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Resumo 

 

A desnutrição infantil é um grande problema em boa parte do mundo, associada à pobreza e à 

desigualdade é fator expressivo de mortalidade de crianças em países em desenvolvimento. 

Sendo assim, a biofortificação de alimentos é vista como estratégia de alto potencial de 

cobertura populacional e por não interferir nos hábitos alimentares, representa estratégia para 

intervenções nutricionais. O presente trabalho teve como objetivo determinar a composição 

centesimal e de minerais de batata doce biofortificada in natura e cozida comparando com a 

convencional. Foi realizada a composição centesimal (umidade, proteínas, cinzas, lipídios e 

carboidratos) e análise de minerais por espectrometria de emissão óptica com plasma 

indutivamente acoplado. Não houve diferenças entre os teores de umidade em ambas as batatas 

doces in natura (73,3% e 72,6%, batata doce biofortificada e convencional, respectivamente). 

Contudo, a batata doce biofortificada absorveu maior quantidade de água (76,2%) comparando 

com a convencional (74,8%). Houve aumento nos teores de proteínas das batatas biofortificadas 

in natura (2,2g) e cozida (1,6g) quando comparadas as convencionais in natura (1,5g) e cozida 

(1,0g). O ferro aumentou na batata biofortificada (9,6mg) comparando-a à convencional 

(8,7mg). Não houve diferenças significativas para o conteúdo de zinco. A batata doce 

biofortificada apresenta boa perspectiva comercial, visto que o tempo de vida útil é similar ou 

próxima da convencional, além do mais houve acréscimo de seu valor nutritivo.  
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