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RESUMO 

 

OLIVEIRA NETO, Manoel Antônio de. Comportamento de germoplasma de batata-doce 

em Sergipe. São Cristóvão: UFS, 2012. 56p. (Dissertação – Mestrado em Agroecossistemas).  

 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o desempenho de clones de batata-doce (Ipomoea 

batatas L.) cultivados em três municípios de Sergipe. O delineamento experimental foi de 

blocos ao acaso, com três repetições. Testou-se 28 acessos e três cultivares (Brazlândia 

Branca, Brazlândia Rosada e Palmas) de batata-doce em três municípios do Estado de Sergipe 

(São Cristóvão, Malhador e Canindé de São Francisco). As variáveis analisadas foram: massa 

seca da parte aérea, teor de matéria seca da parte aérea, rendimento total de raízes, rendimento 

total de raízes comerciáveis, massa por raiz, formato de raiz, resistência a insetos de solo, teor 

de matéria seca das raízes, teor de amido nas raízes, rendimento de amido, etanol e etanol por 

tonelada de raiz. Realizou-se a análise de variância por local e a conjunta para analisar a 

interação genótipo x ambiente. Observou-se, para cultivar Brazlândia Branca e os acessos 

IPB-075, IPB-079 e IPB-087 valores de 27,83 a 43,01 t.ha
-1

, 29,64 a 63,28 t.ha
-1

, 30,44 a 

41,67 t.ha
-1

, 35,12 a 48,18 t.ha
-1

 de rendimento total de raízes, respectivamente, de 27,70 a 

42,41 t.ha
-1

, 26,63 a 63,17 t.ha
-1

, 26,77 a 41,66 t.ha
-1

, 30,86 a 46,28 t.ha
-1

 de rendimento total 

de raízes comerciáveis, respectivamente, e de 1,20 a 1,81, 1,53 a 2,02, 1,59 a 1,88, 1,74 a 2,37 

de nota de resistência a insetos do solo, respectivamente. Para rendimento de etanol os clones 

IPB-075, IPB-087 e a cultivar Palmas, com respectivos intervalos de valores nos três 

ambientes, observou-se de 5.910,39 a 8.516,12 L.ha
-1

, 5.141,85 a 6.937,63 L.ha
-1

 e 5.829,62 a 

8.211,77 L.ha
-1

 para São Cristóvão, Malhador e Canindé de São Francisco, respectivamente. 

Houve diferença significativa para genótipos, ambientes e genótipos x ambientes para todas as 

variáveis. As estimativas da herdabilidade (h²) apresentaram-se acima de 50% para todas as 

variáveis com exceção da variável resistência a insetos do solo em Malhador (15,39%) e 

Canindé do São Francisco (40,41%). Os valores da razão CVg/CVe para massa seca da parte 

aérea, rendimento total de raízes, rendimento total de raízes comerciáveis, formato de raiz, 

resistência a insetos do solo, teor de matéria seca das raízes, teor de amido nas raízes e etanol 

por tonelada de raiz foram altos, justificando sua utilização em programas de melhoramento. 

Todos os genótipos apresentaram variabilidade dentro de cada ambiente com exceção para a 

variável resistência a insetos de solo no ambiente de Malhador, e entre ambientes, com 

exceção para a variável massa seca da parte aérea. 
 

Palavras-chaves: Ipomoea batatas, germoplasma, interação genótipo x ambiente, amido, etanol. 
_____________ 
Comitê Orientador: Arie Fitzgerald Blank – UFS (Orientador), Profª. Drª. Roberta Pereira Miranda Fernandes - UFS e Prof. 

Dr. José Luiz Sandes de Carvalho Filho - UFRPE. 
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ABSTRACT 

 

OLIVEIRA NETO, Manoel Antônio de. Behavior of sweet potato (Ipomoea batatas L.) 

germplasm in Sergipe. São Cristóvão, UFS, 2012. 56p. (Thesis - Master of Science in 

Agroecosystems). Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão-SE, Brazil. 

 

The aim of this work was to evaluate the performance of sweet potato (Ipomoea batatas L.) 

clones cultivated in three counties of Sergipe, Brazil. The experimental design was 

randomized blocks with three replications. We tested 28 accessions and three cultivars 

(Brazlândia Branca, Brazlândia Rosada and Palmas) of sweet potato grown in three counties 

of the Sergipe State (São Cristóvão, Malhador e Canindé de São Francisco). The analyzed 

variables were: dry weight of aerial part, dry matter content of aerial part, total root yield, 

total yield of marketable roots, weight per root, root form, resistance to soil insects, dry matter 

content of roots, starch content in the roots, yield of starch, ethanol and ethanol per ton of 

root. We realized an analysis of variance per local and a joint analysis of variance to analyze 

the genotype x environment interaction. We observed for cultivar Brazlândia Branca and the 

accessions IPB-075, IPB-079 and IPB-087 values of total yield of roots from 27.83 to 43.01 

t.ha
-1

, from 29.64 to 63.28 t.ha
-1

, from 30.44 to 41.67 t.ha
-1

, from 35.12 to 48.18 t.ha
-1

, 

respectively, and values of total yield of marketable roots from  27.70 to 42.41 t.ha
-1

, from 

26.63 to 63.17 t.ha
-1

, from 26.77 to 41.66 t.ha
-1

, and from 30.86 to 46.28 t.ha
-1

, respectively 

and scores of resistance to soil insects from 1.20 to 1.81, from 1.53 to 2.02, from 1.59 to 1.88, 

and from 1.74 to 2.37, respectively. For ethanol yield the clones IPB-075, IPB-087 and the 

cultivar Palmas, with their respective values  of intervals in the three environments, we 

observed values from 5910.39 to 8516.12 L.ha
-1

, from 5141.85 to 6937.63 L.ha
-1

 and from 

5829.62 to 8211.77 L.ha
-1

 for São Cristóvão, Malhador and Canindé de São Francisco, 

respectively. There were significant differences for genotypes, environments and genotype x 

environment for all variables. Estimates of heritability (h
2
) were above 50% for all variables 

except for resistance to soil insects in the Malhador county (15.39%) and Canindé de São 

Francisco (40.41%). The values of the CVg/CVe ratio for dry weight of aerial part, total yield 

of roots, total yield of marketable roots, root form, resistance to soil insects, dry matter 

content of roots, starch content in roots and ethanol per ton of roots were high, justifying their 

use in breeding programs. All genotypes showed variability in each environment with 

exception for the variable resistance to soil insects in the Malhador county, and between 

environments, with exception for the variable dry weight of aerial part. 

 

Keywords: Ipomoea batatas, germplasm, genotype x environment interaction, starch, 

ethanol. 

_____________ 
Guidance Committee: Arie Fitzgerald Blank – UFS (Orientador), Profª. Drª. Roberta Pereira Miranda Fernandes - UFS e 

Prof. Dr. José Luiz Sandes de Carvalho Filho - UFRPE. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A batata-doce (Ipomoea batatas L.) é originária das Américas Central e do Sul, sendo 

encontrada desde a Península de Yucatan, no México, até a Colômbia. É uma espécie 

eudicotiledônea pertencente à família botânica Convolvulaceae, que agrupa aproximadamente 

50 gêneros e mais de 1.000 espécies. Adapta-se melhor em locais ou épocas com temperatura 

média de 24 °C. Quando a temperatura é inferior a 10°C, o crescimento da planta é 

severamente retardado. A cultura não suporta geada, podendo ser cultivada em regiões 

temperadas, nos períodos da primavera e verão. Quando elevada, a temperatura e alta radiação 

solar favorecem o desenvolvimento da cultura, quanto ao regime pluvial, a cultura necessita 

ser implantada em locais com pluviosidade anual média de 750 a 1.000 mm, sendo que cerca 

de 500 mm são necessários durante a fase de crescimento (Silva et al., 2004).  

No Brasil a cultura é a sexta mais consumida possuindo boa adaptabilidade as 

condições edafoclimáticas (Silveira, 2008). É uma planta tropical, que possui produção e 

produtividade média abaixo de outros países, com condições de aumentar significativamente 

estes indicadores a partir de trabalhos de identificação de acessos e de melhoramento. 

Atualmente, existem poucos trabalhos de pesquisa que visem selecionar e indicar clones para 

diversas finalidades, tais como, produção para o consumo humano, animal e biocombustíveis, 

para diferentes regiões do Brasil, com a finalidade de apresentar clones com superioridade de 

produção e produtividade, aos da média nacional, que é de 11,69 t.ha
-1

 (IBGE, 2008). 

É uma cultura resistente a pragas, com custos de produção relativamente baixos, 

adapta-se em solos de pouca fertilidade, com sistema de reprodução e plantio por ramas, que 

viabiliza o cultivo para agricultura em qualquer sistema de produção, seja para a agricultura 

familiar ou para o agronegócio.  

Devido ao grande potencial de proteínas que possuem nas características morfológicas 

da parte aérea, os agricultores realizam vários processos para o consumo animal, seja em 

forma de feno, silo ou até mesmo in natura. Formas pela qual pode ser distribuído para o 

animal sem limitações de manejo alimentar, podendo ser usada no pasto, gerando economia 

para o sistema de produção e sustentabilidade (Monteiro et al., 2007). 

Leonel et al., (2002) caracterizando a composição física e química da cultura da 

batata-doce, inferiram percentuais de produtividade de amido em relação a diversas 

caracterizações agronômicas, comprovando que a cultura pode ser introduzida como matéria-

prima de interesse comercial para alimentação humana.  
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Os grânulos de amido, também são fatores preponderantes em processos de uso da 

matéria prima da batata-doce para diversos usos. Ao avaliar propriedades físico-químicas e 

funcionais de amidos de várias espécies, foi observado que o amido de batata-doce pode ser 

incluído em sistemas alimentícios como espessantes, estabilizantes e geleificantes, em 

alimentos refrigerados e congelados, abrindo um leque de alternativas para as indústrias de 

agregação de valores em vários produtos (Medina et al., 2008). 

Com a expansão das fontes de energia renováveis e biomassas, a cultura da batata-

doce, é uma opção para a produção de etanol em diversas regiões do país, por apresentar 

rusticidade, fácil manejo e diversidade genética, tornando-se uma alternativa sustentável para 

diminuir os custos que os derivados de petróleo ocasionam e aumentar a preservação 

ambiental. 

Com isso torna-se importante o estudo de parâmetros fenotípicos e genotípicos da 

cultura. Estes parâmetros variam de acordo com a região, devido à adaptação e resposta da 

produção. Com isso este trabalho buscou a visualizar variabilidade dos acessos e inferir 

produção e produtividade, apresentando características que possibilitem fácil identificação 

dos acessos, disponibilizando informações para outras pesquisas, tais como, os fatores 

ambientais que influenciam na produção, exprimindo características de genótipos em resposta 

aos resultados climáticos, garantindo a herdabilidade e unificação de características de 

extrema importância econômica (Blank et al., 2010). 

Daros (2000) na identificação de genótipos em resposta ao meio ambiente utilizou três 

metodologias que avaliou acessos com adaptabilidade ao meio ambiente, e teve como 

resultado, seguridade de indicação para os agricultores, genótipos com capacidade de ter 

ganhos de produtividade de interesse, podendo enfrentar as adversidades do meio ambiente. 

Desta forma, este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de clones de 

batata-doce em três municípios do Estado de Sergipe para características agronômicas e 

bioquímicas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Aspectos Gerais da Cultura da Batata-doce 

 

Batata-doce (Ipomoea batatas L.) é uma espécie pertencente à família 

Convolvulaceae, originária provavelmente das Américas. Devido a sua rusticidade, fácil 

cultivo, baixo custo de produção e ampla utilização, esta espécie é cultivada em mais de 100 

países (Souza e Lorenzi, 2008).  

Considerada uma espécie rústica, que apresenta grande resistência a pragas, é pouco 

exigente em fertilidade do solo, de fácil cultivo, ampla adaptação, alta tolerância à seca e 

baixo custo de produção (Miranda et al.,1989). É uma das plantas de raiz tuberosa mais 

cultivada pelo homem, nas regiões tropicais e subtropicais, e seu cultivo se destina às mais 

diversas formas de utilização (Peixoto et al., 1999). É largamente utilizada na alimentação 

humana, animal e como matéria-prima nas indústrias de alimento, tecido, papel, cosméticos, 

preparação de adesivos e álcool carburante (Cardoso et al., 2005). 

A produtividade de uma cultura está ligada intimamente há uma serie de fatores e 

relações complexas entre a planta como individuo, a camunidade de plantas e fatores 

abióticos, interferindo na manifestação de seu potencial genético através de processos 

fisiologicos. 

Apesar de ser cultivada como cultura anual, a batata-doce é uma planta perene de 

tuberização contínua, ocorrendo a morte natural da planta somente na ocorrência de condições 

climáticas severas, como geada e seca muito prolongada. Em condições ideais de cultivo, a 

colheita pode se iniciar aos 90 dias, mas em geral, a colheita ocorre entre 120 e 150 dias após 

o plantio (Silva et al., 2002). 

A determinação da época de colheita tem grande influência no crescimento vegetativo 

e na qualidade e produtividade de raízes tuberosas e pode variar com a cultivar, condições 

ambientais e destinação do produto (Queiroga et al., 2007). Para mesa, a batata-doce deve ser 

colhida quando atingir o tamanho ideal de comercialização que deve ser aproximadamente 

300g, o que geralmente ocorre dos 100 aos 110 dias após o plantio para as cultivares precoces 

e até aos 180 dias após o plantio para as tardias (Resende, 2000). Para a indústria, pode ser 

colhida mais tarde, pois há interesse em maior teor de matéria seca e carboidratos, o que 

resulta em um maior rendimento no processo industrial (Queiroga et al., 2007). 

A colheita precoce penaliza tanto a produtividade como a qualidade final das raízes e a 

colheita tardia está sujeita ao ataque de fungos, pragas e na obtenção de raízes grandes e com 
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baixa qualidade comercial (Silva et al., 2002). Dessa forma é importante conhecer o período 

adequado de permanência da cultura no campo, com implicações na escolha da data de plantio 

e de colheita, de forma que se obtenham maiores produtividades. 

 

2.2. Produção Agronômica de Batata-doce 

 

Souza (2000) introduzindo clones de batata-doce, para correlacionar produtividade de 

raízes comerciais, peso médio das raízes e tempo de cozimento e sabor, tendo como 

parâmetro a lei da oferta e da procura para o clone, observou que, para ter rendimentos de 

raízes comerciais colocado no mercado é necessário ter boa palatibilidade para que a 

viabilidade econômica dos investimentos seja considerada. 

Avaliando a influência da adubação fosfatada sobre a produção e o teor de amido na 

batata-doce, visando à viabilidade econômica da cultura para produtividade comercial dentro 

do equilíbrio da lei do mínimo, foi observada uma relação de aumento da produtividade com 

aumento de doses de P2O5 como fonte nutricional e de energia, os teores de amido alcançados 

responderam a correlação da produtividade as doses, superando a média do Estado da Paraíba, 

o que demonstra que a batata-doce responde economicamente ao emprego deste adubo 

(Oliveira et al., 2005). 

As fontes de amido de diversas espécies estão sendo bastante procuradas pela indústria 

alimentícia, as amiláceas de forma natural apresentam comportamentos comerciais favoráveis 

como matéria prima pelos seus constituintes de cadeias de polissacarídeos é usada também em 

vários processos industriais, mostrando e avaliando diferentes culturas que obedecem ao ciclo 

de cultivo de cada uma, apresentando um bom rendimento de amido em base úmida 14,72 %, 

produtividade agrícola 20 t.ha
-1

 e 2,9 t.ha
-1

 de rendimento potencial de amido, tornando-se um 

forte potencial para a matéria-prima industrial (Leonel et al., 2002). 

A utilização do amido para a alimentação humana, tanto na forma natural como 

modificada, apresenta-se de diversas formas: espessante, unectante, estabilizantes, patês de 

carnes, enlatados, molhos, pudins instantâneos, geléias, gelatinas, alimentos infantis e no 

processamento de alimentos que necessitam de um ligante. Nesta linha de trabalho, 

principalmente para a indústria de alimentos, clones de batata-doce servem para diversas 

utilidades, com vários perfis de viscosidade e maior resistência a desintegração dos grânulos 

(Batistuti et al., 1993). 

Outro fator importante é a produção de carboidratos pelas raízes para produção de 

vitaminas, podendo servir de base alimentar para os animais de forma natural e ser uma fonte 
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de proteína bruta que varia de 15,95 a 26,31 % de teor de matéria seca e 9,64 a 13,16 % de 

proteína bruta armazenada pela técnica de ensilagem, servindo como reserva estratégica 

alimentar, viabilizando a sustentabilidade da produção agropecuária (Monteiro et al., 2007). 

As atividades no ramo da agropecuária são diversificadas, os empreendimentos são 

levados aos desafios do retorno econômico para qualquer perfil de agricultor. Os rendimentos 

pela produtividade de batata-doce seja para o consumo humano, animal ou para 

biocombustivel, precisa ter retorno econômico, além dos rendimentos agronômicos e 

morfológicos. Devido a viabilidade econômica devem ser realizados trabalhos que busquem 

diminuir gastos e aumentar o retorno tanto econômico quanto, promovendo assim a ocupação 

do homem no meio rural (Melo et al., 2009). 

 

2.3. Batata-doce para Etanol 

 

A primeira crise do petróleo ocorreu em 1970 com o surgimento do Pro Álcool, com 

isso a produção de biocombustíveis vem sendo cada vez mais cogitada como parte de uma 

solução duradoura para o problema energético mundial. Devido a esta necessidade buscou-se 

alternativas para produção de biocombustíveis através de fontes renováveis, dentre elas a 

batata-doce apresentou-se como uma alternativa viável para a produção de etanol, uma cultura 

mais vantajosa que o etanol da cana-de-açúcar por possuir maior produtividade e por 

possibilitar a inclusão social do agricultor familiar (Pavlak et al., 2011). 

A produção de etanol a partir de amiláceas existe desde os anos 1970, onde os 

cientistas desenvolviam pesquisas para combustível se limitando na produtividade e no 

rendimento da matéria prima para conversão em etanol. Ribeiro et al., (2009), com o objetivo 

de otimizar a produção de glicose a partir do amido da batata-doce através do processo de 

hidrólise ácida utilizando ácido clorídrico concentrado (HCl), testaram diferentes quantidades 

de ácido, massa seca de batata-doce, diluição em água, tempo, temperatura e pressão e 

observaram que a produção de glicose a partir do amido da batata-doce através do método de 

hidrólise ácida com altas temperaturas e pressão, apresentou-se mais eficiente que em banho-

maria. 

Ao avaliar a introdução de coprodutos do leite e soro de queijo na produção 

convencional de etanol da batata-doce, utilizando duas cultivares selecionadas no estado do 

Tocantins, observou-se um acréscimo na produtividade de etanol por tonelada de raiz em 28,9 

litros, comprovando que se pode incorporar o soro de queijo no processo convencional de 
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produção do etanol de batata-doce e possibilitar o reaproveitamento na indústria de laticínio 

(Castro et al., 2011). 

Para ocorrer à transformação de carboidratos em etanol que depende do processo de 

fermentação, cujo qual ocorre através das propriedades cinéticas dos micro-organismos, do 

tipo de material a ser fermentado e aspectos econômicos, foram avaliados rendimento, 

eficiência do processo fermentativo do mosto hidrolisado de batata-doce e determinado a 

melhor forma de alimentação das dornas, utilizando três linhagens de Saccharomyces 

cerevisiae, sendo duas linhagens industriais selecionadas para a fermentação alcoólica e uma 

linhagem de panificação, observaram que a viabilidade, o rendimento e a eficiência do 

processo fermentativo do estudo são promissores para a produção de etanol utilizando batata-

doce como matéria-prima neste sentido (Pavlak et al., 2011). 

Gonçalves Neto et al., (2011) com o interesse em obter aptidões para o consumo 

humano, animal e de biocombustivel, avaliaram genótipos de batata-doce, em que estas 

aptidões foram considerados índices, avaliando 16 características em 36 clones e 3 cultivares 

para a produção de etanol, observaram que 8 clones foram viáveis (produtividade satisfatória), 

mostrando que os índices obtidos através da metodologia foi eficiente para identificar as 

aptidões dos genótipos além de apresentarem variabilidade genética, mas quais os genótipos 

apresentaram múltiplas aptidões. 

 

2.4. Diversidade Genética 

 

Constantemente a sociedade vem crescendo demograficamente, aumentando a 

necessidade de produzir mais alimento com grande diversidade. Atividades econômicas no 

setor agropecuário são dependentes de recursos genéticos, sendo assim, é necessário realizar 

intercâmbios de materiais que interessam a sociedade mundial para enriquecer os Bancos 

Ativos de Germoplasma, estimulando os programas de desenvolvimento cientifico (Morales 

et al., 2000). 

Desenvolvendo um inventário de plantas alimentares cultivadas e coletadas de 

vegetação nativa em região de Mata Atlântica, conhecida pela população rural no Vale do 

Paraíba em São Paulo, foram identificadas 146 espécies botânicas, distribuídas em 43 famílias 

botânicas, basicamente hortícolas, dentre elas a cultura da batata-doce. Estas comunidades 

rurais mostram que possuem uma base genética considerável e de conservação de 

germoplasma em cultivos rurais para a sua alimentação (Pilla et al., 2009). 
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Embora a cultura da batata-doce possua poliformismo, a mesma apresenta vantagem 

para programas de melhoramento. Ritschel et al., (2002), descreveram e avaliaram a 

diversidade genética de 324 acessos de batata-doce utilizando 25 características morfológicas 

e observaram várias repetições de clones do mesmo genótipo, mostrando existência de 

replicações de genótipos com nomes diferentes por meio de marcadores morfológicos da parte 

aérea: número de lóbulos da folha e pigmentação das nervuras e raízes: cor principal da 

película externa da raiz, contribuindo significativamente para a organização de outras 

atividades e gerando informações para o Banco Ativo de Germoplasma. 

A diversidade genética de clones de batata-doce apresenta-se em cultivos de 

agricultores rurais. Realizando um levantamento de 74 clones em 18 comunidades de 

agricultores rurais, foi observada uma grande variação morfológica cuja origem podem ter 

sido gerada pelo sistema reprodutivo da espécie (alogamia), por eventuais mutações somáticas 

e pelo amplo sistema de trocas entre agricultores em âmbito local e regional (Veasey et al., 

2007). 

Oliveira et al., (2000) com o intuito de avaliar a divergência genética entre 51 clones 

de batata-doce oriundos de várias regiões brasileiras, constataram que algumas das 

características morfológicas da parte aérea e das raízes avaliadas não tiveram importância no 

estudo da divergência genética e que os dois métodos de agrupamento utilizados, foram 

eficazes na reunião dos clones em grupos de similaridade, fornecendo suporte para a seleção 

de clones divergentes. Estes poderão ser testados quanto aos caracteres de interesse 

agronômico e recomendados para uso pelos agricultores ou utilizados para iniciar programas 

de policruzamentos, visando à seleção de combinações superiores. 

 

 

 

2.5. Interação genótipo x ambiente 

 

Avaliando o potencial produtivo e genético de clones de batata-doce visando à seleção 

de materiais genéticos mais produtivos com caracteres que facilitem o manejo com diversas 

finalidades dentre elas para alimentação humana, animal e biocombustíveis, observou-se que 

os indicadores de produção e produtividade através de seus clones e variedade variam com os 

ambientes, mostrando materiais promissores para trabalhos de melhoramento em outros 

ambientes (Cavalcante et al., 2009). 
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Na seleção de cultivares de batata-doce adaptadas as condições de Campos de 

Goytacazes no Rio de Janeiro, para análise da estabilidade fenotípica em períodos diferentes, 

foi recomendada cultivares por revelar-se produtividade e estabilidade de produção possuindo 

desta forma nas características analisadas correlações que exprimem características 

comerciais desejáveis e genótipos que se adaptam ao meio ambiente (Daros et al., 2000) 

Avaliando épocas de colheitas diferenciadas e identificação de cultivares para 

produtividade e qualidade de raízes, ficou evidenciado que há efeitos significativos da 

interação de cultivares x épocas de colheitas para as características que foram avaliadas, 

demonstrando que todas as cultivares devem ser colhidas aos 150 dias, respondendo desta 

forma a qualidade para tornar uma estabilidade da produção e produtividade, sendo que 

algumas cultivares poderão ser colhidas com 200 dias após o plantio (Resende, 2000). 

Estimando a adaptabilidade e estabilidade de genótipos batata-doce em três ambientes 

na região Centro-Sul do Estado do Tocantins foi observado que a produtividade de 3 clones 

obtiveram adaptabilidade nos ambientes, destes 3 clones, 2 foram mais tolerantes e adaptados 

aos três ambientes para severidade de insetos de solo havendo efeito significativo na análise 

de variância para os efeitos isolados dos genótipos, ambientes e da interação genótipos e 

ambientes (GxA), tanto para a produtividade quanto para a severidade de danos, o que mostra 

que os genótipos experimentais e as cultivares apresentam comportamentos diferenciados nos 

ambientes avaliados (Barreto et al., 2011). 

 

2.6. Principais pragas e doenças 

 

Embora a batata-doce seja uma hortaliça rústica de fácil cultivo e baixo custo de 

produção, vários fatores podem limitar sua produtividade, dentre eles as pragas. No mundo 

270 espécies de insetos e 17 espécies de ácaros foram registradas como pragas de batata-doce 

em condições de campo ou armazenamento, dentre elas a Euscepespostfasciatus (Fairmaire), 

a broca-da-raiz da batata-doce ou simplesmente broca da batata-doce, é a principal praga da 

cultura em alguns países da região do Caribe, oeste da Índia, sul do Pacífico, América Central 

e América do Sul, incluindo o Brasil (Menezes, 2002). 

Conhecido como “fusquinha”, o Paraselenis flava (L.), espécie esta que causa danos 

diretos as raízes tuberosas, ataca as folhas da planta tendo um aspecto rendilhado trazendo 

baixos prejuízos (Montes et al., 2010).  

Avaliando clones e cultivares oriundos dos municípios de Estância e Itabaiana, 

instalaram-se experimentos, buscando resultados referentes à resistência de insetos de solo 
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para comercialização, mostrado na relação das variáveis um clone promissor para programas 

de melhoramento resistente a insetos de solo (Blank et al., 2001). 

Para danos causados por insetos na folha e raízes no campo, avaliou-se 366 acessos do 

BAG de batata-doce da EMBRAPA Hortaliças. Os insetos de interesse foram Diabrotica spp. 

Conoderus sp., Epitrix sp., e a broca-da-raiz da batata-doce, Euscepes postfasciatus, 

mostrando que é possível realizar seleção de clones de batata-doce resistente a estes insetos, 

tendo como uma das soluções manejo integrado de pragas (França et al., 2002). 

Na identificação de clones promissores de batata-doce com resistência a nematóide, 

para programas de melhoramento implantou-se a reprodução de Meloidogyne incognita com 

índice de reprodução relativo a cultivar Santa Clara de tomateiro, metodologia pela estimação 

dos coeficientes de variação genética e ambiental e da herdabilidade, em que foram 

identificados 57 genótipos resistentes a esta raça (Maluf et al., 2010). 

Azevedo et al., (2002) em avaliação de 30 clones de batata-doce mostraram pelos seus 

resultados, acessos com a resistência de insetos de solo com notas de 2,10 a 1,57 ao 

nematoides do gênero Meloidogyne. 

Visando selecionar clones com resistência à podridão-do-pé, doença causada pelo 

fungo Plenodomus destruens, Cavalcanti et al., (2002) constataram a existência de genótipos 

resistentes a esta doença, tornando os genótipos promissores a serem cultivados e a serem 

utilizados para programas de melhoramento. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Material Vegetal 

 

Os clones testados foram obtidos do Banco Ativo de Germoplasma da UFS (Tabela 1).  

 

TABELA 1. Descrição dos 31 clones de batata-doce avaliados e sua identificação no Banco Ativo de 

Germoplasma (BAG) da Universidade Federal de Sergipe (UFS): código, local de origem, município e 

nome. São Cristóvão – SE, UFS, 2012. 

Código Local de origem Município Estado Nome 

IPB-007 UFLA Lavras MG UFLA-07-12 

IPB-011 UFLA Lavras MG UFLA-07-49 

IPB-014 UFLA Lavras MG 2007HSF001-09 

IPB-023 UFLA Lavras MG 2007HSF001-28 

IPB-037 UFLA Lavras MG UFLA-07-43 

IPB-038 UFLA Lavras MG 2007HSF002-19 

IPB-052 UFLA Lavras MG Brazlândia Branca 

IPB-053 UFLA Lavras MG Palmas 

IPB-054 UFLA Lavras MG 2007HSF007-16 

IPB-056 UFLA Lavras MG 2007HSF007-21 

IPB-060 UFLA Lavras MG Brazlândia Rosada 

IPB-065 UFLA Lavras MG 2007HSF005-01 

IPB-072 UFLA Lavras MG 2007HSF010-23 

IPB-073 UFLA Lavras MG 2007HSF010-25 

IPB-075 UFLA Lavras MG 2007HSF010-31 

IPB-077 UFLA Lavras MG 2007HSF010-08 

IPB-079 UFLA Lavras MG 2007HSF010-33 

IPB-080 UFLA Lavras MG 2007HSF010-35 

IPB-087 UFLA Lavras MG 2007HSF011-06 

IPB-091 UFLA Lavras MG 2007HSF012-02 

IPB-095 UFLA Lavras MG 2007HSF016-05 

IPB-099 UFLA Lavras MG 2007HSF020-07 

IPB-114 UFLA Lavras MG 2007HSF022-19 

IPB-137 UFLA Lavras MG 2007HSF028-08 

IPB-145 Assentamento Dandara Malhador SE Roxa escura 

IPB-147 Pequeno produtor Moita Bonita (Pov. Saquinho) SE Italiana 

IPB-149 Pequeno produtor Moita Bonita (Pov. Saquinho) SE Ourinho 

IPB-151 Pequeno produtor Moita Bonita (Pov. Saquinho) SE Roxa carregadeira 

IPB-158 Feira livre Remijo PB Granfina 

IPB-159 Pequeno produtor Heliopólis (Pov. Cajazeiras) BA Ourinho baiana 

IPB-162 Assentamento Jacaré – 

Curituba 

Poço Redondo SE Jacarezinho 

 

Durante o plantio, as ramas foram selecionadas dentro da população dos clones 

previamente selecionados no BAG de acordo com a reprodução assexuada de ramas 

vegetativas foram utilizados entre 8 e 12 entrenós com 25 cm de comprimento. Antes do 
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plantio, foi realizada a irrigação para disponibilizar as ramas condição de umidade e 

temperatura para que as mesmas não desidratassem. 

Para o plantio, as ramas foram cortadas utilizando tesoura com lâmina afiada, evitando 

dispêndio do xilema e floema. Em forma transversal sobre a leira em uma profundidade de 10 

- 15 cm foram enterradas parte da rama contendo de três a quatro nós, com posterior irrigação 

de duas horas. Como testemunhas foram usadas as cultivares comerciais Brazlândia Branca, 

Brazlândia Rosada e Palmas. 

 

3.2. Locais, Clima e Solo 

 

3.2.1. São Cristóvão 

 

O experimento foi realizado na Fazenda Experimental “Campus Rural da UFS”, 

localizado na porção central da região fisiográfica do Litoral do Estado de Sergipe, a 15 km 

de Aracaju, nas seguintes coordenadas geográficas: latitude 10°55’27’’S, longitude 

37°12’01”W e altitude de 46m.  

A região é caracterizada pelo clima do tipo tropical chuvoso com verão seco, de 

acordo com a classificação de Köppen, temperatura média anual de 25,2 °C e umidade 

relativa do ar média de 75% (Santos, 2006; Melo et al., 2006). A precipitação apresentada 

durante a condução do experimento foi de 108 mm para o mês de março, 312 mm para o mês 

abril, 315 mm para o mês de maio, 174 mm para o mês de junho, 142 mm para o mês de 

julho, 135 mm para o mês de agosto e 76 mm para o setembro. O solo da área é classificado 

como Argissolo Vermelho Amarelo com relevo plano a suavemente ondulado (Santos, 2006). 

 

3.2.2. Malhador 

 

O experimento foi realizado no projeto de assentamento Dandara, localizado na porção 

central da região agreste do Estado, distando a 50 km de Aracaju, nas seguintes coordenadas 

geográficas: latitude 10º42’37,4”, longitude 37º16’05,8”e altitude de 35m. 

A região é caracterizada pelo clima tropical chuvoso com verão quente, temperatura 

média de 26 ºC e umidade relativa do ar média. A precipitação apresentada durante a 

condução do experimento foi: 180 mm para o mês abril, 212 mm para o mês de maio, 110 

mm para o mês de junho, 86 mm para o mês de julho, 58 mm para o mês de agosto, 27 mm 
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para o setembro e 22 mm para o mês de outubro. O solo da área é classificado como Argissolo 

Vermelho Amarelo, com relevo suave ondulado. 

 

3.2.3. Canindé de São Francisco 

 

O experimento foi realizado no projeto de assentamento Jacaré-Curituba, na região 

noroeste do Estado, na margem direita do Rio São Francisco, na rodovia SE-206 que interliga 

com a capital do Estado Aracaju localizada a 208 km. Canindé de São Francisco fica a 113 

km de Paulo Afonso (BA) e a 200 km de Própria (SE), nas seguintes coordenadas 

geográficas: latitude 09º38’40,1”, longitude 37º37’16,1” e altitude de 68m. 

A condição agroecológicas caracteriza-se como sendo de clima tropical semiárido, 

pela elevada taxa de evapotranspiração e baixos índices pluviométricos (380 a 740 mm). As 

chuvas se concentram nos meses de maio a julho, com ausência de chuvas entre outubro e 

dezembro. A insolação média varia de 4,3 a 9,4 horas e as temperaturas máximas oscilam 

entre 27 e 40 ºC e as mínimas entre 17 e 25 ºC. É possível o desenvolvimento da agricultura 

irrigada em qualquer época do ano. 

A precipitação apresentada durante a condução do experimento foi: 66 mm para mês 

de maio, 26 mm para o mês de junho, 70 mm para o mês de julho, 26 mm para o mês de 

agosto, 32 mm para setembro, 34 mm para outubro e 25 mm para novembro de precipitação. 

A área em termos da pedologia apresenta certa homogeneidade de solos com domínio de tipos 

B textual e vérticos cujas variações principais estão relacionadas à profundidade do solo entre 

30 e 70 cm. 

 

3.3. Análises e Preparo de Solo 

 

A partir de análise física e química dos solos calculou-se a necessidade dos nutrientes 

da cultura (Tabela 2). 

Trinta dias antes do plantio, foi realizado calagem com 2 t.ha
-1

 para as áreas de São 

Cristóvão e Malhador, no plantio foram realizadas adubações com nitrogênio, fósforo e 

cloreto de potássio com quantidade de 16 g/planta de NPK 6-24-12, após o plantio 

mensalmente a proporção foi de 12 g/planta foi realizada a  adubação com as mesmas fontes 

de adubos levando-se em conta a formulação de NPK 6-24-12. A quantidade de adubo variou 

de acordo com cada análise de solo dos três experimentos, sendo que em Canindé de São 

Francisco foi de 8 g/planta no plantio e 6 g/planta mensalmente. 
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Para o preparo do solo, foram realizadas duas arações e duas gradagens. Os camalhões 

foram feitos de forma manual utilizando-se uma enxada. 

 

TABELA 2. Resultado da análise química e física do solo das áreas experimentais de São Cristóvão, 

Malhador e Canindé de São Francisco, na profundidade de 0-20 cm. São Cristóvão – SE, UFS, 2012. 
 

Características físico-químicas 

São Cristóvão Malhador Canindé de São Francisco 

Resultados Interpretação Resultados Interpretação Resultados Interpretaçã

o 

pH em água 5,40 Médio 5,58 Médio 7,12 Alto 

Matéria Orgânica (dag.dm-3) 0,86 Baixo 11,6 Alto 14,6 Alto 

Cálcio + Magnésio (cmolc.dm-3) 0,82 Baixo 3,52 Médio 27,2 Alto 

Cálcio (cmolc.dm-3) 0,39 Baixo 2,06 Médio 19,4 Alto 

Magnésio (cmolc.dm-3) 0,43 Médio 1,46 Alto 7,80 Alto 

Alumínio (cmolc.dm-3) 0,65 Médio <0,08 Baixo <0,08, Baixo 

Hidrogênio + Alumínio (cmolc.dm-3) 2,03 - 2,03 - ND - 

Sódio (mg.dm-3) 3,5 - 0,131 - 40,0 - 

Potássio (mg.dm-3) 21,1 Baixo 45,1 Médio 124, Alto 

Fósforo (mg.dm-3) 7,0 Baixo 18,7 Médio 16,1 Alto 

SB – Soma de bases trocáveis (cmolc.dm-

3) 
0,89 - 3,77 - 27,7 - 

CTC (cmolc.dm-3) 2,92 Baixo 5,80 Médio 27,7 Alto 

PST (%) 0,51 - 2,26 - 0,63 - 

V – Índice saturação bases (%) 30,5 Baixo 65,0 Médio 100 Alto 

Granulometria - Areia  

 (Hidrômetro de Boyoucos) - % 

 

73,82 

 

- 

 

62,56 

 

- 

 

30,56 

 

- 

Granulometria - Argila  

  (Hidrômetro de Boyoucos) - % 

 

5,46 

 

- 

 

7,47 

 

- 

 

25,47 

 

- 

Granulometria - Silte (Hidrômetro de 
Boyoucos) - % 

 
20,72 

 
- 

 
29,97 

 
- 

 
43,97 

 
- 

Classificação textural (triângulo 

americano) 

Franco 

arenoso 

- Franco 

arenoso 

- Franco 

arenoso 

- 

 

3.4. Tratos Culturais 

 

Para os tratos culturais, foram realizadas capinas manuais sempre que necessário. 

Após as capinas realizou-se amontoas com devido cuidado para não afetar as raízes tuberosas. 

A irrigação por aspersão consistiu na aplicação de uma lâmina de água diária de 13 mm. 

 

 

 

 

3.5. Colheita e Variáveis Analisadas 

 

A colheita foi realizada 180 dias pós-plantio. Para a realização da colheita da parte 

aérea cortou-se as ramas rentes ao solo. A colheita das raízes tuberosas foi feita com auxílio 

de uma enxada.  
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As variáveis avaliadas foram: massa seca da parte aérea, teor de matéria seca da parte 

aérea, rendimento total de raízes, rendimento total de raízes comerciáveis, massa por raiz, 

formato de raiz, resistência a insetos de solo, teor de matéria seca das raízes, teor de amido 

nas raízes, rendimento de amido, etanol e etanol por tonelada de raiz. 

 

3.5.1. Massa seca da parte aérea 

 

Dispostos em fardos que previamente foi identificada pelos seus clones e parcela, a 

matéria massa fresca era pesada e colocada em estufa com circulação de ar forçado a uma 

temperatura de 105 ºC, durante 48 horas, observando aleatoriamente as massas dos fardos, até 

estarem totalmente secos atingindo massa constante. Os resultados foram expressos em t.ha
-1

. 

 

3.5.2. Teor de matéria seca na parte aérea  

 

O teor de matéria seca na parte aérea foi obtido pela multiplicação da massa seca da 

parte aérea por 100 e dividido pela matéria fresca da parte aérea, com a fórmula: 

 

TMSPA= MSPA X 100 (expresso em porcentagem) 

                                          MFPA 

 

3.5.3. Rendimento total de raízes  

 

O rendimento total de raízes foi obtido em quilograma de raiz fresca total por parcela, 

e expresso em t.ha
-1

.  

  

 

3.5.4. Rendimento total de raízes comerciáveis 

 

Foi obtida a massa fresca total das raízes comerciáveis por parcela, com nota para 

formato de raiz e resistência aos insetos de solo de 1 a 3, e expresso em t.ha
-1

. 
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3.5.5. Massa por raiz 

 

A massa fresca total das raízes por parcela foi dividido pelo número total de raízes por 

parcela para obtenção da massa fresca total por raiz, expresso em gramas. 

 

3.5.6. Formato de raiz  

 

O formato da raiz foi avaliado atribuindo-se notas de 1 a 5 de acordo com critério 

utilizado e registrado fotograficamente por Silveira (1993): nota 1 = formato fusiforme, 

regular, sem veias ou qualquer tipo de rachadura (excelente); nota 2 = predominantemente 

fusiforme, mas alguma desuniforminade; presença possível de veias ou curvaturas na raiz 

(bom); nota 3 = formato irregular, não fusiforme, com algumas veias e/ou rachaduras, mas 

comercialmente aceitável (aceitável); nota 4 = formato muito irregular, com rachaduras e 

veias (mau); nota 5 = raízes deformadas, curvas, totalmente fora dos padrões comerciais, com 

possíveis rachaduras e venosidades (péssimo). Cada raiz será avaliada individualmente, 

tomando-se como nota da parcela a média de todas as raízes avaliadas na respectiva parcela. 

O formato de raízes é bastante importante quando os objetivos visam a obter batatas-doces 

para a alimentação humana (notas próximas de 1 foram as ideais para este objetivo). 

 

3.5.7. Resistência a insetos de solo 

 

Raízes muito longas, tortuosas, com veias, e danificadas por insetos ou por cortes e 

esfolamentos são menos aceitas pelos consumidores e comerciantes. A incidência de danos 

causados pelos insetos foi medida segundo a escala de notas de acordo com Silveira (1993): 

nota 1= raízes livres de danos causados por insetos; nota 2= raiz com poucos danos, porém 

observáveis; aspecto comercial aceitável; nota 3= danos verificados sem muito esforço visual; 

aspecto comercial objecionável; nota 4= danos muito claros, abrangendo a maior parte da 

superfície; praticamente imprestável para comercialização; nota 5= danos abrangendo toda a 

superfície; não aceita para fins comerciais, para fins de consumo humano ou até mesmo para 

consumo animal. Cada raiz foi avaliada individualmente tomando-se como nota da parcela a 

média de todas as raízes avaliadas na respectiva parcela. 
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3.5.8. Teor de matéria seca das raízes 

 

Para obtenção do teor de matéria seca das raízes, as raízes foram colocadas em estufa 

de secagem com circulação de ar a uma temperatura de 105 ºC, até massa constante, 10 g de 

raiz fresca foi ralada de cada parcela visando à obtenção da porcentagem de massa seca. O 

teor de matéria seca das raízes foi obtido pela multiplicação da matéria seca das raízes por 

100 e dividido pela matéria fresca das raízes na seguinte fórmula: 

TMSR= MSRA x 100 

           MFR 

 

 

3.5.9. Teor de amido nas raízes 

 

Para o teor de amido foi utilizado o método de Lane-Eynon (Instituto Adolfo Lutz, 

2005). O método baseia-se na redução de um volume conhecido de um reagente de cobre 

alcalino (Fehling) a óxido cuproso. O ponto final é indicado pelo azul de metileno que é 

reduzido a sua forma leuco por um pequeno excesso de açúcar redutor. 

Os materiais e equipamentos utilizados foram: autoclave; chapa elétrica com 

regulagem até 150 ºC, agitador magnético, papel de filtro qualitativo, erlenmeyer 500 mL e 

250 mL, balão volumétrico 500 mL, funil e conta-gotas. 

Os reagentes e soluções utilizados foram: ácido clorídrico concentrado (HCL) P.A., 

solução de hidróxido de sódio (NaOH) P.A, sulfato de Cobre (CuSO4  5H2O) P.A, tártarato 

duplo de sódio e potássio (KNaC4H4O6 4H2O) P.A., solução de acetato de zinco 

(CH3COO)2Zn.2H2O) a 30% ou sulfato de zinco (ZnSO4.7H2O) a 30%, solução de azul 

metileno a 1% e solução de Fehling tituladas. 

Para a preparação do Fehling tipo A foi feita a pesagem de 34,639 g de sulfato de 

cobre pentahidratado, acrescentando 0,5 mL de ácido sulfúrico concentrado que foi dissolvido 

em água e vertido para um balão volumétrico de 500 mL, completando o volume do balão 

com água destilada. 

Para a preparação do Fehling tipo B foi feita a pesagem de 172 g de tartarato de sódio 

e potássio, Pesou-se 50 g NaOH esperando que a temperatura diminuísse, logo misturou-se os 

dois e dissolvendo em água, a solução foi vertida para um balão volumétrico de 500 mL, 

Completando o volume do balão com água destilada, logo a solução foi posta em repouso, 

para a decantação e filtrada em algodão vidro. 
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Para a padronização do Fehling A e B foi lavada uma bureta de 2 a 3 vezes com 

solução de glicose a 1% (pesando o sólido colocando em estufa a 80ºC e acondicionadas no 

desecador por uma hora) e enchendo completamente com a mesma ajustando o seu volume, 

em seguida em um erlenmeyer de 250 mL, pipetou-se 5 mL da solução de Fehling A, 5mL da 

solução de Fehling B e 40 mL de água destilada aquecendo até a fervura, logo acrescentou-se 

o agitador magnético (“peixinho”) colocando cerca de 1 mL de glicose, deixando ferver 

novamente e adicionando 1 gota da solução azul de metileno, reiniciou-se a titulação, 

mantendo a solução fervendo. O ponto final da titulação é dado pela viragem da solução de 

azul para vermelho tijolo, a titulação ocorreu em 3 minutos repetindo a titulação mais uma 

vez. 

Para toda a solução de Fehling elaborada foi necessário ter o fator, para isto utilizou-se 

a fórmula: FC= V x 0,01, onde V= ao volume foi gasto na padronização para encontrar o 

vermelho tijolo. Este fator é usado para encontrar os teores de amido. Foi contabilizada a 

quantidade de Fehling A e Fehling B, para as amostras e fazendo somente uma solução, para 

somente ter um fator. 

Procedimentos utilizados na obtenção do teor de amido: 

a) Pesou-se a massa de 1,00 g da amostra, com o auxilio de 100 mL de água, a amostra 

foi transferida para um erlenmeyer de 250 mL, adicionando 0,5 mL de NaOH a 10% e 

colocadas em autoclave a 121ºC por uma hora, seguido de um esfriamento da amostra, em 

seguida foi adcionado 5,00 mL de HCl concentrado e aquecendo-se novamente em autoclave 

(1 atm) por 30 minutos, ocorrendo o esfriamento mais uma vez, foi feita uma neutralização 

com a solução com NaOH 40%, em seguida adicionou-se 2,5 mL de acetato de zinco 

(antiinteferente) filtrando em papel de filtro qualitativo seco, seguido do acondicionamento 

em um balão volumétrico de 250 mL completado com água destilada. 

A solução foi transferida para uma bureta de 50 mL (lavando duas vezes com água 

destilada e uma vez com a solução da sua amostra), mais uma vez usou-se o erlenmeyer de 

250 mL, adicionando 5 mL de Fehling A, 5 mL de Fehling B e 40 mL de água destilada, 

levando para posterior aquecimento,  utilizando o agitador magnético para homogeneizar a 

solução.  Foi colocado 1 mL da amostra da bureta, adicionando uma gota do indicador de azul 

de metileno continuando a titulação gota a gota de forma gradativa até que se percebesse 

mudança de cor do titulado, para vermelho tijolo, procurando sempre titular no menor tempo 

possível após a adição do azul de metileno. 
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b) foram realizados os seguintes cálculos:  

Amido (%)=  FCx250x100x0,9 

                      VxP 

Onde: FC= título da solução de Fehling, adquirido na padronização das soluções; 

V= número ou valor de ml gasto na solução da amostra para a titulação; 

P = peso da amostra em g. 

 A proporção do volume gasto da amostra para corrigir o fator é o hidrato de carbono 

que multiplicado por 0,9 (valor constante), transfere açucares redutores em amido. 

 

3.5.10. Rendimento de amido  

 

 O rendimento de amido foi obtido multiplicando-se o teor de amido com o rendimento 

total de raízes, expresso em t.ha
-1

. 

 

3.5.11. Rendimento de Etanol  

 

O rendimento de etanol foi obtido multiplicando-se o rendimento de amido com o 

fator de conversão 1,0858, de acordo com Pavlak et al. (2011), expresso em L.ha
-1

. 

 

3.5.12. Etanol por tonelada de raiz 

 

O rendimento de etanol por tonelada de raiz foi obtido dividindo-se o rendimento de 

etanol pelo rendimento total de raízes, expressos em L.ton
-1

. 

 

3.6. Delineamento Experimental e Análise Estatística 

 

O delineamento experimental utilizado em cada local foi de blocos casualizados, com 

três repetições. Cada parcela foi constituída por uma leira de 10 planta com espaçamento de 

0,80 m entre camalhões e 0,40 m entre plantas, com altura de 0,40 m. Em torno do 

experimento foi cultivada uma bordadura com o clone IPB-149. 

A análise conjunta foi realizada com auxílio do software GENES (Aplicativo 

Computacional em Genética e Estatística). As variáveis foram submetidas à análise de 

variância conjunta (Tabela 3), segundo modelo proposto por Vencovsky e Barriga (1992), 

considerando como aleatório o efeito de ambientes e de genótipos.  
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TABELA 3. Esquema da análise de variância para experimentos em blocos ao acaso, 

envolvendo “a” ambientes, “g” genótipos e “r” blocos, com respectivas esperanças dos 

quadrados médios E (QM) e teste F. São Cristóvão, UFS, 2012. 

FV GL E (QM) F 

Blocos/Ambientes 

(B/A) 
a (r-1)   

Genótipos (G) g-1 222

1
gge ar

g

g
r  


  

GA

G

QM

QM
 

Ambientes (A) a-1 
22

egr   
R

A

QM

QM
 

G x A (a-1) (g-1) 
22

1
ge

g

g
r 


  

R

GA

QM

QM
 

Resíduo a (g-1) (r-1) 2   

 

O modelo matemático usado foi: 

Yijk = m + B/Ajk + Gi + Aj + GAij + Eijk, em que:  

Yijk = valor observado do i-ésimo genótipo no k-ésimo bloco dentro do j-ésimo ambiente;  

m = média geral;  

B/Ajk = efeito do k-ésimo bloco dentro do j-ésimo ambiente;  

Gi = efeito do i-ésimo genótipo;  

Aj = efeito do j-ésimo ambiente;  

GAij = efeito da interação do i-ésimo genótipo com o j-ésimo ambiente;  

Eijk = erro experimental. 

As estimativas dos parâmetros genéticos e fenotípicos, como a herdabilidade (h
2
), 

coeficiente de variação (C.V.%), correlações fenotípicas e genotípicas foram efetuadas por 

meio do programa GENES (Aplicativo Computacional em Genética e Estatística) versão 

2006.4.1 (Cruz, 2006). No teste de agrupamento das médias, adotou-se o procedimento 

matemático segundo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade no programa computacional 

SISVAR versão 5.0. 

A partir das esperanças dos quadrados médios (Tabela 3) foram estimados os 

componentes da variância genética (
2

g ) e ambiental ( 2

e ) para as principais características 

avaliadas. Foram também estimados os parâmetros genéticos como coeficientes de 

herdabilidade (h
2
) e razão CVg/CVe. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Massa seca da parte aérea 

 

4.1.1. São Cristóvão 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Neste caráter foram detectados dois grupos distintos revelando uma variabilidade 

genética entre os clones. IPB-014 (2,68 t.ha
-1

), IPB-056 (2,71 t.ha
-1

), IPB-114 (2,75 t.ha
-1

), 

IPB-075 (2,77 t.ha
-1

), Brazlândia Branca (2,95 t.ha
-1

), IPB-023 (2,96 t.ha
-1

), IPB-065 (3,00 

t.ha
-1

), IPB-087 (3,01 t.ha
-1

), IPB-072 (3,03 t.ha
-1

), IPB-073 (3,10 t.ha
-1

), IPB-011 (3,10 t.ha
-

1
), IPB-079 (3,12 t.ha

-1
), IPB-077 (3,25 t.ha

-1
), IPB-158 (3,63 t.ha

-1
), IPB-007 (3,86 t.ha

-1
) não 

apresentaram diferença significativa entre si e mostraram superioridade aos demais clones 

compostos. Tendo como maior produção o clone IPB-007 e menor produção o clone IPB-014. 

Das testemunhas avaliadas somente a testemunha Brazlândia Branca ficou neste grupo, a 

testemunha Brazlândia Rosada e Palmas, ficaram com média de produtividade inferior a este 

grupo mencionado com respectivos valores de 1,86 e 2,12 t.ha
-1

(Tabela 4).
 

Gomes et al., (2009), alcançaram para este caractere o valor de 4,20 t.ha
-1

 superior a 

Aguiar et al., (2009) que alcançaram como resultado da cultivar Brazlândia Rosada com valor 

de 3,85 t.ha
-1

, ficando abaixo da média, tendo o clone IPB-007 com média de produtividade 

igual a cultivar Brazlândia Rosada. Com isso é possível observar que os clones deste grupo, 

com grande potencial para esta característica para este ambiente, servindo para alimentação 

animal. 

 

4.1.2. Malhador 

 

Para este ambiente observou-se que também há diferença entre os genótipos de batata-

doce (Tabela 1A).  

Neste caráter foram detectados dois grupos distintos revelando uma variabilidade 

genética entre os clones revelando uma variância significativa e mostrando superioridade aos 

demais clones, composto pelos clones Brazlândia Branca (2,22 t.ha
-1

), Palmas (2,45 t.ha
-1

), 

Brazlândia Rosada (2,45 t.ha
-1

), IPB-075 (2,45 t.ha
-1

), IPB-079 (2,46 t.ha
-1

), IPB-151 (2,63 

t.ha
-1

), IPB-137 (2,86 t.ha
-1

), IPB-014 (3,01 t.ha
-1

), IPB-099 (3,21 t.ha
-1

), IPB-087 (3,35 t.ha
-1

) 
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e IPB-011 (3,45 t.ha
-1

) (Tabela 4). As testemunhas Brazlândia Branca, Palmas e Brazlândia 

Rosada, embora façam parte deste grupo de clones superiores, apresentaram os menores 

resultados, este trabalho mostrou que para estes clones devem ser testados outros ambientes, 

principalmente as cultivares. Trabalhos realizados por Gomes et al., (2009) avaliando as 

condições fenotípicas, alcançaram para este caractere o valor de 4,20 t.ha
-1

 superior a todos os 

clones deste experimento, mostrando que os clones deveram ser reavaliados. 

 

TABELA 4. Médias de massa seca da parte aérea de 31 clones de batata-doce, cultivados em 

três municípios do Estado de Sergipe. São Cristóvão – SE, UFS, 2012. 
 Massa seca da parte aérea (t.ha

-1
) 

Clones São Cristóvão Malhador Canindé de São Francisco 

IPB-007 3,86 aA 1,01 bB 0,98 bB 

IPB-011 3,10 aA 3,45 aA 2,82 aA 

IPB-014 2,68 aA 3,01 aA 2,06 bA 

IPB-023 2,96 aA 1,38 bB 3,05 aA 

IPB-037 1,38 bA 1,30 bA 1,34 bA 

IPB-038 1,77 bA 2,23 aA 1,96 bA 

Brazlândia Branca 2,95 aA 2,22 aA 2,50 aA 

Palmas 2,12 bA 2,45 aA 1,65 bA 

IPB-054 1,93 bA 0,84 bA 1,90 bA 

IPB-056 2,71 aA 1,49 bA 1,65 bA 

Brazlândia Rosada 1,86 bA 2,45 aA 1,56 bA 

IPB-065 3,00 aA 2,00 aA 2,35 aA 

IPB-072 3,03 aA 1,73 bA 2,66 aA 

IPB-073 3,10 aA 1,50 bB 2,62 aA 

IPB-075 2,77 aA 2,45 aA 2,97 aA 

IPB-077 3,25 aA 1,54 bB 2,49 aA 

IPB-079 3,12 aA 2,46 aA 2,87 aA 

IPB-080 2,19 bA 1,90 bA 3,19 aA 

IPB-087 3,01 aA 3,35 aA 3,75 aA 

IPB-091 2,11 bA 1,47 bA 2,25 aA 

IPB-095 2,00 bA 1,55 bA 2,12 bA 

IPB-099 1,99 bB 3,21 aA 1,29 bB 

IPB-114 2,75 aA 0,76 bB 1,47 bB 

IPB-137 1,79 bA 2,86 aA 1,74 bA 

IPB-145 1,77 bA 1,91 bA 1,84 bA 

IPB-147 1,80 bA 1,04 bA 1,55 bA 

IPB-149 1,12 bA 1,07 bA 1,72 bA 

IPB-151 1,83 bA 2,63 aA 1,73 bA 

IPB-158 3,63 aA 0,63 bB 1,69 bB 

IPB-159 1,80 bA 1,84 bA 1,49 bA 

IPB-162 1,83 bA 0,74 bA 1,32 bA 

CV (%) 24,29 44,52 34,05 

*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas, nas colunas, e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si, pelo 

teste de Scott-Knott (p≤0,05). 
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4.1.3. Canindé de São Francisco 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Neste caráter foram detectados dois grupos distintos revelando uma variabilidade 

genética entre os clones. A característica da massa seca da parte aérea apresentou entre seus 

clones, dois grupos distintos revelando uma variância significativa (Tabela 4). Não 

apresentando diferença significativa entre si e mostrando superioridade aos demais clones 

foram IPB-091 (2,25 t.ha
-1

), IPB-065 (2,35 t.ha
-1

), IPB-077 (2,49 t.ha
-1

), IPB-073 (2,62 t.ha
-1

), 

Brazlândia Branca (2,50 t.ha
-1

), IPB-072 (2,66 t.ha
-1

), IPB-011 (2,82 t.ha
-1

), IPB-079 (2,87 

t.ha
-1

), IPB-075 (2,97 t.ha
-1

), IPB-023 (3,03 t.ha
-1

), IPB-080 (3,19 t.ha
-1

) e IPB-087 (3,75 t.ha
-

1
), obtendo uma variação de 2,25 a 3,75 t.ha

-1
 tendo como maior produção o clone IPB-087. 

As testemunhas Brazlândia Rosada (1,56 t.ha
-1

) e Palmas (1,65 t.ha
-1

) diferiram 

estatisticamente deste grupo. Aguiar et al. (2009) alcançaram resultado de cultivar Brazlândia 

Rosada com valor de 3,85 t.ha
-1

, portanto sendo superior aos clones deste experimento. De 

acordo com esta variabilidade de clones, pode-se constatar que a esta característica existe uma 

diversidade sendo necessários outros ensaios de competições em outros ambientes, bem como 

realização de trabalhos de melhoramento e reavaliação. 

 

4.2. Teor de matéria seca da parte aérea 

 

4.2.1. São Cristóvão 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Para o teste das médias não existem diferença significativa a 5 % de probabilidade, 

observando um grupo para todas as médias, revelando pouca variabilidade genética entre os 

clones e cultivares. Sendo que o clone que obteve melhor resultado foi o IPB-007 (35,53%), 

clones e cultivares variaram de 14,85 a 35,53% não apresentando diferença significativa entre 

si (Tabela 5). Gomes et al., (2009), alcançaram para este caractere o teor de 28,94% para a 

variedade Granfina e de 28,07% para variedade Roxa.  
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TABELA 5. Médias da variável teor de matéria seca da parte aérea de 31 clones de batata-

doce, cultivados em três municípios do Estado de Sergipe. São Cristóvão – SE, UFS, 2012. 
 Teor de matéria seca da parte aérea % 

Clones São Cristóvão Malhador Canindé de São Francisco 

IPB-007 35,53 aA 18,61 bB 17,35 bB 

IPB-011 22,18 aA 29,50 aA 32,27 aA 

IPB-014 28,21 aA 31,95 aA 35,55 aA 

IPB-023 23,76 aA 20,11 bA 34,55 aA 

IPB-037 26,37 aA 20,16 bB 24,89 A 

IPB-038 22,75 aA 26,83 aA 35,01 aA 

Brazlândia Branca 21,26 aA 24,04 bA 37,33 aA 

Palmas 24,76 aA 27,22 aA 36,63 aA 

IPB-054 26,60 aA 25,78 bA 39,64 aA 

IPB-056 28,20 aA 24,05 bA 39,54 aA 

Brazlândia Rosada 25,70 aA 29,83 aA 34,80 aA 

IPB-065 32,55 aA 28,05 aA 38,66 aA 

IPB-072 25,81 aA 23,86 bA 32,40 aA 

IPB-073 24,43 aA 19,81 bB 26,80 bA 

IPB-075 26,35 aA 23,17 bA 31,79 aA 

IPB-077 27,42 aA 23,70 bA 32,25 aA 

IPB-079 26,90 aA 28,32 aA 32,79 aA 

IPB-080 31,54 aA 22,26 bB 40,99 aA 

IPB-087 26,68 aA 27,15 aA 31,60 aA 

IPB-091 23,87 aA 25,74 bA 32,63 aA 

IPB-095 33,79 aA 25,97 bA 36,80 aA 

IPB-099 29,96 aA 23,44 bB 20,60 bB 

IPB-114 29,02 aA 21,55 bB 43,21 aB 

IPB-137 28,47 aA 22,37 bB 28,11 bA 

IPB-145 22,78 aA 25,02 bA 37,11 aA 

IPB-147 27,95 aA 26,70 aA 21,55 bB 

IPB-149 14,85 aB 32,38 aA 23,27 bB 

IPB-151 25,86 aA 38,14 aA 28,21 bA 

IPB-158 29,84 aA 22,79 bB 27,76 bA 

IPB-159 23,92 aA 27,38 aA 32,96 aA 

IPB-162 28,78 aA 25,11 bA 41,26 aA 

CV (%) 20,41 17,93 19,97 

*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas, nas colunas, e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si, pelo 

teste de Scott-Knott (p≤0,05). 

 

4.2.2. Malhador 

 

Para este ambiente observou-se que também há diferença entre os genótipos de batata-

doce (Tabela 1A).  

Para o teste das médias existem diferença significativa a 5 % de probabilidade, 

obtendo 2 grupos para todas as médias, revelando variabilidade genética entre os clones e 

cultivares. Sendo que o clone que obteve melhor resultado foi o IPB-151 (38,14%), as 

cultivares Brazlândia Rosada e Palmas ficaram no grupo que obteve médias melhores (Tabela 



25 

 

 

5). Gomes et al., (2009), alcançaram para este caractere o teor de 28,94% para a variedade 

granfina e teor de 28,07 para variedade Roxa. Ficando estes resultados dentro da variação dos 

resultados que obtive. 

 

4.2.3. Canindé de São Francisco 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Para o teste das médias existem diferença significativa a 5 % de probabilidade, 

obtendo 2 grupos para todas as médias, revelando variabilidade genética entre os clones e 

cultivares. Sendo que o clone que obteve melhor resultado foi o IPB-114 (43,21%), as 

cultivares Brazlândia Rosada e Palmas ficaram no grupo que obteve médias melhores (Tabela 

5). Gomes et al., (2009), alcançaram para este caractere o teor de 28,94% para a variedade 

Granfina e teor de 28,07 para variedade Roxa. Ficando estes resultados dentro da variação dos 

resultados que obtive. 

 

4.3. Rendimento Total de Raízes  

 

4.3.1. São Cristóvão 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Para o rendimento total de raízes a relação ambiente e clones inferiram a existência de 

três grupos distintos revelando uma variância existente de diferenças significativas ao nível de 

5% de probabilidade e não significativa entre si, destacando-se o grupo por superioridade os 

clones IPB-162 (27,56 t.ha
-1

), Palmas (27,74 t.ha
-1

), Brazlândia Rosada (28,67 t.ha
-1

), IPB-

151 (28,83 t.ha
-1

), IPB-080 (28,85 t.ha
-1

), IPB-007 (38,07 t.ha
-1

), IPB-114 (30,31 t.ha
-1

), IPB-

056 (33,14 t.ha
-1

), IPB-023 (33,62 t.ha
-1

), IPB-038 (34,00 t.ha
-1

), IPB-095 (34,49 t.ha
-1

), IPB-

072 (34,71 t.ha
-1

), IPB-087 (35,12 t.ha
-1

), IPB-073 (36,01 t.ha
-1

), Brazlândia Branca (36,05 

t.ha
-1

), IPB-075 (37,42 t.ha
-1

), IPB-037 (37,59 t.ha
-1

) e IPB-079 (40,59 t.ha
-1

) (Tabela 6).  

O clone de menor produtividade foi IPB-162 (27,56 t.ha
-1

) e o de maior produtividade 

o IPB-079 (40,59 t.ha
-1

). As testemunhas Palmas e Brazlândia Branca, com valores de 27,74 e 

36,05 t.ha
-1 

respectivamente ficando estas duas testemunhas com valor menor que o clone 

IPB-079 que foi superior aos demais (Tabela 6). Os clones obtiveram valores de 
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produtividade obtidos neste experimento superiores a Melo et al., (2009) no qual alcançaram a 

produtividade para esta característica em Itabaiana de 17,82 t.ha
-1

. O clone IPB-079 se destaca 

acima do potencial produtivo da cultura podendo alcançar mais de 40 t.ha
-1

 em relação à 

produtividade, comprovando que a região na qual o experimento foi implantado possui 

condições edafoclimáticas adequadas a um bom desenvolvimento (Miranda et al., 1984). 

 

TABELA 6. Médias da variável rendimento total de raízes de 31 clones de batata-doce 

cultivados em três municípios do Estado de Sergipe. São Cristóvão – SE, UFS, 2012. 
 Rendimento total de raízes (t.ha

-1
) 

Clones São Cristóvão Malhador Canindé de São Francisco 

IPB-007 38,07 aA 18,48 cB 30,54 cA 

IPB-011 12,64 cB 13,88 cB 26,80 cA 

IPB-014 16,30 cB 23,81 bB 38,61 bA 

IPB-023 33,62 aB 11,50 cC 47,96 bA 

IPB-037 37,59 aA 10,14 cB 39,65 bA 

IPB-038 34,00 aA 13,91 cB 29,15 cA 

Brazlândia Branca 36,05 aA 27,83 bB 43,01 bA 

Palmas 27,74 aA 23,74 bA 31,08 cA 

IPB-054 19,06 cB 11,64 cB 29,97 cA 

IPB-056 33,14 aA 16,54 cB 18,97 dB 

Brazlândia Rosada 28,67 aA 35,62 aA 30,03 cA 

IPB-065 22,82 bB 13,64 cB 33,17 cA 

IPB-072 34,71 aA 9,53 cB 44,62 bA 

IPB-073 36,01 aA 15,67 cB 36,07 cA 

IPB-075 37,42 aB 29,64 aB 63,28 aA 

IPB-077 25,20 bB 22,61 bB 65,89 aA 

IPB-079 40,59 aA 30,44 aB 41,67 bA 

IPB-080 28,85 aB 15,21 cC 44,59 bA 

IPB-087 35,12 aB 36,02 aB 48,18 bA 

IPB-091 22,96 bB 18,15 cB 42,72 bA 

IPB-095 34,49 aA 26,21 bB 42,62 bA 

IPB-099 20,20 bA 22,79 bA 18,78 dA 

IPB-114 30,31 aA 11,75 cB 22,24 dA 

IPB-137 15,27 cB 34,63 aA 32,29 cA 

IPB-145 23,73 bB 24,73 bB 42,01 bA 

IPB-147 26,01 bB 15,03 cC 36,96 bA 

IPB-149 18,41 cB 23,07 bB 32,78 cA 

IPB-151 28,83 aA 22,07 bA 27,52 cA 

IPB-158 23,52 bA 7,60 cB 19,34 dA 

IPB-159 10,99 cA 7,51 cA 14,37 dA 

IPB-162 27,56 aA 13,31 cB 24,62 dA 

CV(%) 17,86 22,16 22,68 

*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas, nas colunas, e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si, pelo 

teste de Scott-Knott (p≤0,05). 
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4.3.2. Malhador 

 

Para este ambiente observou-se que também há diferença entre os genótipos de batata-

doce (Tabela 1A).  

Observou-se que a relação ambiente e clones inferiram a existência de três grupos 

distintos revelando uma variância significativa ao nível de 5% de probabilidade, destacando-

se o grupo de clones IPB-075 (29,64 t.ha
-1

), IPB-079 (30,44 t.ha
-1

), IPB-137 (34,63 t.ha
-1

), 

Brazlândia Rosada (35,62 t.ha
-1

) e IPB-087 (36,02 t.ha
-1

), com variação de 29,64 a 36,02 t.ha
-

1
. Tendo o clone de menor produtividade o IPB-075 (29,64 t.ha

-1
) e o de maior produtividade 

o IPB-087 36,02 t.ha
-1

 (Tabela 6). As testemunhas Brazlândia Branca e Palmas diferiram 

significativamente deste grupo. Os clones superiores apresentaram valores maiores que 

Azevedo et al. (2002), em que nos seus trabalhos avaliando clones a resistência de insetos do 

solo obtiveram valor para o clone superior de 29,82 t.ha
-1

. Revelar-se desta forma que os 

clones são promissores do ponto de vista da qualidade das raízes, demonstrada pelo 

rendimento da produtividade.  

 

4.3.3. Canindé de São Francisco 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Ao rendimento total de raízes a relação ambiente e clone inferiram a existência de 

quatro grupos distintos revelando variabilidade genética, com variância significativa ao nível 

de 5 % de probabilidade não apresentando diferença significativa entre si nos grupos, 

destacando-se assim o grupo por superioridade, os clones IPB-075 (63,28 t.ha
-1

) e IPB-077 

(65,89 t.ha
-1

) (Tabela 6). Os demais clones apresentam uma variação de 14,37 a 48,18 t.ha
-1

. 

As testemunhas Brazlândia Rosada (30,03 t.ha
-1

), Palmas (31,08 t.ha
-1

) e Brazlândia Branca 

(43,01 t.ha
-1

) diferiram significativamente deste grupo superior. Embora as testemunhas não 

fizerem parte deste grupo superior, as mesmas demonstraram que os resultados para este 

ambiente superaram os valores de produtividade para esta característica em trabalhos 

anteriores, tais como na avaliação de clones a resistência de insetos do solo onde o clone 

superior obteve valo de 29,82 t.ha
-1

 (Azevedo et al., 2002). 
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4.4. Rendimento total de raízes comerciáveis 

 

4.4.1. São Cristóvão 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Os clones mais promissores foram IPB-114 (25,36 t.ha
-1

), IPB-080 (25,53 t.ha
-1

), 

Palmas (25,83 t.ha
-1

), IPB-162 (26,17 t.ha
-1

), IPB-023 (27,12 t.ha
-1

), IPB-037 (29,56 t.ha
-1

), 

IPB-056 (30,71 t.ha
-1

), IPB-072 (30,84 t.ha
-1

), IPB-087 (30,86 t.ha
-1

), IPB-038 (31,12 t.ha
-1

), 

IPB-007 (31,53 t.ha
-1

), IPB-073 (31,69 t.ha
-1

), IPB-075 (32,06 t.ha
-1

), IPB-095 (33,73 t.ha
-1

), 

Brazlândia Branca (36,05 t.ha
-1

) e IPB-079 (37,81 t.ha
-1

) (Tabela 7). 

 

TABELA 7. Médias da variável rendimento total de raízes comerciáveis de 31 clones de 

batata-doce cultivados em três municípios do Estado de Sergipe. São Cristóvão – SE, UFS, 

2012. 
 Rendimento total de raízes comerciáveis (t.ha-1) 

Clones São Cristóvão Malhador Canindé de São Francisco 

IPB-007 31,53 aA 10,97 cB 30,54 cA 

IPB-011 8,96 bB 12,38 cB 26,80 cA 

IPB-014 15,72 bB 21,07 bB 38,47 bA 

IPB-023 27,12 aB 6,95 cC 47,95 bA 

IPB-037 29,56 aA 7,65 cB 39,64 bA 

IPB-038 31,12 aA 10,79 cB 29,14 cA 

Brazlândia Branca 36,05 aA 27,70 aB 42,41 bA 

Palmas 25,83 aA 20,76 bA 30,36 cA 

IPB-054 17,70 bB 9,11 cB 29,97 cA 

IPB-056 30,71 aA 10,84 cB 18,64 dB 

Brazlândia Rosada 15,61 bB 31,67 aA 29,13 cA 

IPB-065 12,05 bB 12,48 cB 31,35 cA 

IPB-072 30,84 aB 7,45 cC 43,47 bA 

IPB-073 31,69 aA 15,67 cB 35,02 cA 

IPB-075 32,06 aB 26,63 aB 63,17 aA 

IPB-077 22,31 bB 15,04 cB 65,88 aA 

IPB-079 37,81 aA 26,77 aB 41,66 bA 

IPB-080 25,53 aB 13,84 cC 44,59 bA 

IPB-087 30,86 aB 32,12 aB 46,28 bA 

IPB-091 15,32 bB 11,70 cB 42,69 bA 

IPB-095 33,73 aA 18,70 bB 42,40 bA 

IPB-099 15,81 bA 18,89 bA 18,65 dA 

IPB-114 25,36 aA 8,28 cB 21,97 dA 

IPB-137 10,72 bB 27,32 aA 32,29 cA 

IPB-145 22,25 bB 17,61 bB 42,01 bA 

IPB-147 20,19 bB 13,64 cB 36,95 bA 

IPB-149 17,85 bB 19,01 bB 32,78 cA 

IPB-151 20,63 bA 14,85 cA 27,20 cA 

IPB-158 16,62 bA 5,57 cB 17,42 dA 

IPB-159 9,85 bA 4,40 cA 14,25 dA 

IPB-162 26,17 aA 11,55 cB 24,32 dA 

CV (%) 25,31 30,42 22,86 

*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas, nas colunas, e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si, pelo 

teste de Scott-Knott (p≤0,05). 
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4.4.2. Malhador 

 

Para este ambiente observou-se que também há diferença entre os genótipos de batata-

doce (Tabela 1A).  

Para o rendimento de raízes comerciáveis o ambiente para os 31 clones, apresentou 

diferença significativa para três grupos. Desta forma apresenta-se como grupo promissor IPB-

075 (26,63 t.ha
-1

), IPB-079 (26,77 t.ha
-1

), IPB-137 (27,32 t.ha
-1

), Brazlândia Branca (27,70 

t.ha
-1

), Brazlândia Rosada (31,67 t.ha
-1

) e IPB-087 (32,12 t.ha
-1

) (Tabela 7). Cardoso et al., 

(2005) apresentaram valores superiores a todos os clones deste grupo, em que os mesmos 

avaliando clones em Vitória da Conquista, conseguiram valor de 21,31 t.ha
-1

 para o clone 

mais superior que foi Janaúba-MG. Existe uma interação direta com a característica de 

rendimento total de raízes e resistência de insetos do solo observado pelos resultados dos 

clones e testemunhas a se destacarem nas três características um inferindo o outro, neste 

sentido a não inter-relação destas características a rendimento total de raízes da testemunha 

Brazlândia Branca e o clone IPB-137, provavelmente pode estar associado à mortalidade de 

plantas, sabendo que a características que poderia afetar diretamente é a resistência de insetos 

do solo, o que não é devido da obtenção da nota. 

 

4.4.3. Canindé de São Francisco 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Para o rendimento total de raízes comerciáveis o ambiente para os 31 clones, 

apresentou diferença significativa para quatro grupos, os clones não apresentam diferença 

significativa ao nível de 5% de probabilidade dentro dos grupos (Tabela 7). Desta forma o 

grupo mais promissor foi IPB-075 (63,17 t.ha
-1

) e IPB-077 (65,89 t.ha
-1

), os demais clones 

construíram os três grupos, apresentando variação de 14,25 a 47,95 t.ha
-1

. Para as testemunhas 

Brazlândia Rosada (29,13 t.ha
-1

), Palmas (30,36 t.ha
-1

) e Brazlândia Branca (42,41 t.ha
-1

) 

houve diferença significativa deste grupo. Este grupo mostrou ter valores superiores a 

Resende (2000), em que testando cultivares de batata-doce em Portetirinhas–MG em duas 

épocas de colheita de 150 e 200 dias, com valor de 54,50 t.ha
-1

 para a cultivar mais superior. 

A esta característica existe uma interação direta com a característica de rendimento total de 

raízes e resistência de insetos do solo, demonstrado pelos resultados dos clones a se 

destacarem nas três características um inferindo o outro. 
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4.5. Massa por Raiz 

 

4.5.1. São Cristóvão 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Para a característica de massa por raiz foram identificados entre os clones três grupos 

distintos significativamente. Os genótipos com melhores resultados e que não diferem 

significativa entre si variaram nos três grupos de 101,91g a 360,69g, destacando-se aos 

demais grupos são formados pelos clones IPB-145 (307,75g), IPB-091 (308,61g), IPB-023 

(308,65g), IPB-095 (320,38g), IPB-151 (321,58g), IPB-065 (360,69g) (Tabela 8). O IPB-065 

mostrou superioridade em relação aos demais, às testemunhas não alcançaram média para esta 

característica. Os outros dois grupos que diferiram estatisticamente apresentaram valores 

superiores aos de Souza (2000), que avaliou sete clones de batata-doce em solos com baixa 

fertilidade e colheita realizada 240 dias após o plantio, constatado também por Cardoso et al. 

(2005), que ao avaliar 16 clones em Vitória da Conquista colhendo-se sete meses após o 

plantio, obtiveram resultados que variaram de 102 a 286g.  
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TABELA 8. Médias da variável massa por raiz de 31 clones de batata-doce cultivados em 

três municípios do Estado de Sergipe. São Cristóvão – SE, UFS, 2012. 
 Massa  por raiz (g) 

Clones São Cristóvão Malhador Canindé de São Francisco 

IPB-007 281,33 bA 147,72 cB 127,44 cB 

IPB-011 231,15 bA 140,43 cA 187,22 bA 

IPB-014 162,24 cA 194,57 bA 141,47 cA 

IPB-023 308,65 aA 139,60 cB 266,82 bA 

IPB-037 156,47 cA 96,57 cA 136,63 cA 

IPB-038 175,83 cA 95,54 cB 99,05 cB 

Brazlândia Branca 176,32 cA 138,06 cA 134,61 cA 

Palmas 271,94 bA 194,41 bB 163,75 cB 

IPB-054 249,53 bA 129,03 cB 184,98 bB 

IPB-056 145,74 cA 103,67 cA 92,80 cA 

Brazlândia Rosada 172,46 cA 168,72 bA 104,29 cA 

IPB-065 360,69 aA 190,15 bB 195,62 bB 

IPB-072 191,15 cA 72,24 cB 183,09 bA 

IPB-073 274,18 bA 137,96 cB 173,84 bB 

IPB-075 261,12 bA 174,53 bB 232,75 bA 

IPB-077 282,09 bB 185,96 bC 384,63 aA 

IPB-079 244,97 bA 202,19 bA 195,69 bA 

IPB-080 220,42 cA 169,06 bA 208,59 bA 

IPB-087 256,65 bA 200,48 bA 234,06 bA 

IPB-091 308,61 aA 124,34 cC 223,70 bB 

IPB-095 320,38 aA 193,46 bB 213,81 bB 

IPB-099 163,66 cA 147,35 cA 92,07 cA 

IPB-114 229,85 bA 119,92 cB 158,28 cB 

IPB-137 139,07 cA 163,47 bA 118,54 cA 

IPB-145 307,75 aA 224,75 bB 210,38 bB 

IPB-147 180,58 cA 112,37 cA 116,35 cA 

IPB-149 187,02 cB 415,03 aA 197,01 bB 

IPB-151 321,58 aA 239,11 bB 147,46 cC 

IPB-158 259,05 bA 100,71 cC 185,59 bB 

IPB-159 101,91 cA 75,41 cA 106,29 cA 

IPB-162 202,20 cA 119,94 cB 123,97 cB 

CV (%) 20,10 21,84 26,20 

*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas, nas colunas, e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si, pelo 

teste de Scott-Knott (p≤0,05). 

 

4.5.2. Malhador 

 

Para este ambiente observou-se que também há diferença entre os genótipos de batata-

doce (Tabela 1A).  

Observaram-se três grupos distintos revelando uma variância significativa ao nível de 

5 % de probabilidade não apresentando diferença significativa entre si, embora os três grupos 

mostrem uma variação de 72,24 a 415,03 g, destacando-se superiores aos demais grupos, o 

grupo composto pelo clone IPB-149 (415,03 g), formando um só grupo (Tabela 8). As 

testemunhas Brazlândia Branca (138,06 g), Brazlândia Rosada (172,46 g) e Palmas (271,94 

g), diferiram significativamente deste grupo superior. Resende (2000), analisando cultivares 

de batata-doce em Porteirinha-MG, para duas épocas de plantio, obteve o melhor rendimento 
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com 200 dias de cultivo o peso médio de raiz de 504,94 g, sendo que o clone superior para 

este experimento obteve 415,03 g, sendo superior para as demais cultivares cultivadas e o 

clone deste experimento superior as cultivares cultivadas com 150 dias.  

O clone IPB-149 se destacou como superior para esta característica, o mesmo 

acontecendo na característica de formato de raízes, mostrando que é possível ter clones com 

bom peso médio de raiz e com bom formato para o consumo humano no período de colheita 

de 180 dias. O dados apresentados são superiores aos de Souza (2000), que analisou atributos 

agronômicos desejáveis no Paraná de sete clones e obtive no clone mais promissor uma média 

de 139,2 g. 

 

4.5.3. Canindé de São Francisco 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Para a característica do peso médio de raiz, ocorreu entre os clones três grupos 

distintos que diferiram significativamente (Tabela 8). Apresentando os genótipos com 

melhores resultados ao nível de 5% de probabilidade e não apresentando diferença 

significativa entre si, embora os três grupos mostrem uma variação de 92,07 a 384,63 g, 

destacamos o mais superior dos demais grupos, composto pelo clone IPB-077 (384,63 g), 

formando um só grupo. As testemunhas Brazlândia Rosada (104,29 g), Brazlândia Branca 

(134,61 g) e Palmas (163,75 g) diferiram significativamente deste clone superior. Observou-

se melhor resultado para o clone superior diferindo da avaliação de 16 clones em Vitória da 

Conquista, colhidos sete meses após o plantio, onde se obteve resultados que variaram de 102 

a 286 g de peso médio de raiz (Cardoso et al., 2005). Desta forma outros trabalhos de seleção 

devem ser avaliados para disponibilidade de equilíbrio entre valores de peso médio da raiz, as 

quais valores influenciam ao mercado consumidor. 
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4.6. Formato de Raiz 

 

4.6.1. São Cristóvão 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Para o formato de raízes quanto menor for à nota melhor condição para uso ao 

consumo humano e facilidade na colheita. Os clones mostrou-se diferentes estatisticamente 

formando dois grupos, em que as melhores médias não diferiram significativamente entre si, 

os clones IPB-149 (1,20), IPB-080 (1,59), IPB-056 (1,80), IPB-014 (1,83), IPB-054 (1,87), 

IPB-072 (2,08), IPB-075 (2,17), IPB-038 (2,24), Palmas (2,24), IPB-079 (2,27), IPB-151 

(2,27), Brazlândia Branca (2,35), IPB-087 (2,37), IPB-114 (2,38), IPB-147 (2,39) e IPB-011 

(2,43) mostrando uma variação de notas de 1,20 à 2,43, sendo o melhor clone entre estes 

superiores o clone IPB-149 (Tabela 9). Para o grupo superior foi constatado que para o 

comercio, os clones se comportam com classificação de excelente e bom de acordo com 

Huamán (1999), embora os demais que fizeram parte do outro grupo mostrarem que são bons 

e aceitável para serem comercializados respectivamente com notas de 2,51 à 3,31. As médias 

foram melhores do que os obtidas por Blank et al. (2001), que alcançaram nota com valor 

1,33 para dois clones. 

 

4.6.2. Malhador 

 

Para este ambiente observou-se que também há diferença entre os genótipos de batata-

doce (Tabela 1A).  

Observou-se que os clones apresentaram-se diferenciados formando dois grupos, 

cujos melhores médias são para: IPB-149 (1,26), IPB-037 (1,45), IPB-158 (1,69), IPB-079 

(1,73), IPB-162 (1,78), Brazlândia Branca (1,81), IPB-014 (1,85), IPB-038 (2,00), IPB-099 

(2,00), IPB-114 (2,05), IPB-065 (2,08), IPB-075 (2,09), IPB-072 (2,12), IPB-159 (2,13), IPB-

023 (2,18), IPB-054 (2,22), IPB-073 (2,22), IPB-080 (2,23), IPB-151 (2,24), IPB-145 (2,35) e 

IPB-011 (2,35) mostrando uma variação de notas de 1,26 a 2,35 (Tabela 9). Gonçalves Neto 

et al. (2011), avaliando clones e cultivares para consumo humano, etanol e animal, obtiveram 

resultados maiores que o IPB-149 com valor de 1,5, sendo para o comércio considerada 

excelente. Azevedo et al. (2002) obtiveram resultados inferiores aos clones deste experimento 

com valor de 1,90, afirmando assim que para todos os clones, há possibilidade do produtor 
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escolher a que mercado deve colocar o seu produto, estimulando desta forma a permanência 

do produtor em cultivar a cultura da batata-doce, deixando o mercado estável quanto a 

necessidade desta matéria prima e estabilidade de preços pagos. 

 

TABELA 9. Médias da variável formato de raiz de 31 clones de batata-doce cultivados em 

três municípios do Estado de Sergipe. São Cristóvão – SE, UFS, 2012. 
 Formato de raiz (nota 1 – 5) 

Clones São Cristóvão Malhador Canindé de São Francisco 

IPB-007 2,62 aA 2,89 aA 1,50 bB 

IPB-011 2,43 bB 2,35 bB 3,42 aA 

IPB-014 1,83 bA 1,85 bA 1,30 bA 

IPB-023 2,65 aA 2,18 bA 2,74 aA 

IPB-037 3,18 aA 1,45 bB 1,49 bB 

IPB-038 2,24 bA 2,00 bA 1,50 bA 

Brazlândia Branca 2,35 bA 1,81 bA 1,78 bA 

Palmas 2,24 bA 2,51 aA 2,43 aA 

IPB-054 1,87 bA 2,22 bA 1,58 bA 

IPB-056 1,80 bB 3,08 aA 1,66 bB 

Brazlândia Rosada 3,53 aA 3,38 aA 2,37 aB 

IPB-065 3,04 aA 2,08 bB 1,93 bB 

IPB-072 2,08 bA 2,12 bA 1,27 bA 

IPB-073 2,68 aA 2,22 bA 2,14 aA 

IPB-075 2,17 bA 2,09 bA 2,48 aA 

IPB-077 2,57 aA 2,86 aA 1,94 bA 

IPB-079 2,27 bA 1,73 bA 1,71 bA 

IPB-080 1,59 bA 2,23 bA 1,55 bA 

IPB-087 2,37 bA 2,78 aA 2,15 aA 

IPB-091 2,51 aA 2,71 aA 1,43 bB 

IPB-095 2,73 aA 2,74 aA 2,42 aA 

IPB-099 2,67 aA 2,00 bA 1,71 bA 

IPB-114 2,38 bA 2,05 bA 1,61 bA 

IPB-137 3,31 aA 3,21 aA 2,65 aA 

IPB-145 2,75 aA 2,35 bA 2,34 aA 

IPB-147 2,39 bA 2,54 aA 1,78 bA 

IPB-149 1,20 bA 1,26 bA 1,61 bA 

IPB-151 2,27 bA 2,24 bA 1,47 bA 

IPB-158 2,83 aA 1,69 bB 1,45 bB 

IPB-159 2,51 aA 2,13 bA 1,93 bA 

IPB-162 3,19 Aa 1,78 bB 1,36 Bb 

CV (%) 24,64 26,11 30,34 

*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas, nas colunas, e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si, pelo 

teste de Scott-Knott (p≤0,05). 
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4.6.3. Canindé de São Francisco 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Ao formato de raízes houve diferença significativa formando dois grupos em cujos 

clones que apareceram com as melhores médias não diferiram significativamente entre si são 

eles: IPB-072 (1,27), IPB-014 (1,30), IPB-162 (1,36), IPB-091 (1,43), IPB-158 (1,45), IPB-

151 (1,47), IPB-037 (1,49), IPB-038 (1,50), IPB-007 (1,50), IPB-054 (1,58), IPB-114 (1,61), 

IPB-149 (1,61), IPB-056 (1,66), IPB-099 (1,71), IPB-147 (1,78), Brazlândia Branca (1,78), 

IPB-065 (1,93), IPB-159 (1,93) e IPB-077 (1,94), mostrando uma variação de notas de 1,27 a 

1,94, comportando-se com classificação de excelente e bom sendo o melhor clone entre estes 

superiores o clone IPB-072 para comercialização, embora os demais mostrarem que são bons 

e aceitáveis para serem comercializados respectivamente com notas de 2,14 a 2,74 (Tabela 9). 

Para a cultivar “Surpresa”, foram encontrados resultado com nota de 1,90 (Azevedo et al., 

2002).  

 

4.7. Resistência a Insetos de Solo  

 

4.7.1. São Cristóvão 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Esta característica apresentou-se com três grupos se diferindo estatisticamente, com 

melhores notas para os clones que mostram o menor valor Brazlândia Branca (1,20), IPB-149 

(1,24), IPB-014 (1,41), IPB-075 (1,53), IPB-056 (1,55), IPB-079 (1,59), IPB-080 (1,62), IPB-

054 (1,62), IPB-038 (1,65), IPB-145 (1,74), IPB-087 (1,78), Palmas (1,79), IPB-114 (1,82), 

IPB-147 (1,83), IPB-099 (1,89), IPB-073 (1,93), IPB-077 (1,93), IPB-072 (1,96), IPB-162 

(2,07) e IPB-011 (2,09), mostrando uma variação superior de notas de 1,20 à 2,09 

classificadas como excelente para o comércio, sendo o melhor clone entre estes superiores a 

testemunha Brazlândia Branca (1,20) e o clone IPB-149 (1,24) (Tabela 10). 

A testemunha Brazlândia Rosada apresentou diferença significativa para este grupo. 

Blank et al., (2001), obtiveram melhor nota para o clone 006 com nota maior aos genótipos 

deste ensaio que alcançou nota 1,20 para a testemunha Brazlândia Branca e 1,24 para o clone 
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IPB-149, e com resultado igual com nota de 1,20 para o clone Carolina Vitória avaliado por 

Silveira (2008).  

 

TABELA 10. Médias da variável resistência a insetos de solo de 31 clones de batata-doce 

cultivados em três municípios do Estado de Sergipe. São Cristóvão – SE, UFS, 2012. 
 Resistência a insetos de solo (nota 1-5) 

Clones São Cristóvão Malhador Canindé de São Francisco 

IPB-007 1,97 cB 3,09 aA 1,43 aB 

IPB-011 2,09 cA 2,03 bA 1,37 aA 

IPB-014 1,41 cA 2,14 bA 1,30 aA 

IPB-023 2,50 bA 2,67 aA 1,71 aA 

IPB-037 2,74 bA 1,98 bB 1,45 aB 

IPB-038 1,65 cA 2,16 bA 1,48 aA 

Brazlândia Branca 1,20 cA 1,62 bA 1,81 aA 

Palmas 1,79 cA 2,32 bA 1,88 aA 

IPB-054 1,62 cA 2,36 bA 1,54 aA 

IPB-056 1,55 cB 2,84 aA 1,85 aB 

Brazlândia Rosada 3,09 aA 2,30 bB 2,09 aB 

IPB-065 3,52 aA 1,80 bB 1,95 aB 

IPB-072 1,96 cA 2,02 bA 1,56 aA 

IPB-073 1,93 cA 2,13 bA 1,89 aA 

IPB-075 1,53 cA 2,02 bA 1,79 aA 

IPB-077 1,93 cB 2,59 aA 1,46 aB 

IPB-079 1,59 cA 1,82 bA 1,88 aA 

IPB-080 1,62 cA 2,16 bA 1,44 aA 

IPB-087 1,78 cA 2,37 bA 1,74 aA 

IPB-091 2,44 bA 2,81 aA 1,71 aB 

IPB-095 1,90 cB 2,83 aA 1,96 aB 

IPB-099 1,89 cA 2,06 bA 1,67 aA 

IPB-114 1,82 cA 2,13 bA 1,23 aA 

IPB-137 2,25 bA 2,64 aA 1,80 aA 

IPB-145 1,74 cA 2,28 bA 2,56 aA 

IPB-147 1,83 cA 2,31 bA 1,23 aA 

IPB-149 1,24 cB 2,66 aA 1,32 aB 

IPB-151 2,28 bA 2,95 aA 1,48 aB 

IPB-158 2,92 aA 2,16 bA 2,28 aA 

IPB-159 2,28 bA 2,63 aA 1,78 aA 

IPB-162 2,07 cA 1,71 bA 1,50 aA 

CV (%) 24,62 28,70 24,27 

*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas, nas colunas, e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si, pelo 

teste de Scott-Knott (p≤0,05). 

 

4.7.2. Malhador 

 

Para este ambiente observou-se que também há diferença entre os genótipos de batata-

doce (Tabela 1A).  

Na resistência a insetos do solo observaram-se três grupos se diferindo 

estatisticamente com as melhores notas para os clones que mostram o menor valor, Brazlândia 

Branca (1,62), IPB-162 (1,71), IPB-065 (1,80), IPB-079 (1,82), IPB-037 (1,98), IPB-072 

(2,02), IPB-075 (2,02), IPB-011 (2,03), IPB-099 (2,06), IPB-114 (2,13), IPB-073 (2,13), IPB-
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014 (2,14), IPB-038 (2,16), IPB-080 (2,16), IPB-158 (2,16), IPB-145 (2,28), Brazlândia 

Rosada (2,30), IPB-147 (2,31), Palmas (2,32), IPB-054 (2,36) e IPB-087 (2,37) mostrando 

uma variação de notas de 1,62 a 2,37, constatando que para aceitação do comércio a cultivar 

com menor valor e maior variação é excelente e aceitável para o comércio (Tabela 10). 

Azevedo et al., (2002), avaliando esta característica em seu trabalho, encontraram resultado 

mais promissor aos encontrados neste experimento para os clones com nota de valor 1,57; já 

na cultivar Brazlândia Branca com nota 2,90, este experimento apresentou nota melhor, de 

1,62. 

 

4.7.3. Canindé de São Francisco 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Na resistência a insetos do solo a este ambiente não houve diferença significativa entre 

os clones, mostrando uma variação de notas de 1,23 a 2,28 (Tabela 10). Azevedo et al., (2002) 

encontraram resultados com nota de valor 1,57 para os clones avaliados neste experimento 

demonstrando boa variabilidade genética. Obteve-se valores mais promissores o clone com 

valor de IPB-114 (1,23) e IPB-147 (1,23), sendo superior também a Blank et al., (2001), em 

que obtiveram nota de 1,33 para o clone.  

 

4.8. Teor de matéria seca de raízes  

 

4.8.1. São Cristóvão 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Para esta variável os clones foram agrupados em três grupos (Tabela 11). Silveira 

(2007), avaliando cultivares para bioenergia na agricultura familiar alcançou resultados com 

variação de 28,56 a 40,88 %. Neste trabalho (Tabela 11), foi obtida uma variação de 29,72 a 

44,05 %, e o clone IPB-159 (44,05 %) se diferiu estatisticamente da testemunha Brazlândia 

Branca e Brazlândia Rosada como também mostrou superioridade as 10 cultivares de Silveira 

(2007).  
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4.8.2. Malhador 

 

Para este ambiente observou-se que também há diferença entre os genótipos de batata-

doce (Tabela 1A).  

Para este ambiente a variável teor de matéria seca de raízes, foi composta por dois 

grupos (Tabela 11). O clone IPB-162 (36,82%) foi superior aos demais, ocorrendo uma 

variação de 30,48 IPB-095 a 35,97%
 
IPB-159, diferindo estatisticamente da testemunha 

Brazlândia Rosada. Estes resultados são superiores ao alcançado na avaliação de sete 

cultivares para bioenergia na agricultura familiar, no qual foi observado uma variação de 

28,56 à 36,30%, com exceção da cultivar Duda, Julia e Carolina Vitória com valor superior ao 

clone IPB-162 para este ambiente. 

 

TABELA 11. Médias da variável teor de massa seca de raízes de 31 clones de batata-doce 

cultivados em três municípios do Estado de Sergipe. São Cristóvão – SE, UFS, 2012. 
 Teor de massa seca de raízes (%) 

Clones São Cristóvão Malhador Canindé de São Francisco 

IPB-007 33,28 bA 27,52 bB 30,15 dA 

IPB-011 34,66 bA 28,09 bA 30,45 cA 

IPB-014 33,92 bA 31,64 aA 35,24 bA 

IPB-023 32,44 bA 27,40 bA 32,94 cA 

IPB-037 30,89 bA 24,60 bB 31,37 cA 

IPB-038 38,68 aA 28,04 bB 36,50 bA 

Brazlândia Branca 34,91 bA 33,23 aA 32,14 cA 

Palmas 38,06 aA 35,29 aA 35,89 bA 

IPB-054 31,88 aA 27,32 bA 30,86 cA 

IPB-056 36,51 bA 33,35 aA 36,38 bA 

Brazlândia Rosada 36,79 bA 27,72 bB 29,24 dB 

IPB-065 35,15 bA 30,58 aB 33,66 bB 

IPB-072 29,72 bA 27,99 bA 32,98 cA 

IPB-073 30,23 bA 24,79 bB 26,74 dB 

IPB-075 30,09 bA 27,11 bA 29,48 dA 

IPB-077 34,30 bA 24,93 bB 31,95 cA 

IPB-079 30,66 bA 26,49 bB 28,71 dA 

IPB-080 33,58 bA 24,26 bB 35,09 bA 

IPB-087 34,10 bA 26,55 bB 30,63 dA 

IPB-091 33,13 bA 25,89 bB 34,81 bA 

IPB-095 35,84 bA 30,48 aB 34,62 bA 

IPB-099 39,72 aA 34,48 aA 36,71 bA 

IPB-114 35,20 bA 29,15 bB 35,91 bA 

IPB-137 35,07 bA 26,94 bB 30,25 dB 

IPB-145 34,59 bA 29,84 bB 34,00 bA 

IPB-147 40,44 aA 31,89 aB 35,00 bB 

IPB-149 40,12 aA 26,14 bB 40,48 aA 

IPB-151 33,67 bA 25,25 bB 35,17 bA 

IPB-158 40,81 aA 24,75 bC 33,29 bB 

IPB-159 44,05 aA 35,97 aB 37,01 bB 

IPB-162 42,21 aA 36,82 aB 38,59 aB 

CV (%) 9,28 12,02 5,49 

*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas, nas colunas, e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si, pelo 

teste de Scott-Knott (p≤0,05). 
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4.8.3. Canindé de São Francisco 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Para a variável teor de matéria seca de raízes os clones foram agrupados em quatro 

grupos. Os clones IPB-162 (38,59%) e IPB-149 (40,48%) diferiram significativamente dos 

demais clones (Tabela 11). Estes resultados são superiores aos que Silveira (2007), avaliando 

9 cultivares, onde foi observado uma variação de 28,56 à 40,44% em cultivares para 

bioenergia na agricultura familiar com exceção da cultivar Carolina Vitória . 

 

4.9. Teor de amido nas raízes 

 

4.9.1. São Cristóvão 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Para o teor de amido nas raízes os clones se mostraram diferentes estatisticamente na 

formação de quatro grupos, tendo o IPB-162, IPB-158, IPB-149 e a testemunha Palmas 

superior aos demais (Tabela 12). Estes clones e a testemunha mostraram-se promissores 

demonstrando a importância do melhoramento destinado a ensaios de competição em outros 

ambientes. Estes resultados são superiores aos encontrados avaliando 10 cultivares com 

variação de 18,8 à 30,2% em base seca, com exceção da cultivar Carolina Vitória, 

característica esta que é de extrema importância para todos os destinos de consumos, seja para 

alimentação humana e para os biocombustíveis (Silveira, 2007).  

 

4.9.2. Malhador 

 

Para este ambiente observou-se que também há diferença entre os genótipos de batata-

doce (Tabela 1A).  

Para rendimento de teor de amido nas raízes os clones mostraram-se diferentes 

estatisticamente formando quatro grupos, tendo o IPB-162, IPB-159 e IPB-056 diferentes 

estatisticamente dos demais e não diferindo entre si (Tabela 12). Como o amido é considerado 

matéria prima para diversos processos indústrias desde alimentos até o etanol é necessário 

avaliar em outros trabalhos tais rendimentos e outros clones que não estão neste grupo para ter 
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a certeza de que a qualidade destes amidos é favorável a viabilidade econômica destinada a 

determinados processos. Para o bom rendimento deste caractere é necessário que o ambiente 

tenha condições de controle edafoclimáticas, como água disponível no solo através da 

irrigação, quantidade de macro e micro nutrientes necessária a cultura, fazendo com que a 

planta tenha no seu processo de assimilação de carboidratos uma relação genotípica e 

fenotípica para um bom desenvolvimento de toda planta. 

 

TABELA 12. Médias da variável teor de amido nas raízes de 31 clones de batata-doce 

cultivados em três municípios do Estado de Sergipe. São Cristóvão – SE, UFS, 2012. 
 Teor de amido nas raízes (%) 

Clones São Cristóvão Malhador Canindé de São Francisco 

IPB-007 17,05 c 14,95 dB 30,15 dB 

IPB-011 18,23 c 18,32 cB 30,45 dB 

IPB-014 22,60 bA 21,03 bA 35,24 bA 

IPB-023 15,24 d 17,51 cB 32,94 cA 

IPB-037 14,94 d 15,72 dB 31,37 cB 

IPB-038 21,39 b 21,76 bA 36,50 bA 

Brazlândia Branca 16,53 c 12,37 dC 32,14 cA 

Palmas 27,26 aA 22,56 bA 35,89 bA 

IPB-054 21,21 bA 17,44 cB 30,86 cB 

IPB-056 20,18 bA 24,16 aA 36,38 bA 

Brazlândia Rosada 20,02 bA 17,70 cB 29,24 dB 

IPB-065 16,47 cB 16,65 cB 33,66 bB 

IPB-072 11,47 dC 19,86 bB 32,98 cB 

IPB-073 16,71 cB 13,24 dB 26,74 dB 

IPB-075 16,12 cB 18,41 cB 29,48 dB 

IPB-077 14,40 dB 15,05 dB 31,95 cB 

IPB-079 13,71 dB 17,67 cB 28,71 dB 

IPB-080 13,32 dB 16,47 cB 35,09 bA 

IPB-087 13,98 dB 17,66 cB 30,63 dB 

IPB-091 17,84 cA 14,38 dB 34,81 bA 

IPB-095 13,95 dB 17,19 cB 34,62 bA 

IPB-099 21,95 bA 18,95 cA 36,71 bA 

IPB-114 19,49 bA 21,12 bA 35,91 bA 

IPB-137 15,21 dB 16,91 cB 30,25 dB 

IPB-145 13,43 dB 21,62 bA 34,00 bA 

IPB-147 19,97 bA 20,35 bA 35,00 bA 

IPB-149 25,64 aA 17,75 cB 40,48 aA 

IPB-151 19,26 bA 15,24 dB 35,17 bA 

IPB-158 24,63 aA 17,93 cB 33,29 bA 

IPB-159 18,86 bA 26,06 aA 37,01 bA 

IPB-162 23,32 aA 28,58 aA 38,59 aA 

CV (%) 9,43 12,32 6,51 

*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas, nas colunas, e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si, pelo 

teste de Scott-Knott (p≤0,05). 

 

4.9.3. Canindé de São Francisco 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  
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Para rendimento de teor de amido nas raízes os clones mostraram-se diferentes 

estatisticamente formando 4 grupos, tendo o IPB-162 e IPB-149 diferentes estatisticamente 

dos demais e não diferindo entre si (Tabela 12). Estes resultados são superiores aos 

encontrados avaliando 10 cultivares para teor de amido, com variação de 18,8 à 30,20% em 

base seca (Silveira, 2007). 

 

4.10. Rendimento de amido  

 

4.10.1. São Cristóvão 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Os resultados obtidos para esta variável mostraram-se diferentes estatisticamente com 

a formação de um grande grupo composto por: IPB-007, IPB-023, IPB-037, IPB-038, IPB-

056, IPB-073, IPB-075, IPB-079, IPB-080, IPB-087, IPB-095, IPB-114, IPB-147, IPB-149, 

IPB-151, IPB-158, IPB-162, as testemunhas Brazlândia Branca, Palmas e Brazlândia Rosada 

que não diferem entre si estatisticamente, destacando-se a testemunha Palmas (7,56 t.ha
-1

) e o 

IPB-038 (7,28 t.ha
-1

) (Tabela 13).  

 

4.10.2. Malhador 

 

Para este ambiente observou-se que também há diferença entre os genótipos de batata-

doce (Tabela 1A).  

Para este ambiente, a variável rendimento de amido, os clones mostraram-se diferentes 

estatisticamente formando 4 grupos, tendo o IPB-014, IPB-075, IPB-079, IPB-087, IPB-137, 

IPB-145, as testemunhas Brazlândia Rosada e Palmas diferentes estatisticamente dos demais e 

não diferindo entre si, destacando-se o clone IPB-087 (6,38 t.ha
-1

) (Tabela 13). Estes 

resultados são inferiores aos alcançados na avaliação de 10 cultivares, onde foram observados 

uma variação de 8,16 à 15,98 t.ha
-1

 para cultivares de bionergia na agricultura familiar e 

inferiores a avaliação da cultivar Carolina Vitória (22,55 t.ha
-1

) e a cultivar Amanda (30,17 

t.ha
-1

 ) para produtividade e porcentagem de amido (Silveira, 2007; Castro et al., 2011). 
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TABELA 13. Médias da variável rendimento de amido de 31 clones de batata-doce 

cultivados em três municípios do Estado de Sergipe. São Cristóvão – SE, UFS, 2012. 
 Rendimento de amido (t.ha

-1
) 

Clones São Cristóvão Malhador Canindé de São Francisco 

IPB-007 6,47 aA 2,77 cC 3,25 dC 

IPB-011 2,27 c 2,56 cC 3,15 dC 

IPB-014 3,66 b 5,00 aA 10,75 aA 

IPB-023 5,17 aB 2,76 cC 9,14 aA 

IPB-037 5,46 aB 1,79 cC 5,65 cB 

IPB-038 7,28 aA 4,32 bA 4,21 dB 

Brazlândia Branca 5,97 aA 3,45 cB 5,11 cB 

Palmas 7,56 aA 5,36 aA 7,50 bA 

IPB-054 4,03 bB 2,02 cC 5,99 cB 

IPB-056 6,68 aA 3,95 bB 2,69 dC 

Brazlândia Rosada 5,74 aA 6,11 aA 3,39 dC 

IPB-065 3,75 bC 2,28 cC 5,38 cB 

IPB-072 3,95 bB 2,78 cC 9,34 aA 

IPB-073 6,00 aA 2,05 cC 3,52 dC 

IPB-075 5,98 aA 5,44 aA 7,84 bA 

IPB-077 3,66 b 3,36 cB 11,05 aA 

IPB-079 5,54 aA 5,38 aA 4,72 cC 

IPB-080 3,90 aC 2,39 cC 6,75 bB 

IPB-087 4,96 aA 6,38 aA 4,73 cB 

IPB-091 4,16 bA 2,60 cc 7,05 bA 

IPB-095 4,82 aA 4,52 bA 6,50 bB 

IPB-099 4,39 bA 4,32 bA 3,64 dB 

IPB-114 6,12 aA 2,49 cC 3,85 dB 

IPB-137 2,28 cC 5,84 aA 5,14 cB 

IPB-145 3,19 bC 5,40 aA 4,51 cB 

IPB-147 5,19 aA 3,24 cB 5,65 cB 

IPB-149 4,70 aA 4,14 bA 8,89 aA 

IPB-151 5,55 aA 3,39 cB 3,96 dB 

IPB-158 5,82 aA 1,35 cC 3,05 dC 

IPB-159 2,07 cC 2,73 cC 2,59 dC 

IPB-162 6,38 aA 3,86 bB 3,40 dC 

CV (%) 21,50 27,05 25,97 

*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas, nas colunas, e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si, pelo 

teste de Scott-Knott (p≤0,05). 

 

4.10.3. Canindé de São Francisco 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Para este ambiente, a variável rendimento de amido, os clones mostraram-se diferentes 

estatisticamente formando 4 grupos, tendo o IPB-014, IPB-023, IPB-072, IPB-077 e IPB-149 

com destaque para o IPB-077 (11,05 t.ha
-1

) (Tabela 13). Estes resultados são inferiores aos 

alcançados na avaliação de 10 cultivares, onde foram observados uma variação de 8,16 à 

15,98 t.ha
-1

 para cultivares de bionergia na agricultura familiar e inferiores a avaliação da 

cultivar Carolina Vitória (22,55 t.ha
-1

) e a cultivar Amanda (30,17 t.ha
-1

 ) para produtividade e 

porcentagem de amido (Silveira, 2007; Castro et al., 2011). 
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4.11. Rendimento de etanol  

 

4.11.1. São Cristóvão 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Os resultados obtidos para esta variável mostraram-se diferentes estatisticamente com 

a formação de um grande grupo composto por: IPB-007, IPB-023, IPB-037, IPB-038, IPB-

056, IPB-073, IPB-075, IPB-079, IPB-087, IPB-095, IPB-114, IPB-147, IPB-149, IPB-151, 

IPB-158, IPB-159, IPB-162, as testemunhas Brazlândia Branca, Palmas e Brazlândia Rosada 

que não diferem entre si estatisticamente (Tabela 14). 

Castro et al. (2011), obtiveram resultados inferiores analisando o efeito da adição de 

soro de queijo no processo de obtenção de etanol a partir de batata-doce, com resultados de 

produtividade obtido de duas cultivares Amanda e Carolina Vitória, tendo uma produtividade 

de 46,7 t.ha
-1

, 32,17 t.ha
-1

, respectivamente, obtendo resultados superiores de 9545,48 e 

6866,68 L.ha
-1

.
 
 

 

4.11.2. Malhador 

 

Para este ambiente observou-se que também há diferença entre os genótipos de batata-

doce (Tabela 1A). Para esta variável, ocorreu a formação de três grupos, sendo os clones IPB-

014, IPB-075, IPB-079, IPB-137, IPB-139 as testemunhas Brazlândia Branca e Brazlândia 

Rosada diferindo estatisticamente dos demais grupos (Tabela 14).  

 

4.11.3. Canindé de São Francisco 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A). Para esta variável, ocorreu a formação de três grupos, sendo os clones IPB-014, 

IPB-023, IPB-072, IPB-77 e IPB-147 diferindo estatisticamente dos demais grupos (Tabela 

14). 

Este resultado foi superior ao analisado no efeito da adição de soro de queijo no 

processo de obtenção de etanol a partir de batata-doce, com resultados de produtividade 

obtidos de duas cultivares Amanda e Carolina Vitória, tendo uma produtividade de 46,7 t.ha
-1

, 

32,17 t.ha
-1

 (Castro et al., 2011).  
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TABELA 14. Médias da variável de etanol de 31 clones de batata-doce cultivados em três 

municípios do Estado de Sergipe. São Cristóvão – SE, UFS, 2012. 
 Etanol (L.ha

-1
) 

Clones São Cristóvão Malhador Canindé de São Francisco 

IPB-007 7030,66 aA 3013,54 cB 3532,32 dC 

IPB-011 2474,34 cC 2780,27 cB 3426,57 dC 

IPB-014 3975,26 bB 5436,75 aA 11672,12 aA 

IPB-023 5617,27 a B 2998,58 cB 9931,38 aA 

IPB-037 5928,81 aB 1951,14 cC 6141,71 cB 

IPB-038 7907,09 aA 4693,72 bA 4574,22 dC 

Brazlândia Branca 6492,12 aA 3750,20 cB 5556,17 cC 

Palmas 8211,77 aA 5829,62 aA 8145,67 bA 

IPB-054 4376,65 bB 2199,17 cC 6505,52 cB 

IPB-056 7261,25 aA 4295,57 bB 2924,01 dC 

Brazlândia Rosada 6236,21 aA 6642,47 aA 3682,64 dC 

IPB-065 4074,77 bB 2479,25 cB 5850,08 cC 

IPB-072 4290,18 bB 3018,94 cB 10146,06 aA 

IPB-073 6523,65 aA 2234,00 cB 3822,88 dC 

IPB-075 6498,95 aA 5910,39 aA 8516,12 bA 

IPB-077 3979,39 bB 3653,62 cB 11998,56 aA 

IPB-079 6020,76 aA 5843,28 aA 5127,63 cc 

IPB-080 4245,20 bB 2600,55 cB 7331,42 bA 

IPB-087 5388,03 aB 6937,63 aA 5141,85 cC 

IPB-091 4521,63 bB 2825,42 cB 7658,22 bA 

IPB-095 5239,44 aB 4913,93 bA 7065,74 bB 

IPB-099 4773,71 bB 4695,72 bA 3962,51 dC 

IPB-114 6649,28 aA 2708,75 cB 4184,87 dC 

IPB-137 2478,36 cC 6351,75 aA 5582,23 cC 

IPB-145 3464,29 bC 5868,33 aA 4902,36 cC 

IPB-147 5644,87 aB 3525,20 cB 6136,10 cB 

IPB-149 5105,24 aB 4501,57 bA 9662,91 aA 

IPB-151 6028,21 aA 3680,76 cB 4302,68 dC 

IPB-158 6321,99 aA 1475,64 cC 3317,20 dC 

IPB-159 2249,11 cC 2966,99 cB 2821,55 dC 

IPB-162 6936,57 aA 4193,34 bB 3701,16 dC 

CV (%) 21,50 27,05 25,97 

*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas, nas colunas, e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si, pelo 

teste de Scott-Knott (p≤0,05). 

 

4.12. Etanol por tonelada de raiz 

 

4.12.1. São Cristóvão 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A).  

Para este ambiente, ocorreu a formação de 4 grupos, sendo os clones IPB-149, IPB-

158, IPB-162 e a testemunha Palmas diferentes significativamente dos demais e não diferindo 

estatisticamente entre si, destacando-se a Cultivar Palmas (296,05 L.ton
-1

) e o clone foi o IPB-

149 (278,49 L.ton
-1

) (Tabela 15). Estes resultados foram superiores ao analisar a cultivar 

Duda que alcançou 161 L.ton
-1

 (Pavlak et al., 2011). 
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TABELA 15. Médias da variável etanol por tonelada de raiz de 31 clones de batata-doce 

cultivados em três municípios do Estado de Sergipe. São Cristóvão – SE, UFS, 2012. 
 Etanol por tonelada de raiz (L.ton

-1
) 

Clones São Cristóvão Malhador Canindé de São Francisco 

IPB-007 185,14 cB 162,40 dB 115,41 gC 

IPB-011 197,94 cB 199,02 cB 128,71 fC 

IPB-014 245,39 bA 228,42 bA 298,61 aA 

IPB-023 165,48 dB 190,22 cB 205,94 cA 

IPB-037 162,30 dB 170,77 dB 156,21 eB 

IPB-038 232,28 bA 236,34 bA 154,32 eB 

Brazlândia Branca 179,51 cB 134,40 dC 129,03 fC 

Palmas 296,05 aA 244,99 bA 261,77 bA 

IPB-054 230,35 bA 189,46 cB 216,72 cA 

IPB-056 219,13 bA 262,36 aA 153,77 eB 

Brazlândia Rosada 217,46 bA 192,29 cB 120,91 fC 

IPB-065 178,91 cB 189,79 cB 174,73 dB 

IPB-072 124,53 dC 215,70 bA 227,96 cA 

IPB-073 181,43 cB 143,77 dC 105,09 gC 

IPB-075 175,04 cB 199,98 cB 134,63 fC 

IPB-077 156,45 dB 163,48 dB 181,82 dB 

IPB-079 148,91 dC 191,86 cB 123,14 fC 

IPB-080 144,63 dC 178,91 cB 165,79 eB 

IPB-087 151,80 dB 191,83 cB 105,75 gC 

IPB-091 193,71 cB 156,21 dB 179,37 dB 

IPB-095 151,48 dC 186,73 cB 165,63 eB 

IPB-099 238,37 bA 205,85 cA 212,05 cA 

IPB-114 211,69 bA 229,37 bA 187,28 dB 

IPB-137 165,18 dB 183,69 cB 156,21 eB 

IPB-145 145,91 dC 234,78 bA 116,71 gC 

IPB-147 216,89 bA 221,00 bA 162,62 eB 

IPB-149 278,49 aA 192,80 cB 293,70 aA 

IPB-151 209,14 bA 165,57 dB 159,06 eB 

IPB-158 267,52 aA 194,75 cB 168,95 eB 

IPB-159 204,82 bA 283,02 aA 193,91 dB 

IPB-162 253,24 aA 310,42 aA 150,72 eB 

CV (%) 9,43 12,32 6,51 

*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas, nas colunas, e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si, pelo 

teste de Scott-Knott (p≤0,05). 

 

4.12.2. Malhador 

 

Para este ambiente observou-se que também há diferença entre os genótipos de batata-

doce (Tabela 1A). Para este ambiente, ocorreu a formação de 4 grupos, sendo os clones IPB-

056, IPB-159 e IPB-162 diferentes significativamente dos demais e não diferindo 

estatisticamente entre si. Estes resultados foram inferiores ao analisar a cultivar Duda que 

alcançou 161 L.ton
-1

 (Pavlak et al., 2011). 
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4.12.3. Canindé de São Francisco 

 

Para este ambiente observou-se que há diferença entre os genótipos de batata-doce 

(Tabela 1A). Para este ambiente, ocorreu a formação de 7 grupos, sendo os clones IPB-014 e 

IPB-162 diferentes significativamente dos demais e não diferindo estatisticamente entre si. 

Estes resultados foram superiores ao analisar a cultivar Duda que alcançou 161 L.ton
-1

 

(Pavlak et al., 2011). 

 

4.13. Análise Conjunta e Parâmetros Genéticos 

 

Segundo a análise da variância, verificou-se diferença significativa a 1% de 

probabilidade pelo teste de F, entre os genótipos, ambientes e genótipos x ambientes para 

todas as variáveis, indicando suficiente variabilidade a ser explorada na seleção de materiais 

mais produtivos (tabela 16). 

Nos três ambientes, houve uma instabilidade das variáveis dentro de cada ambiente, 

com uma pequena redução dos valores de massa seca da parte aérea, formato de raiz e no teor 

de matéria seca das raízes em São Cristóvão; teor de matéria seca da parte aérea, formato de 

raiz, teor de matéria seca das raízes e etanol por tonelada de raiz em Malhador e teor de 

matéria seca da parte aérea, resistência a insetos do solo e teor de matéria seca das raízes em 

Canindé do São Francisco (Tabela 17). São Cristóvão apresentou os maiores coeficientes de 

variação genética (CVg %) para os caracteres rendimento total de raízes comerciáveis e 

resistência a insetos dos solo,  indicando a presença de maior variação para estes caracteres 

em relação aos demais. 

Para Malhador os maiores coeficientes de variação genética (CVg %) foram para os 

caracteres rendimento total de raízes, massa por raiz e teor de matéria seca das raízes. Canindé 

do São Francisco apresentou os maiores coeficientes de variação genética (CVg %) para os 

caracteres massa seca da parte aérea, teor de matéria seca da parte aérea, formato de raiz, teor 

de amido nas raízes, rendimento de amido, rendimento de etanol e etanol por tonelada de raiz, 

indicando a presença de maior variação para estes caracteres em relação aos demais. 

As estimativas do coeficiente de herdabilidade (h²) apresentaram-se acima de 50% 

para todas as variáveis com exceção da variável resistência a insetos do solo em Malhador 

(15,39%) e Canindé do São Francisco (40,41 %), comprovando que esse caráter é altamente 

influenciado pelo ambiente não sendo um bom indicativo do valor genotípico (Tabela 17). 

Segundo Cruz (2005), valores altos significam que as diferenças genéticas são responsáveis 
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pela variação da característica e que também existe alta correlação entre valor genotípico e 

fenotípico, constituindo boa indicação do valor genotípico, enquanto que, valores baixos 

significam que grande parte da variação é devida às diferenças ambientais entre os indivíduos. 

Os altos valores de herdabilidade indicam que os caracteres apresentaram forte controle 

genético e têm grandes possibilidades de serem transmitidas para as gerações futuras. 

Todos os caracteres, com exceção de teor de matéria seca da parte aérea, rendimento 

de amido e etanol apresentaram herdabilidades altas que podem ser utilizadas nos processos 

de melhoramento, pois são indicativos de que as qualidades superiores encontradas podem ser 

transmitidas para gerações futuras. Isso significa que, os melhores indivíduos selecionados 

nesses ambientes apresentam a tendência de transferirem seus níveis de produtividade para as 

próximas gerações, mantendo com isso, pelo menos, os mesmos patamares de produtividade 

(Tabela 18). 

A razão CVg / CVe pode ser empregada como um índice indicativo do grau de 

facilidade de seleção das progênies para cada caráter, quando a razão estimada for igual ou 

maior que 1,0, tem-se uma situação muito favorável para o processo de seleção, ou seja, a 

variação genética disponível é a maior responsável pelos valores de C.V. estimados dos dados 

experimentais (Yokomizo e Farias Neto, 2003). No experimento os valores da razão CVg/CVe 

para massa seca da parte aérea, rendimento total de raízes, rendimento total de raízes 

comerciáveis, formato de raiz, resistência a insetos do solo, teor de matéria seca das raízes, 

teor de amido nas raízes e etanol por tonelada de raiz foram altos, 0,49, 0,89, 0,82, 0,49, 0,27, 

0,91, 1,42 e 1,42, justificando sua utilização no processo de melhoramento (Tabela 18).  

Os coeficientes de variação genética mais alta foram para rendimento total de raízes 

comerciáveis e massa por raiz, indicando suficiente variabilidade genética, que pode ser 

explorada. 
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TABELA 16. Resumo da análise de variância conjunta para as variáveis massa seca da parte aérea (MSPA), teor de matéria seca da parte aérea 

(TMSPA), rendimento total de raízes (RTR), rendimento total de raízes comerciáveis (RTRC), formato de raiz (FR), resistência a insetos de solo 

(RIS), massa por raiz (MR), teor de matéria seca das raízes (TMSR), teor de amido nas raízes (TA), rendimento de amido (RA), etanol (RE) e 

etanol por tonelada de raiz (RER), em função da avaliação do comportamento de 31 clones de batata-doce cultivados em três municípios do 

Estado de Sergipe. São Cristóvão – SE, UFS, 2012. 
  QM 

FV GL MSPA TMSPA RTR RTRC FR RIS MR TMSR TA RA RE RER 

Blocos/Ambientes 6 2,57 51,72 192,67 328,21 5,69 5,35 3468,67 9,59 2,15 6,03 7106344,48 253,08 
Genótipos (G) 30 2,33** 67,81** 442,20** 435,91** 1,28** 0,69** 20972,86** 80,13** 86,88** 9,34** 11011154,18** 10242,91** 

Ambientes (A) 2 7,76** 1317,42** 5433,39** 8420,81** 8,03** 10,81** 130975,06** 1025,53** 204,55** 82,25** 100507823,83** 24116,56** 

G x A 60 1,22** 77,63** 183,26** 184,92** 0,51* 0,49** 7263,03** 15,15** 31,40** 9,87** 11639769,29** 3702,27** 
Erro 180 0,51 30,91 36,41 41,32 0,35 0,29 1803,39 8,72 3,07 1,40 1652377,33 362,48 

CV(%)  33,68 19,69 21,71 25,79 26,78 26,70 22,63 9,07 10,01 25,05 25,05 10,01 

*, ** Significativo a 5 e 1%, respectivamente, pelo teste F. 

 

TABELA 17. Parâmetros genéticos por ambiente de massa seca da parte aérea (MSPA), teor de matéria seca da parte aérea (TMSPA), 

rendimento total de raízes (RTR), rendimento total de raízes comerciáveis (RTRC), formato de raiz (FR), resistência a insetos de solo (RIS), 

variáveis massa por raiz (MR), teor de matéria seca das raízes (TMSR), teor de amido nas raízes (TA), rendimento de amido (RA), etanol (RE) e 

etanol por tonelada de raiz (RER), em função de 31 clones de batata-doce cultivados em três municípios do Estado de Sergipe. São Cristóvão, 

UFS, 2012. 
Variáveis MSPA TMSPA RTR RTRC FR RIS MR TMSR TA RA RE RER 

 CVg (%) 

São Cristóvão 24,71 9,38 27,30 31,90 14,72 22,22 25,64 9,01 21,18 26,15 26,15 21,18 

Malhador 36,22 12,44 36,33 42,5 15,61 7,07 36,65 10,48 18,05 34,71 34,71 18,05 

Canindé de São Francisco 25,06 16,01 31,15 31,7 20,14 11,54 32,25 8,88 28,78 40,17 40,17 28,78 

 h
2
 

São Cristóvão 75,63 38,79 87,52 82,65 51,71 70,97 82,99 73,87 93,81 81,61 81,61 93,81 

Malhador 66,51 59,1 88,97 85,42 51,74 15,39 89,42 69,52 86,57 83,16 83,16 86,57 

Canindé de São Francisco 61,9 65,84 84,99 85,22 56,93 40,41 81,97 88,7 98,32 87,77 87,77 98,32 

CVg: coeficiente de variação genética; h
2
: herdabilidade média. 
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TABELA 18. Parâmetros genéticos médios da análise conjunta em relação aos caracteres massa seca da parte aérea (MSPA), teor de matéria 

seca da parte aérea (TMSPA), rendimento total de raízes (RTR), rendimento total de raízes comerciáveis (RTRC), formato de raiz (FR), 

resistência a insetos de solo (RIS), massa por raiz (MR), teor de matéria seca das raízes (TMSR), teor de amido nas raízes (TA), rendimento de 

amido (RA), etanol (RE) e etanol por tonelada de raiz (RER), em função de 31 clones de batata-doce cultivados em três municípios do Estado de 

Sergipe. São Cristóvão, UFS, 2012. 
Parâmetro MSPA TMSPA RTR RTRC FR RIS MR TMSR TA RA RE RER 

Variância genética 0,12 -1,09 28,77 27,89 0,09 0,02 1523,31 7,22 6,16 -0,06 -69841,15 726,74 

Variância residual 0,51 30,91 36,41 41,32 0,35 0,29 1803,40 8,72 3,07 1,40 1652371,23 362,48 

h
2 
% (média) 47,51 -14,49 58,56 57,58 60,39 28,43 65,36 81,09 63,85 -5,71 -5,71 63,86 

CVg (%) 16,54 0,00 19,30 21,19 13,16 7,29 20,79 8,26 14,17 0,00 0,00 14,17 

CVe (%) 33,76 0,00 21,69 25,84 26,86 27,00 22,70 9,08 9,98 0,00 0,00 9,98 

Razão CVg / CVe 0,49 0,00 0,89 0,82 0,49 0,27 0,91 0,91 1,42 0,00 0,00 1,42 

CVg: coeficiente de variação genética; h
2
: herdabilidade média. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Das características analisadas todas apresentaram variabilidade dentro do seu 

ambiente e entre ambientes, com aptidões para consumo humano, animal, biocombustíveis e 

para as três aptidões em conjunto. 

Para o consumo humano nos três ambientes, houve melhor desempenho a cultivar 

Brazlândia Branca, os clones IPB-075, IPB-079 e IPB-087 para as características de 

rendimento total de raízes, rendimento total de raízes comerciáveis e resistência a insetos do 

solo. Para a característica de formato de raízes só a cultivar Brazlândia Branca e o clone IPB-

079 obteve um bom desempenho para o consumo humano. 

Para o consumo animal nos três ambientes, houve melhor desempenho a cultivar 

Brazlândia Branca, os clones IPB-011, IPB-075, IPB-079 e IPB-087 para as características: 

massa seca da parte aérea, rendimento total de raízes, rendimento total de raízes comerciáveis 

e resistência a insetos do solo. Esta aptidão assume como fonte de proteína bruta com valor 

econômico e nível tecnológico menor que outras culturas, inclusive para a agricultura 

familiar. 

Para a produção de etanol biocombustível nos três ambientes, houve melhor 

desempenho a cultivar Palmas, os clones IPB-075 e IPB-087, para as características: teor de 

massa seca de raiz, rendimento total de raízes, rendimento de amido, rendimento de etanol e 

resistência a insetos do solo.  

De acordo com a Bioetanol (2008), a cana-de-açúcar, rica na produção de etanol, 

possui rendimento de 100 t.ha
-1

 em um ciclo de 12 meses, já o clone IPB-077 com rendimento 

de 11998,56 L.ha
-1

 em um ciclo 6 meses, mostra-se ser superior a cultura da cana-de-açúcar e 

uma alternativa com menor custo. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Das características analisadas, todas apresentaram variabilidade dentro do seu 

ambiente e entre ambientes, observando expressivas aptidões para consumo humano, animal, 

biocombustíveis e para as três aptidões em conjunto. 

Para outros programas de melhoramento podem ser selecionados genótipos para 

consumo humano, animal e biocombustíveis, considerando as variáveis: rendimento total de 

raízes, rendimento total de raízes comerciais, massa por raiz, teor de massa seca das raízes, 

teor de amido, rendimento de amido, etanol e etanol por tonelada. 

Há clones promissores para cada ambiente para serem utilizados para consumo 

humano, animal e biocombustível (etanol). 

Há clones promissores para serem cultivados no Estado de Sergipe para consumo 

humano, animal e biocombustível (etanol). São eles, as cultivares Brazlândia Branca, 

Brazlândia Rosada, Palmas, os clones IPB-011, IPB-014, IPB-037, IPB-038, IPB-054, IPB-

065, IPB-072, IPB-073, IPB-075, IPB-079, IPB-080, IPB-087, IPB-091, IPB-099, IPB-114, 

IPB-145, IPB-147, IPB-149, IPB-151 e IPB-162. 

A cultivar Palmas, os clones IPB-075 e IPB-087 podem ser cultivados para o Estado 

de Sergipe e podem ser utilizados para o consumo humano, animal e produção de etanol. 
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ANEXOS 

 

TABELA 1A. Resumo da análise de variância por município para as variáveis massa seca da parte aérea (MSPA), teor de matéria seca da parte 

aérea (TMSPA), rendimento total de raízes (RTR), rendimento total de raízes comerciáveis (RTRC), formato de raiz (FR), resistência a insetos 

de solo (RIS), massa por raiz (MR), teor de matéria seca das raízes (TMSR), teor de amido nas raízes (TA), rendimento de amido (RA), etanol 

(RE) e etanol por tonelada de raiz (RER), de 31 clones de batata-doce cultivados em três municípios do Estado de Sergipe. São Cristóvão – SE, 

UFS, 2012. 
FV GL MSPA TMSPA RTR RTRC FR RIS MR TMSR TA RA RE RER 

  São Cristóvão 
Blocos 2             

Clones 30 1,428** 48,329 196,620** 203,572** 0,763* 0,843** 12619,447** 41,143** 47,590** 6,107** 7201115,990** 5610,724** 

Erro 60 0,347 29,584 24,543 35,311 0,368 0,244 2146,677 10,749 2,948 1,123 1324038,034 347,552 

CV (%)  24,292 20,41 17,859 25,314 24,643 24,618 20,105 9,28 9,429 21,500 21,50 9,43 

  Malhador 

Blocos 2             

Clones 30 2,033** 51,163** 181,234** 166,865** 0,756* 0,545ns 11577,663** 39,454** 38,825** 5,896** 6952268,702** 4577,321** 
Erro 60 0,681 20,926 19,998 24,334 0,364 0,461 1225,365 12,025 5,214 0,992 1170433,066 614,818 

CV (%)  44,510 17,93 22,160 30,415 26,110 28,70 21,836 12,02 12,320 27,052 27,05 12,32 

  Canindé de São Francisco 

Blocos 2             
Clones 30 1,321** 123,601** 430,864** 435,313** 0,769** 0,280* 11300,160** 29,838** 63,270** 17,081** 20137308,067** 7459,361** 

Erro 60 0,503 42,216 64,690 64,327 0,331 0,167 2038,046 3,371 1,060 2,088 2462660,899 125,064 

CV (%)  34,054 19,97 22,677 22,861 30,34 24,27 26,201 5,49 6,508 25,971 25,97 6,51 

*, ** Significativo a 5 e 1%, respectivamente, pelo teste F 

 


