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Resumo 
A batata doce (Ipomoea batatas L.) é uma raiz tuberosa 

de fácil cultivo, alto valor nutricional, e rica em amido e 

açúcares. O amido sofre hidrólise quando exposta a 

tratamentos térmicos aumentando o conteúdo de 

açúcares. Diante disso, o objetivo do trabalho foi analisar 

a influência de três tipos de cocção no conteúdo de 

açúcares redutores, redutores totais e glicose em quatro 

variedades da tuberosa quando comparado com a batata 

doce in natura. 

Introdução  
A batata doce (Ipomoea batatas L.) não requer 

solo rico em nutrientes para seu desenvolvimento. É 

altamente nutritiva, contendo cerca de 80-90% de amido 

(em base seca). Após ser submetida a tratamentos 

térmicos, o amido é parcialmente convertido a moléculas 

menores (açúcares), devido a ação das amilases 

(NANDUTU; CARASCO; HAGENIMANA, 2000). 

Concordando com o estudo feito por Wei, Lu e Cao 

(2017) que observaram tal alteração em diferentes 

variedades da tuberosa. A partir disso, o objetivo deste 

trabalho foi analisar a alteração do conteúdo de 

açúcares em batatas doces após serem submetidas a 

três tipos de cocção. 

Material e Métodos 
Obtenção das amostras: Foram obtidas na região de 

Ponta Grossa, as quais tinham cor de casca e polpa 

diferentes. Cozimento das amostras: Foram submetidas 

a três tratamentos térmicos: no forno micro-ondas, forno 

elétrico e panela de pressão. Os resultados foram 

comparados com a batata in natura, a qual foi seca em 

estufa a 105 °C. Extração dos açúcares: Foi feita 

conforme metodologia proposta por IAL (2008) com 

algumas modificações. Quantificação dos açúcares: Os 

açúcares redutores e redutores totais foram 

determinados conforme a metodologia de Demiate et al, 

2002. E a glicose pelo método glicose oxidase (GOD) 

(DAHLQVIST, 1961). 

Resultados e Discussão 
De maneira geral todas os métodos de cocção 

utilizados apresentaram diferença significativa (p<0.05) 

no conteúdo de açúcares, concordando com trabalhos 

prévios. 

Na batata doce roxa o maior conteúdo de açúcar 

redutor total (23,19±0,94) encontra-se após ser 

submetida a cocção em panela de pressão, assim como 

a tuberosa alaranjada (26,82±2,11). Na tuberosa roxa 

não houve diferença significativa (p>0.05) se comparada 

com o controle ao ser submetida à cocção no micro-

ondas e no forno elétrico.  

A tuberosa alaranjada apresentou diferença 

significativa (p<0.05) para o conteúdo de açúcar redutor. 

Na batata doce branca o menor conteúdo de açúcar 

redutor total encontra-se na tuberosa que foi cozida no 

micro-ondas (10,95±0,70), assim como na tuberosa 

alaranjada (11,52±1,30). Observando os resultados do 

micro-ondas, alguns casos apresentaram redução do 

conteúdo de açúcar se comparado com o controle, o que 

segundo Velho (2016) pode decorrer devido às ondas de 

radiação emitidas. A batata doce de casca rosada 

apresentou o maior conteúdo de açúcar redutor total 

após ser submetida a cocção no forno elétrico 

(30,95±0,73) sendo maior que do controle. O conteúdo 

de glicose aumentou significativamente em todas as 

variedades para todos os tratamentos, com exceção da 

tuberosa alaranjada cozida no forno elétrico, 

apresentando redução no conteúdo do açúcar quando 

comparado com o controle. 

Conclusão ou Conclusões 
Os métodos de cocção empregados apresentaram 

alterações significativas no conteúdo de açúcares das 

tuberosas quando comparado com o controle. Em alguns 

casos não houve diferença significativa do método de 

cocção com o controle, podendo estar relacionado com a 

variabilidade genética entre as tuberosas e a intensidade 

da transferência de calor. 
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