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A (Batata-doce) ipomoea batata encontra-se entre os principais alimentos de subsistência 

plantados em todo o mundo. Na alimentação animal, as raízes são utilizadas essencialmente 

como fonte de energia, em virtude do seu baixo teor de proteína, podendo ser utilizada na forma 

in natura, picada, na forma de silagem, ou mesmo seca na forma de farinha.  É possível que a 

suplementação de animais em pastagens com farinha de batata-doce melhore a síntese de 

proteína microbiana ruminal, diminuindo as perdas de nitrogênio e aumentando a oferta de 

energia e proteína metabolizável aos animais. Além disso, a farinha poderia ser utilizada como 

substituto ao milho e outras fontes de amido, como uma fonte energética para ser utilizada na 

dieta de ruminantes. Os fatores físicos, químicos e a digestibilidade dos alimentos atuarão sobre 

o consumo, regulando-o a curto e longo prazo. Também a digestibilidade dos alimentos e neste 

caso dos carboidratos não estruturais, é influenciada pelo processamento e a forma em que são 

fornecidos, podendo ser em pellet ou farinha. Estudos vem sendo realizados para demonstrar a 

utilidade e benefícios da inclusão de batata doce na alimentação de ruminantes. Com isso, o 

painel temático demonstrará a relação de dietas com diferentes níveis de proteína e amido e seus 

reflexos no comportamento alimentar e consumo e as respostas que ocorrem a nível de produção 

de leite, no caso de vacas leiteiras tem um estudo feito com resultados de aumento da produção 

leite, avaliação de parâmetros bioquímicos de leite e urina sem ter alterações. O painel abordará 

também, a utilização da batata doce como uma alternativa de amido para a dieta de ruminantes.  
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