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Descrição: 
A batata-doce é uma hortaliça tropical e subtropical, de ciclo curta de produção (4 a 5 meses),  
de fácil cultivo, rústica, de ampla adaptação, de alta tolerância a regiões áridas e secas, com 
custo de produção relativamente baixo e com elevada capacidade de produção de biomassa. A 
batata-doce apresenta uma multiplicidade de usos, podendo ir desde a alimentação humana, 
passando pela alimentação animal até a produção de etanol. Entretanto, por ser considerada 
uma cultura  de  pouca  importância  econômica,  apesar  de  seu  potencial  de múltiplos  usos, 
verifica-se que os investimentos em pesquisa ainda são escassos. Tal fato é corroborado por 
Silva et al. (2004) que relatam que no Brasil, o investimento na cultura de batata-doce é muito 
baixo, 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. Por ser uma cultura rústica,  
o cultivo da batata-doce apresenta viabilidade tanto como uma atividade de cunho didática 
como de produção econômica.  Portanto,  os objetivos do presente projeto  são:  -  Coletar  e 
selecionar clones superiores de batata-doce da região de Iporá -GO, bem como avaliar as 
introduções para potencial na utilização humana. - Determinar os teores de matéria seca e 
fresca,  produtividade, formato e cor  das raízes (externo e interno),  bem como os macro e 
micronutrientes das amostras de folhas e das raízes. - Avaliar as características agronômicas 
dos  clones  de  batata-doce  visando  melhor  aproveitamento  da  cultura  para  alimentação 
humana.  -  Avaliar  a  viabilidade econômica da viabilidade do cultivo  de batata-doce para a 
região de Iporá-GO.
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