valores encontrados 

entre teores descritos por Folquer (1978, citado por EMBRAPA, 1995), variando entre 

22,3% a 40,9% de matéria seca, inferiores aos resultados descritos por Leonel et al. 

(1998). 

Segundo Nunes et al. (2006), os resultados avaliados demonstraram a 

necessidade de movimentação que o solo necessita para que haja um maior acúmulo de 

matéria seca na raiz. O sistema de revolvimento do solo propicia um maior acúmulo de 

matéria seca em tubérculos de batata. Do ponto de vista industrial a matéria seca se 

encontra entre os principais produtos produzidos pela batata-doce pois resulta em um 

maior rendimento de processo, e menor quantidade de água residual. Leonel e Cereda 

(2002), afirmam que a batata-doce apresenta elevado teor de açucar totais e redutores, 

sendo assim tornando-a uma matéria prima. 

 

 

3.4 Adubação 

 

Em solos que apresenta  baixa fertilidade, o uso de fertilizantes minerais e 

orgânicos auxiliam muito na produtividade de raízes tuberosas, solos que apresentam 

fertilidade média e alta, geralmente não há respostas a fertilização (MONTEIRO et al., 

1997). Em solos que oferecem alta disponibilidade de nutrientes, ocorre intenso 

crescimento da parte área em detrimento da formação de raízes tuberosas (CHAVES; 

PEREIRA, 1985). 

De acordo com Filgueira (2008), a resposta de nitrogênio para a cultura da batata é 

considerada baixa e variável, inclusive podendo ocorrer efeitos negativos. O fornecimento 

de nitrogênio deve ser criteriosa, principalmente em solos com alto teor de matéria 

orgânica, pois acarreta crescimento vegetativo excessivo em detrimento da formação e 

desenvolvimento das batatas, que apresentam um baixo teor de açúcar. O excesso de 

nitrogênio pode causar sobre a cultura um auto-sombreamento, diminuindo a capitação de 

luz da parte área, favorecendo o desenvolvimento de doenças. Por outro lado a 

deficiência desde nutriente prejudica diretamente o desenvolvimento da cultura, causando 

redução de fotossíntese, amarelecimento e queda das folhas basais. A aplicação de 
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fertilizantes nitrogenados é recomendada quando a cultura apresentam sintomas de 

deficiência nas folhas mais velhas na qual o nutriente pode auxiliar, o manejo deve-se 

realizar até os 45 dias após o plantio, a partir disso devido ao entrelaçamento das ramas 

torna-se difícil qualquer tipo de operação (SILVA et al., 2008). 

O K é um importante elemento para a cultura da batata-doce, com capacidade de 

translocar carboidratos na planta, melhora a eficiência de uso de água, adubação 

nitrogenada e pode favorecer a qualidade do produto, ocorrendo alteração dos teores de 

sólido solúveis (MARSCHNER, 1995; CORREA et al., 2014). 

Deficiência desses nutrientes pode ser prejudicial à planta, causando senescência 

acelerada das folhas, prejudicam diretamente a produtividade e o tamanho das raízes 

comercializáveis, alteração na textura e firmeza da polpa das raízes tuberosas, declínio 

do crescimento vegetativo e provocam redução do acúmulo de amido nos tecidos de 

reserva (CHAVES; PEREIRA, 1985; SILVA et al., 2002). 

Conforme Tsuno (1971) citado por Barrera (1986), os nutrientes presentes na 

região de maior profundidade do solo onde se localizam as raízes tuberosas, a absorção 

ocorrera com maior intensidade nesta fase final, resultando em batatas sadias e 

auxiliando também na produtividade final. 

Segundo Filgueira (2008), as raízes de batata-doce possuem habilidades, por usas 

formas menos aproveitáveis de fósforo, associando-se aos fungos presentes no solo 

(micorrizas) que habitam principalmente as raízes, com a aplicação de fertilizantes, muitas 

vezes esse beneficio natural é perdido. 

Na tabela 4 estão presentes algumas recomendações de adubação para a cultura 

da batata doce. 

 

Tabela 4 – Recomendação de adubação para nitrogênio (N), fósforo (P2O5), e potássio (K2O) 

Fonte: Autores, 2017. 
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3.5 – Considerações finais 

 

O cultivo da cultura da batata-doce cresceu muito nos últimos anos, pela introdução 

de novas tecnologias tanto no campo quanto em pesquisas, a produtividade da cultura 

nos dias de hoje esta sendo produzida em grande escala, antigamente a batata-doce era 

cultivada apenas por pequenos produtores utilizada para agricultura familiar. 

 A batata não era produzida em grande quantidade pelo custo de implantação e um 

pequeno retorno do investimento, pois o consumo humano, e a utilização dos subprodutos 

da cultura era pequeno. Com o auxilio da introdução de novas tecnologias, novas 

pesquisas, e o crescimento continuo do consumo da batata-doce, a produtividade cresceu 

muito nos ultimos anos, deixou apenas de ser produzida apenas por pequenos produtores 

e para agricultura familiar, e se expandiu pelo mundo todo. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 

Após a revisão de alguns trabalhos conclui-se que a cultura da batata-doce 

apresenta maior desenvolvimento, produtividade de raizes tuberosas e teor de matéria 

seca no sistema convencional de preparo de solo, por possuir menor densidade, maior 

porosidade e aeração, auxiliando na infiltração e armazenamento de água, facilitando a 

expansão e quantidade de raízes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

REFERÊNCIAS 

 
 
ABEGUNDE, O. K.; UM, T. H.; CHEN, J. W.; DENG, F. M.: Physicochemical 
characterization of sweet potato starches popularly used in Chinese starch industry. Food 
Hydrocolloids, n. 33, p. 169-177, 2013. 
 
AGBEDE, T.M. Nutrient availability and cocoyam yield under different tillage practices. Soil 
& Tillage Research, v.99, p.49-57, 2008. DOI: 10.1016/j.still.2007.12.003 
 
AGBEDE, T.M. Tillage and fertilizer effects on some soil properties, leaf nutrient 
concentrations, growth and sweet potato yield on an Alfisol in southwestern Nigeria. Soil & 
Tillage Research, v.101, p.25- 35, 2010. DOI: 10.1016/j.still.2010.06.003 
 
AGBEDE, T.M.; ADEKIYA, A.O. Tillage effects on soil properties and performance of 
sweet potato on an Alfisol in Southwestern Nigeria. American-Eurasian Journal of 
Sustainable Agriculture, v.3, p.561-568, 2009. 
 
AMARO, G. B.; CARMONA, P. A. O.; FERNANDES, F. R.; PEIXOTO, J. R.; NÓBREGA, 
D. S.: Desempenho de cultivares de batata-doce no Distrito Federal. Horticultura 
Brasileira, v. 31, n. 2, 2014. 
 
AMEMIYA, M. Conservation in the Western Corn Belt. Journal Soil Water Conservation, 
v. 32, p. 29-36, 1977. 
 
ANIKWE, M.A.N.; UBOCHI, J.N. Short-term changes in soil properties under tillage 
systems and their effect on sweet potato (Ipomea batatas L.) growth and yield in an Ultisol 
in south-eastern Nigeria. Soil Research, v.45, p.351-358, 2007. DOI: 10.1071/ SR07035 
 
ANTUNIASSI, U.R. Infestação por plantas daninhas e produção da cultura do milho 
(Zea mays L.) em função de diferentes intervalos de tempo entre a mobilização do 
solo e a semeadura. 1990. 105 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia/Energia na 
Agricultura) – Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista, 
Botucatu, 1990. 
 
APOSTOLIDIS, E.; LI, L.; LEE, C.; SEERAM, N.P In vitro evaluation of phenolics-enriched 
maple syrup extracts for inhibition of carbohydrate hydrolyzing enzymes relevant to type 2 
diabetes management. Journal of Functional Foods, Amsterdam, v. 3, p. 100-106, Apr. 
2011. 
 
AZEVEDO, A. M.; JUNIOR, V. C. A.; FERNANDES, J. S. C.; PEDROSA, C. E.; 
OLIVEIRA, C. M.: Desempenho agronômico e parâmetros genéticos em genótipos de 
batata-doce. Horticultura Brasileira, v. 33, n. 1, p. 84-90, 2015. 
 
BALL, G.F.M Vitamins in foods: analysis, bioavailability, and stability. Boca Raton: CRC 
Press, 2006. 785 p. 



35 
 

 
BARRERA, P. Batata-doce: uma das doze mais importantes culturas do mundo. São 
Paulo: Ícone Editora, 1986, 91 p. (Coleção Brasil Agrícola). 
 
BARUA, A.B.; OLSON, J.A.; FURR, H.C.; van BREEMEN R.B. Vitamin A and 
Carotenoids. In: De LEENHEER, A.P.; LAMBERT W.E.; Van BOCXLAER, J.F. Modern 
chromatographic analysis of vitamins. New York: Marcel Dekker, 2000. Cahp. 1, p. 1-
74. 
 
BATISTA, V.; RAMOS, C. S. S.; SILVA, W. da F.; CARDOSO, M. R. V.; CARLOS, F. G. 
Farinha de inhame (Dioscorea sp.): uma alternativa para celíacos. I Jornada Científica e 
VI FIPA do CEFET. Bambuí/MG, 2008. Disponível em: 
<http://www.cefetbambui.edu.br/str/artigos_aprovados/Alimentos/77-PT-7.pdf> Acessado 
em: 19 de maio de 2016. 
 
BAUDER, J.W.; RANDAL, G.W.; SWAN, J.B. Effect of four continuous tillage system on 
mechanical impedance of a clay loam soil. Soil Science Society of America Journal, 
Madison, v.45, p.802-6, 1981. 
 
BENATTI JÚNIOR, R., FRANÇA, G.V., MOREIRA, C.A. Manejo convencional e reduzido 
em quatro tipos de solos na cultura do milho em São Paulo.Campinas : Fundação Cargill, 
1983. 68p. 
 
BOVELL BENJAMIN, A. C. (2007) Sweet potato: a review of its past, present, and future 
role in human nutrition. Advances in Food and Nutrition Research, 52, 1-59 
 
BRAVO, L.: Polyphenols: Chemistry, Dietary Sources, Metabolism, and Nutritional 
Significance. Nutrition Reviews, v. 56, n. 11, p. 317-333, 1998. 
 
CARDOSO, A. D.; VIANA, A. E. S.; RAMOS, P. A. S.; MATSUMOTO, S. N.; AMARAL, C. 
L. F.; SEDIYAMA, T.; MORAIS, O. M. Avaliação de batatadoce em Vitória da Conquista. 
Horticultura Brasileira, v. 23, n. 4, p. 911-914, 2005. 
 
CARDOSO, L. M.; LEITE, J. P. V.; PELUZIO, M. C. G.: Efeitos biológicos das 
antocianinas no processo aterosclerótico. Revista Colombiana de Ciencias Químico-
Farmacéuticas, vol. 40 (1), p. 116-138, 2011. 
 
CHAMPAGNE, A.; BERNILLON, S.; MOING, A.; ROLIN, D.; LEGENDRE, L.; LEBOT, V.: 
Carotenoid profiling of tropical root crop chemotypes from Vanuatu, South Pacific. Journal 
of Food Composition and Analysis, n. 23, p. 763-771, 2010. 
 
CHAVES, L. H. G.; PEREIRA, H. H. G. Nutrição e adubação de tubérculos. Campinas: 
Cargill, 1985, 97p. 
 
CHAVES, L. H. G.; PEREIRA, H. H. G. Nutrição e adubação de tubérculos. Campinas: 
Fundação Cargill, 1995. 97 p. 
 



36 
 

CLARK CA; MOYER JW. 1988. Compendium of sweet potato diseases. Saint Paul: 
APS Press. 74p. 
 
CORREA, C. V.; GOUVEIA, A. M. S.; MORENO, L. A.; TAVARES, A. E. B.; 
EVANGELISTA, R. M.; CARDOSO, A. I. I.. Conservação de raízes de batata-doce em 
função da adubação potássica. In: Workshop sobre tecnologias em agroindústrias de 
tuberosas tropicais. 10., 2014. Botucatu. Anais... Botucatu: CERAT/UNESP, 2014. 
 
CRUZ, J. C; FILHO, M. R.A; FILHO, I. A. P; VIANA, J. H. M; ALVARENGA, R.C. Preparo 
Convencional do Solo. Disponível em: 
<http://www.grupocultivar.com.br/site/content/artigos/artigos.php?id=50.> Acesso em: 02 
nov. 2014a. 
 
DALLMEYER, A.U. Eficiência energética e operacional de equipamentos conjugados 
de preparo do solo. 1994. 157 f. Tese (Doutorado em Agronomia/Energia na Agricultura) 
– Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 1994. 
 
DERPSCH, R.; ROTH, C.H.; SIDIRAS, N.; KOPKE, U. Controle da erosão no Paraná, 
Brasil: sistemas de cobertura do solo, plantio direto e preparo no conservacionismo do 
solo. Eschborn: GTZ, 1991. 272 p. 
 
DUDGEON, J. V.; TROMP, M.: Diet, geography and drinking water in Polynesia: 
microfossil research from archeological human dental calculus, Rapa Nui (Easter Island). 
International Journal of Osteoarcheology, nº 24, p. 634-648, 2014. 
 
EITENMILLER, R.R.; LANDEN, W.O. Jr. Vitamin analysis for the health and food 
sciences. Boca Raton: CRC Press, 1999. 518 p. 
 
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Centro Nacional de 
Pesquisa de Hortaliças. Cultivo da batata-doce (Ipomoea batatas (L.) Lam). 3.ed. 
Brasilia, DF:  Ministério da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária 1995. 
(EMBRAPA- CNPH. Instruções técnicas 7). 
 
FABRIZZI, K.P.; GARCÍA, F.O.; COSTA, J.L.; PICONE, L.I. Soil water dynamics, 
physical properties and corn and wheat responses to minimum and no-tillage 
systems in the southern Pampas of Argentina. Soil & Tillage Research, v.81, p.57-69, 
2005. DOI: 10.1016/j.still.2004.05.001 
 
FANCELLI, A. L.; DOURADO NETO, D. Produção de milho. 2. ed. Piracicaba: 
Livroceres, 2004. p. 21-97. 
 
FAO (Food and Agriculture Organization), 2015. FAOSTAT Estatística Banco de Dados da 
Food and Agriculture Organization das Nações Unidas, Roma, Itália. 
http://faostat3.fao.org/home/E dados consultado em 01 de mai. 2016 
 

FAO. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Crops. 
2017. In: FAOSTAT. Disponível em: . Acesso em: 20 mai. 2017. 
 



37 
 

FIGUEIREDO, P.R.A.; MAGALHÃES, P.S.G. Otimização do desempenho de uma 
máquina de preparo mínimo do solo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ENGENHARIA AGRÍCOLA, 21., 1992, Santa Maria. Anais. Santa Maria: Sociedade 
Brasileira de Engenharia Agrícola, 1992, p.1405-18. 
 
FILGUEIRA, F. A. R. Convolvuláceas: batata-doce, a batata de clima quente. In:___. 
Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na produção e 
comercialização de hortaliças. 3ª Ed. Viçosa: Ed. UFV, 2008. p. 371-377. 
 
FONTES, P.C.R.; NUNES, J.C.S.; FERNANDES, H.C.; ARAÚJO, E.F. Características 
físicas do solo e produtividade da batata dependendo de sistemas de preparo do 
solo. Horticultura Brasileira, v.25, p.355-359, 2007. DOI: 10.1590/S0102-
05362007000300007 
 
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION – FAO.: FaoStats. Disponível em: 
<http://faostat3.fao.org> Acesso 28 de mai. 2016. 
 
FURLANETO, F. P. B.; FIRETTI, R.; MONTES, S. M. N. M.: Comercialização, custos e 
indicadores de rentabilidade da batata-doce. Pesquisa & Tecnologia, v. 9, n. 2, 2012. 
 
GAN, R.; XU, X.; SONG, F.; KUANG, L.; LI, H. Antioxidant activity and total phenolics 
contente of medicinal plants associated with prevention and treatment of cardiovascular 
and cerebrovascular diseases. Journal of Medicinal Plants Research, Nairobi, v. 2, p. 
2438-2444, Nov. 2010. 
 
GINTING, E.: Carotenoid extraction of Orange-fleshed sweet potato and its application as 
natural food colorant. Journal Teknology dan Industri Pangan, v. 24, n. 1, 2013. 
 
GOBBO-NETO, L.; LOPES N. P.: Plantas medicinais: fatores de influência no conteúdo de 
metabólitos secundários. Química Nova, v. 30, n. 2, p. 374-381, 2007. 
 
 
HFBRASIL. s/d. Disponivel em:< http://www.hfbrasil.org.br/br/hortifruti-cepea-
caracteristicas-da-batata-doce-no-br.aspx>. Acesso em 18 de mai. 2018 
 
HORTIBRASIL. s/d. Disponível em:< http://www.hortibrasil.org.br/2016-06-03-10-49-48/a-
producao-de-batata-doce-no-estado-de-sao-paulo.html>. Acesso em 23 de mai. 2018 
 
HOWELER, R.H. et al. Tillage systems for root and tuber crops in the tropics. Soil & 
Tillage Research, v.27, p.210-240, 1993. Disponível em: . Acesso em: 02 nov. 2012. doi: 
10.1016/0167-1987(93)90069-2. 
 
HUANG, W.; CAI, Y.; ZHANG, Y. Natural phenolic compounds from medicinal herbs and 
dietary plants; potential use for câncer prevention. Nutrition and Cancer, London, v. 62, 
p. 1-20, Jan. 2010. 
 

http://www.hfbrasil.org.br/br/hortifruti-cepea-caracteristicas-da-batata-doce-no-br.aspx
http://www.hfbrasil.org.br/br/hortifruti-cepea-caracteristicas-da-batata-doce-no-br.aspx
http://www.hortibrasil.org.br/2016-06-03-10-49-48/a-producao-de-batata-doce-no-estado-de-sao-paulo.html
http://www.hortibrasil.org.br/2016-06-03-10-49-48/a-producao-de-batata-doce-no-estado-de-sao-paulo.html


38 
 

HUSSEIN, S. M.; JASWIR, I.; JAMAL, P.; OTHMAN, R.: Carotenoid stability and quantity 
of different sweet potato flesh colour over postharvest storage time. Advances in 
Enviromental Biology, p. 667, 2014. 
 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatística. Séries estatísitcas, tema lavouras 
temporárias, 1990-2014. Disponível em: <http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/> Dados 
consultado em 01 de mai. 2016.  
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE: Produção Agrícola 
Municipal 2014. Disponível Em: 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/66/pam_2014_v41_br.pdf; Rio de 
Janeiro, v. 41, 95 p., 2016. 
 
ISLAM, S. Sweetpotato (Ipomoea batatas L.) leaf: its potential effect on human health and 
nutrition. Journal of Fodd Science, Chicago, v. 71, p. R13-R21, Mar. 2006. 
 
IVANY, J.A.; ARSENAULT, W.; HOLMSTROM, D. Response of potatoes to reduced tillage 
and different nitrogen fertility levels. Canadian Journal of Plant Science, v.87, p.985-
988, 2007. DOI: 10.4141/CJPS07011 
 
JAARSVELD, P. J.; FABER, M.; TANUMIHARDJO, S. A.; NESTEL, P. LOMBARD, C. J.; 
BENADÉ, A. J.: Beta-carotene-rich orange-fleshed sweet potato improves the vitamin A 
status of primary school children assessed with the modified-relative-dose-response test. 
The American Journal of Clinical Nutrition, v. 81(5), 2005. 
 
JHA, S. N. Colour Meassurements and Modeling. In: S. N. Jha (Ed.); ondestrutive 
Evaluation fo food quality. p.17–42, 2010. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 
Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-15796-7>. Acesso em: 
6/9/2014. 
 
KIM, J.K.; CHOI, S.J.; CHO, H.Y.; KIM, Y.J.; LIM. S.T.; KIM, C.J.; KIM, E.K.; KIM, H.K.; 
PETERSON, S.; SHIN, D.H. Ipomoea batatas attenuates amyloid ẞ peptide-induced 
neurotoxicity in ICR mice. Journal of Medicinal Food, New Rochelle, v. 14, p. 304-309, 
Mar. 2011. 
 
LAURIE, S. M.; CALITZ, F. J.; ADEBOLA, P. O.; LEZAR, A.: Characterization and 
evaluation of South African sweet potato (Ipomoea batatas Lam.) land races. South 
African Journal of Botany, nº 85, p. 10-16- 2013. 
 
LEITE, C.E.C. Novas cultivares de batatas-doces (ipomoea batatas  
l. lam.): potencial nutricional,composição de bioativos, propriedades antioxidantes 
e análise digital de imagem. 2017, 201f. Universidade Tecnologica Federal do Paraná, 
Pato Branco. 
 
LEONEL, M.; CEREDA, M. P. Caracterização físico-quimica de algumas tuberosas 
amiláceas. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 22, n. 1, p. 65-69, 2002. 
 



39 
 

LEONEL, M.; JACKEY, S.; CEREDA, M. P. Processamento industrial de fécula de 
mandioca e batata doce – um estudo de caso. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 
18, n. 3, p. 343-345, 1998. 
 
LEONEL, M.; OLIVEIRA, M. A.; FILHO, J. D.: Espécies tuberosas tropicais como 
matérias-primas amiláceas. Revista Raízes e Amidos Tropicais, Botucatu/SP, v. 1, p. 
49-68, outubro/2005. 
 
MAIANI, G.; PERIAGO, C.M.J.; CATASTA, G.; TOTI, E.;  GOÑI, C.I.; BYSTED, A.; 
GRANADO-LORENCIO, F.; OLMEDILLA-ALONSO, B.; KNUTHSEN, P.; VALOTI, M.; 
BÖHM, V.; MAYER-MIEBACH, E.; BEHSNILIAN, D.; SCHLEMMER, U. Carotenoids: 
actual knowledge on food sources, intakes, stability and bioavailability and their protective 
role in humans. Molecular Nutrition and Food Research, Weinheim, v. 53, suppl. 2, p. 
S194-S218, Sept. 2009. 
 
MANACH, C.; SCALBERT, A.; MORAND, C.; RÉMÉSY, C.; JIMÉNEZ, L.: Polyphenol: 
food sources and bioavailability. The American Journal of Clinical Nutrition, v. 79, p. 
727-747, 2004. 
 
MARSCHNER, H. Mineral nutrition of higher plants. London: Academic Press, 1995. 
p.889  
 
MARTORANO, L.G.; BERGAMASCHI, H.; DALMAGO, G.A.; FARIA, R.T.; MIELNICZUK, 
J.; COMIRAN, F. Indicadores da condição hídrica do solo com soja em plantio direto e 
preparo convencional. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.13, 
p.397-405, 2009. DOI: 10.1590/S1415- 43662009000400005 
 
MAZIYA-DIXON, B.; AKINYELE, I.O.; SANUSI, R.A.; OGUNTONA, T.E.; NOKOE, S.K.; 
HARRIS, E.W. Vitamin A deficiency is prevalent in children less than 5 y of age in Nigeria. 
The Journal of Nutrition, Bethesda, v. 136, p. 2255-2261, Aug. 2006. 
 
MELÉNDEZ-MARTÍNEZ, A. J.; VICARIO, I. M.; HEREDIA, F. J.: Importancia nutricional de 
los pigmentos carotenoides. Archivos Latinoamericanos de Nutrición, v. 54, n. 2, 2004. 
 
MELO, W. F.; GOMES, L. M.; MOITA, A. W.; AMARO, G. B.; BESSA, F. P.; DUSI, A. N.: 
Biofortificação no Brasil (BioFort): Avaliação preliminar de clones de batata-doce ricos em 
betacaroteno. Anais do 51° Congresso Brasileiro de Olericultura, p. 2675-2680, 2011. 
 
MEYER, L.D.; MANNERING, J.V. Tillage and land modification for water erosion 
control. In: AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL ENGINEERS. Tillage for greater 
crop production. St. Joseph, 1967. p. 59-62. (ASAE Publication Proc. 162). 
 
MIRANDA, J.E.C. et al. Batata-doce (Ipomoea batatas (L.) Lam.). Brasília: EMBRAPA 
CNPH, 1989, n.3 (Circular técnica). Disponível em: 
<http://www.cnph.embrapa.br/cultivares>. Acesso em: 14 jul.2005. 
 



40 
 

MONTEIRO, F. A.; DECHEN, A. R.; CARMELO, Q. C. A. Nutrição mineral e qualidade 
de produtos agrícolas. In: ABEAS. Curso de nutrição mineral de plantas. Piracicaba: 
ABEAS-ESALQ, 27 p. 1997. 
 
MONTES, S. M. N. M.; FIRETTI, R.; GOLLA, A. R.; TARSIANO, M. A. A.: Custos e 
rentabilidade da batata-doce (Ipomoea Batatas Lam.) na região oeste do estado de São 
Paulo: um estudo de caso. Revista Informações Econômicas, SP, v. 36, n. 4, pg. 15-23, 
2006. 
 
NAGAI, M.; TANI, M.; KISHIMOTO, Y.; IIZUKA, M.; SAITA, E.; TOYOZAKI, M.; KAMIYA, 
T.; IKEGUCHI, M.; KONDO, K. Sweet potato (Ipomoea batatas L.) leaves suppressed 
oxidation of low density lipoprotein (LDL) in vitro and in human subjects. Journal of 
Clinical Biochemistry and Nutriton, Kyoto, v. 48, p. 203-208, May 2011. 
 
NUNES, I., L.; MERCADANTE, A., Z.: Obtenção de cristais de licopeno a partir de 
descarte de tomate. Ciência e Tecnologia de Alimentos, n. 24(3), p. 440-447, 2004. 
 
NUNES, J.C.S.; FONTES, P.C.R.; ARAÚJO, E.F. Potato plant growth and macronutrient 
uptake as affected by soil tillage and irrigation systems. Pesquisa Agropecuária 
Brasileira, v.41, p.1787-1792, 2006. 
 
NUNES, M. U. C.; JESUS, A. F.; SANTOS, L. S.; LIMA, I. S.: Produtividade de genótipos 
de batata-doce com potencial para biofortificação em sistemas de produção orgânico em 
Sergipe. Anais da IV Reunião de Biofortificação, Teresina/Pi, 2011. 
 
NUNES, M. U. C.; SANTOS, J. R.; SOUSA, E. F.: Produtividade de clones de cultivares 
de batata-doce com diferentes colorações de polpa em sistema de produção orgânico em 
Sergipe. Embrapa Tabuleiros Costeiros – Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento 52, 
2009. 
 
OKI, T.; MASUDA, M.; FURUTA, S.; NISHIDA, Y.; TERAHARA, N.; SUDA, I. Involvement 
of anthocyanins and other phenolic compounds in radical-scavenging activity of purple-
fleshed sweet potato cultivars. Journal of Food Scienc2004.e, Chicago, v. 67, p. 1752-
1756, Jun. 2002. 
 
OLIVEIRA, A. C. B.; SEDIYAMA, M. A. N.; SEDIYAMA, T.; FINGER, F. L.; CRUZ, C. D. 
Variabilidade genética em batata-doce com base em marcadores isoenzimáticos. 
Horticultura Brasileira, v. 20, n. 4, p. 576-582, 2002. 
 
OLIVEIRA, D. M.; BASTOS, D. H. M.: Biodisponibilidade de ácidos fenólicos. Química 
Nova, v. 34, n. 6, p. 1051-1056, 2011. 
 
PAIVA, C.T.C. Cultivo de milho em plantio direto e convencional com Diferentes 
doses de adubação nitrogenada em Cobertura, 2011, 43f. Universidade Federal do 
Acre, Rio Branco. 
 



41 
 

QIN, R.J.; STAMP, P.; RICHNER, W. Impact of tillage and banded starter fertilizer on 
maize root in the top 25 centimeters of the soil. Agronomy Journal, v.97, p.674-683, 
2005. DOI: 10.2134/ agronj2004.0059 
 
RABAH, I.O.; HOU, D.X.; KOMINE, S.; FUJII, M. Potential chemopreventive properties of 
extract from baked sweet potato (ipomoea batatas Lam. Cv. Koganesengan). Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, Easton, v. 52, p. 7152-7157, Nov. 2004. 
 
RODRIGUEZ-AMAYA, D.B.; KIMURA, M. HarvestPlus handbook for carotenoid 
analysis. Washington, DC: HavestPlus, 2004. 58 p. 
 
RÓS, A.B.; TAVARES FILHO, J.; BARBOSA, G.M.C. Propriedades físicas de solo e 
crescimento de batata-doce em diferentes sistemas de preparo. Revista Brasileira de 
Ciência do Solo, v.37. 
 
ROULLIER, C.; DUPUTIÉ, A.; WENNEKES, P.; BENOIT, L.; BRINGAS, V. M. F.; 
ROSSEL, G.; TAY, D.; MCKEY, D.; LEBOT, V.: Disentangling the origins of cultivated 
sweet potato (Ipomoea batatas(L.) Lam.). PloS one, v. 8, n. 5, p. e62707, 2013a. 
 
ROULLIER, C.; KAMBOUO, R.; PAOFA, J.; MCKEY, D.; LEBOT, V.: On the origin of 
sweet potato (Ipomoea batatas(L.) Lam) genetic diversity in New Guinea, a secondary 
centre of diversity. Heredity, v. 110, n. 6, p. 594-604, 2013b. 
 
SANTIAGO, A. D. ;ROSSETTO, R Cultivo mínimo. Brasília, DF, 2007b. Disponível em: 
<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-
acucar/arvore/CONTAG01_85_22122006154841.html >Acesso em: 03 de nov. 2010. 
 
SILVA, J. B. C.; LOPES C. A.; MAGALHÃES, J. S.: Batata-doce (Ipomoea batatas Lam.). 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Hortaliças, Sistemas de 
Produção, nº 6 (versão eletrônica), 2008. 
 
SILVA, J. B. C.; LOPES, C. A.; MAGALHÃES, J. Batata-doce (Ipomoea batatas). 
Embrapa Hortaliças - Sistemas de Produção, 6. Versão Eletrônica. 2008. Disponível 
em: <http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Batata-
doce/Batatadoce_Ipomoea_batatas/introducao.html>. Acesso em: 01/02/2016. 
 
SILVA, J. B. C.; LOPES, C. A.; MAGALHÃES, J. S. EMBRAPA – Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária Sistema de Produção. Batata-doce (Ipoemoea batatas). 
Brasília, DF. 2008. 
 
SILVA, R. G. V. Caracterização físico-química de farinha de batata-doce para 
produtos de panificação. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Alimentos). 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Bahia, 2010. 
 
SILVEIRA, G.M. O preparo do solo: implementos corretos. Rio de Janeiro: Globo, 
1988. 234 p. 
 



42 
 

SOARES, S. E.: Ácidos fenólicos como antioxidantes. Revista Nutrição, Campinas, n. 
15(1), p. 71-81, 2002. 
 
SOUZA, A. B. Avaliação de cultivares de batata-doce quanto a atributos agronômicos 
desejáveis. Ciência e Agrotecnologia, v. 24, n. 4, p. 841-845, 2000. 
 
SRISUWAN, S.; SIHACHAKR, D.; SILJAK-YAKOVLEV, S.: The origin and evolution of 
sweet potato (Ipomoea batatas Lam.) and its wild relatives through the cytogenetic 
approaches. Plant Science, v. 171, n. 3, p. 424-433, 2006. 
 
STAHL, W.; SIES, H. Bioactivity and protective effects of natural carotenoides Biochimica 
et Biophysica Acta, Amsterdam, v. 1740, p. 101-107, May 2005. 
 
SUDA, I,; YOSHIMOTO, M.; YAMAKAWA, P. Sweetpotato potentiality: prevention for life 
style-related disease induced by recente food habits in japan. Foods & Fodd Ingredients 
Journal of Japan, Osaka, v. 181, p. 59-69, 1999. 
 
SUINAGA, F. A.; ARAUJO, T. A.; MALDONADE, I. R.; PINHEIRO, J. B.: Resistência de 
genótipos de batata-doce a insetos broqueadores de raízes tuberosas. Anais do 51° 
Congresso Brasileiro de Olericultura, p. 977-981, 2011. 
 
TAIZ, L.; ZEIGER, E.: Fisiologia Vegetal. Editora Artmed, Porto Alegre, 719 p., 2004. 
 
TEOW, C. C.; TRUONG, V. D.; MCFEETERS, R. F.; THOMPSON, R. L.; PECOTA, K. V.; 
YENCHO, G. C.: Antioxidant activities, phenolic and β-carotene contents of sweet potato 
genotypes with varying flesh colours. Food Chemistry, n. 103, p. 829-838, 2007. 
 
TROMP, M.; DUDGEON, J. V.: Differentiating dietary and non-dietary microfossils 
extracted from human dental calculus: the importance of sweet potato to ancient diet on 
Rapa Nui. Journal of Archeological Science, nº 54, p. 54-63, 2015. 
 
TRUONG, V. D.; MCFEETERS, R. F.; THOMPSON R. T.; DEAN, L. L.; SHOFRAN, B.: 
Phenolic acid content and composition in leaves and roots of common commercial 
sweetpotato (Ipomoea batatas L.) cultivars in the United States. Journal of Food 
Science, v. 72, n. 6, p. 343-349, 2007. 
 
UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.: Tabela brasileira de 
composição de alimentos-TACO. Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação–
NEPA, Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP, 4º ed., 161p. 2011. 
 
VEITCH, N. C.; GRAYER, R. J. Flavonoids and their glycosides, including anthocyanins. 
Natural Product Reports, v. 28, n. 10, p. 1613-1774, 2011. 
 
 
VIANA, D. J. S., JÚNIOR, V. C. A., RIBEIRO, K. G., PINTO, N. A. V. D., NEIVA, I. P., 
FIQUEIREDO, J. A., LEMOS, V. T., PEDROSA, C. E., AZEVEDO, A. M.: Potencial de 
silagens de ramas de batata-doce para alimentação animal. Ciência Rural, Santa 
Maria, v. 41, n. 8, p. 1466-1471, 2011. 



43 
 

 
VIEIRA, M.L. & KLEIN, V.A. Propriedades físico-hídricas de um Latossolo Vermelho 
submetido a diferentes sistemas de manejo. R. Bras. Ci. Solo, 31:1271-1280, 2007. 
 
VINSON, J.A.; HAO, Y.; SU, X.; ZUBIK, L. Phenol antioxidante quantity and quality in 
food, vegetables. Journal of Agricultural and Food Chemistry, Easton, v. 46, p. 3630-
3634, Aug. 1998. 
 
WATANABE, S.H.; TORMENA, C.A.; ARAÚJO, M.A.; VIDIGAL FILHO, P.S.; PINTRO, 
J.C.; COSTA, A.C.S.; MUNIZ, A.S. Propriedades físicas de um Latossolo Vermelho 
Distrófico influenciadas por sistemas de preparo do solo utilizados para implantação da 
cultura da mandioca. Acta Scientiarum Agronomy, v.24, p.1255-1264, 2002. 
 
WILLIAMS, R.; SOARES, F.; PEREIRA, L.; BELO, B.; SOARES, A.; SETIAWAN, A.; 
BROWNE, M.; NESBITT, H.; ERSKINE, W.: Sweet potato can contribute to both nutritional 
and food security in Timor-Leste. Field Crops Research, nº 146, p. 38-43, 2013. 
 
WOOLFE, J.A. Sweet potato: na untapped food resource. Cambridge: Cambdrige 
University Press, 1992. 643 p. 
 
WUEHLER, S. E.; OUEDRAOGO, A. W.: Situational analysis of infant and young child 
nutrition policies and programmatic activities in Burkina Faso. Maternal and Child 
Nutrition, n. 7(Suppl.1), p. 35-62, 2011. 
 
YOSHIMOTO, M.; YAHARA, S.; OKUNO, S.; ISLAM, MD. S.; ISHIGURO, K.; 
YAMAKAWA, O.: Antimutagenicity of mono-, di-, and tricaffeoylquinic acid derivates 
isolates from sweetpotato (Ipomoea batatas L.) leaf. Bioscience, Biotechnology, and 
Biochemistry, v. 66(11), p. 2336-2341, 2002. 
 
ZHOU, W.; YANG, J; HONG, Y.; LIU, G.; ZHENG, J.; GU, Z.; ZHANG, P.: Impact of 
amylose content on starch physicochemical properties in transgenic sweet potato. 
Carbohydrate Polymers, n. 122, p. 417-427, 2014. 

 
 


