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Resumo 
 

Objetivou-se avaliar clones avançados de batata, tolerantes às principais doenças, com ampla adaptação às 
várias épocas de plantio no Sul de Minas Gerais e adequados ao mercado in natura ou ao processamento 
industrial. O delineamento experimental foi blocos casualizados com 26 tratamentos e três repetições, sendo 
utilizados 22 clones elites e quatro cultivares como testemunhas. As parcelas foram de quatro linhas de 25 
plantas espaçadas de 0,80 x 0,30 m. Os clones NES 1-08 e PRM 348 poderiam ser indicados ao mercado in 
natura, pois apresentam tubérculos com boa aparência e aptidão para usos múltiplos (fritura, purês, 
cozimento, etc.). Já os clones CBM 9-10 e CBM 4-48 poderiam ser indicados para o processamento 
industrial na forma de pré-fritas congeladas. O clone CBM 16-16 poderia ser indicado para processamento 
industrial na forma de “chips” e/ou batata “palha”. 
 
Introdução 
 

A maioria das cultivares de batata utilizadas atualmente no Brasil são desenvolvidas em países de clima 
temperado. Fotoperíodo curto, temperaturas elevadas, solos pobres e maior pressão de patógenos e pragas 
são fatores que reduzem a produtividade e a qualidade dessas cultivares nas condições tropicais de cultivo. 
Em condições temperadas, o fotoperíodo varia de 16-18 horas de luz, enquanto nas condições tropicais varia de 13-14 
horas. Desta forma, com maior tempo de exposição à luz diária nas condições temperadas, ocorre maior produção de 
fotoassimilados e, consequentemente, maior produção de tubérculos (PINTO; BENITES, 2006). A temperatura é o 
principal obstáculo para a produção de batata em regiões tropicais. Por ser uma espécie adaptada ao clima 
ameno, altas temperaturas acarretam redução na produção e qualidade de tubérculos (HAYNES; HAYNES, 
1983). Outro aspecto é com relação ao aumento da incidência de algumas pragas e doenças, como a pinta preta 
(Alternaria solani), a podridão-mole e canela preta (Erwinia ssp.) e as viroses.  

O principal mercado de batata no Brasil é in natura. O tipo de película, o formato, o tamanho, a cor da pele e 
polpa dos tubérculos são características que influenciam na decisão de compra pelos consumidores. Altas 
temperaturas promovem o aumento do número de tubérculos com desordens fisiológicas como rachaduras, 
crescimento secundário (embonecamento) e manchas internas, afetando a aparência e diminuindo a 
aceitação comercial do produto. Por diversos fatores o mercado de batata na forma in natura tem reduzido, 
enquanto o consumo de batata processada industrialmente tem aumentado. O Brasil possui um mercado 
consumidor potencial para batata processada industrialmente na forma de fritas. Para atender a essa 
demanda, é necessário cultivares que satisfaçam a alguns padrões de qualidade como altos teores de matéria 
seca, baixas concentrações de açúcares redutores e aparência externa aceitável. 

O presente trabalho objetivou avaliar clones avançados de batata, mais resistentes às principais doenças, 
com ampla adaptação às várias épocas de plantio e adequadas ao mercado in natura (mesa) ou ao 
processamento industrial (pré-fritas congeladas, “chips” e batata “palha”). 
  
Material e Métodos 
 

Foram avaliados 22 clones elites do Programa de Melhoramento Genético da Batata da UFLA 
(PROBATATA) e quatro cultivares comerciais, que foram utilizadas como testemunhas. Foram conduzidos 
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seis experimentos em quatro localidades na região sul de Minas Gerais (Lavras, Senador Amaral, 
Camanducaia e Munhoz). O delineamento experimental foi de blocos casualizados com três repetições. As 
parcelas foram constituídas de quatro linhas com 25 plantas cada linha. Os tratos culturais foram realizados 
conforme o manejo tradicional para a produção comercial de batata. 
 Foram avaliadas as características de maior importância para a produção e industrialização de tubérculos: 
produção de tubérculos comerciáveis; porcentagem de tubérculos graúdos; peso médio de tubérculos; peso 
específico de tubérculos (PET), estimado pelo método peso na água - peso no ar; porcentagem de desordens 
fisiológicas; aparência externa dos tubérculos (1 = ruim à 5 = ótima) e cor dos palitos fritos (1 = amarelo 
esbranquiçado à 5 = amarelo amarronzado). 

Análises de variância foram efetuadas para todos os caracteres em cada local e posteriormente foi 
realizada a análise conjunta dos experimentos por meio do procedimento GLM do pacote estatístico “SAS” 
(Statistical Analysis System). Para a comparação das médias foi empregado o teste de comparações 
múltiplas de Scott e Knott (1974), utilizando o software “Sisvar”. A análise de estabilidade foi realizada no 
software “Genes”. 
 
Resultados e Discussão 
 

Todos os caracteres avaliados apresentaram diferenças significativas entre clones e entre locais, 
evidenciando a variabilidade existente entre os genótipos e a diversidade dos locais. 

Diversos clones apresentaram comportamento superior para o conjunto de caracteres estudados (Tabela 1) 
e, portanto, têm potencial para serem lançados como novas cultivares. Dentre eles destacam-se os clones 
PRM, NES e CBM.  

Para o uso doméstico (mesa) são requeridos clones com aptidão múltipla e com tubérculos de boa 
aparência. Dentro dessas exigências está o clone PRM 348. Este clone apresentou alta produtividade, alta 
porcentagem de tubérculos graúdos e aparência de tubérculos estatisticamente igual às cultivares Ágata e 
Monalisa. Seu peso específico é superior a “Asterix” e a cor dos palitos fritos é desejável, indicando a sua 
boa qualidade para a fritura (Tabela 1). Este clone apresenta ainda, resistência à pinta preta (MARTINS, 
1995) e podridão mole (ASSIS, 2007). Os clones denominados NES também são indicados pra o uso 
doméstico, pois apresentam aparência estatisticamente semelhante às cultivares Monalisa e Ágata. Dentre 
esses clones, destaca-se o clone NES 2-68 por apresentar maior produtividade em relação a essas cultivares. 
Já o clone NES 1-08 apresenta PET de 1,0776, valor acima das cultivares Ágata e Monalisa e isso indica sua 
ótima qualidade para fritura. 

Para o processamento industrial, destacam-se os clones CBM. O clone CBM 16-16 é altamente produtivo 
e já demonstrou ótima estabilidade e tolerância ao calor (LAMBERT, 2006). Possui cor dos palitos fritos 
desejável (nota 3), formato arredondado e peso específico semelhante ao da “Atlantic” apresentando 
potencial para a indústria de chips ou palha. Os clones CBM 4-48 e CBM 9-10, ambos de formato alongado, 
apresentam pesos específicos de 1,0794 e 1,0824, respectivamente, ligeiramente superiores à “Atlantic”, cor 
dos palitos fritos aceitável e alta produtividade de tubérculos comerciáveis. Esses clones poderiam ser 
recomendados para a indústria de pré-fritas congeladas, cujo mercado não dispõe de cultivares específicas 
para tal uso. Como cultivares destinadas ao mercado in natura eles não seriam indicados, pois apresentam 
como desvantagem aparência de tubérculos inferior as cultivares Ágata e Monalisa, além do clone CBM 9-
10 possuir peso específico muito elevado, o que o tornaria impróprio para o cozimento e preparo de purês.  

A interação clones x locais foi significativa para a maioria dos caracteres, exceto para peso específico de 
tubérculos, porcentagem de desordens fisiológicas e vigor vegetativo. Esses resultados indicam que 
determinados clones foram superiores em certos locais/safras, mas não apresentaram o mesmo 
comportamento em outros ambientes.  

Foram empregadas as metodologias de Lin e Binns (1988) e de Annicchiarico (1992) para avaliar o 
comportamento dos clones no conjunto de ambientes (Tabela 2). Considerando o índice de Lin e Binns os 
clones mais estáveis foram CBM 22-19, CBM 4-48, CBM 16-16, PRM 348 e a cultivar Atlantic. Para o 
índice de Annicchiarico se destacaram os clones CBM 4-48, CBM 22-19, ESL 12-36, Atlantic, CBM 18-11 
e PRM 348. Essa maior estabilidade dos clones revela que seus comportamentos são mais previsíveis e que 
esses clones sofrem menos os impactos negativos dos ambientes, assegurando-lhes melhores produtividades 
em uma gama mais ampla de ambientes. 



 
Conclusões 
 

Os clones NES 1-08 e PRM 348 podem ser indicados ao mercado in natura, pois apresentam boa 
aparência de tubérculos e aptidão para usos múltiplos (fritura, purês, cozimento, etc.). 
Os clones CMB 4-48 E CBM 9-10 podem ser indicados para o processamento industrial na forma de pré-

fritas congeladas, pois apresentam alto peso específico, alta porcentagem de tubérculos graúdos e formato 
alongado. 

O clone CBM 16-16 pode ser indicado para o processamento industrial na forma de “chips” e/ou batata 
“palha”, pois apresenta formato arredondado e peso específico adequado. Já o clone CBM 22-19 pode ser 
recomendado para a indústria de batata-palha, devido ao seu formato irregular. 
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Tabela 1. Médias da análise conjunta dos clones e das testemunhas para produção de tubérculos comerciáveis, porcentagem de 
tubérculos graúdos, peso médio de tubérculo, peso específico, porcentagem de desordens fisiológicas, aparência geral de tubérculos 
e cor de palitos fritos em seis locais/safras no sul de Minas Gerais, 2007/2008. 

Caracteres 

Clones 
Produção 

(g/pl) 
Graúdos 

(%) 
Peso médio 
tubérculos 

(g) 

Peso 
específico 

Desordens 
fisiológicas 

(%) 

Aparência 
tubérculos 

Cor de 
palitos 
fritos* 

1 Scott Knot 5%, * médias de apenas três locais 
 
Tabela 2. Análise de estabilidade para produção de tubérculos pelos métodos de Lin e Binns (1988) e de Annicchiarico 
(1992) considerando 18 clones experimentais e duas cultivares testemunhas, em seis locais/safras no sul de Minas 
Gerais. 

 Lin e Binns  Annicchiarico Clones 
 P(i) (% interação)  I(i) 

Baraka x Chiquita  178.715,64 2,67  61,27 
CBM 16-16  51.948,03 1,33  71,97 
CBM 18-11  75.755,06 4,06  81,06 
CBM 19-11  134.508,37 5,04  59,61 
CBM 22-19  23.212,14 2,12  97,96 
CBM 4-48  24.562,44 1,03  106,20 
CBM 9-10  119.097,41 3,51  55,60 
ESL 12-36  114.826,27 4,91  81,89 
ESL 9-04  213.543,79 7,62  61,84 
GBA 3-45  171.208,02 7,50  40,34 
GSI 1-02  104.651,37 2,26  68,70 
MCR 17-02  382.992,76 8,16  21,03 
NES 1-08  188.715,89 8,27  59,68 
NES 2-68  150.250,85 7,88  69,58 
NES 7-150  167.832,04 4,54  74,71 
PRM 348  55.617,27 2,45  74,81 
PRM 444  288.466,84 8,40  60,06 
PRM 490  518.838,31 9,88  33,43 
ATLANTIC  55.916,43 3,45  81,58 
MONALISA  217.024,03 4,91  73,08 

 

BarakaxChiquita 524,6 b1 48,1 b 80,7 b 1,0798 b 4,01 a 3,04 a 3,0 
CBM 16-16 682,6 a 66,2 a 85,2 b 1,0781 b 0,02 a 2,98 a 3,0 
CBM 18-11 668,9 a 75,6 a 99,4 a 1,0639 d 2,08 a 2,93 a 1,0 
CBM 19-11 590,3 a 51,8 b 74,6 b 1,0786 b 0,14 a 2,93 a 1,5 
CBM 22-19 770,5 a 68,2 a 87,1 b 1,0732 c 2,00 a 2,35 b 2,5 
CBM 4-48 743,2 a 78,1 a 107,0 a 1,0794 b 0,26 a 2,86 a 2,5 
CBM 9-10 598,3 a 60,3 a 86,5 b 1,0824 b 0,33 a 2,57 b 1,0 
ESL 12-36 615,4 a 41,0 b 74,8 b 1,0694 c 0,67 a 2,17 b 3,0 
ESL 9-04 519,5 b 64,5 a 77,8 b 1,0781 b 2,34 a 2,15 b 1,0 
GBA 3-45 564,0 b 54,1 b 81,8 b 1,0723 c 0,58 a 2,33 b 2,5 
GSI 1-02 607,4 a 51,1 b 78,7 b 1,0686 c 3,95 a 2,48 b 3,0 
GSI 5-10* 751,9 a 58,6 b 74,7 1,0723 c 1,48 a 3,04 a 3,5 
GSI 8-04* 822,3 a - - 1,0636 d - - 4,0 
MCR 17-02 382,1 b 48,1 b 70,0 b 1,0933 a 0,36 a 2,56 b 1,5 
NES 1-08 549,5 b 67,5 a 108,8 a 1,0776 b 0,59 a 3,80 a 3,5 
NES 2-68 592,1 a 45,2 b 75,4 b 1,0608 d 0,00 a 3,52 a 4,0 
NES 7-150 547,8 b 69,1 a 103,4 a 1,0679 c 0,02 a 3,34 a 3,5 
PRM 348 688,7 a 62,4 a 89,8 b 1,0750 b 1,00 a 2,86 a 3,0 
PRM 37 453,1 b 47,7 67,5 1,0678 c - 1,94 b 4,5 
PRM 444 455,6 b 48,9 b 93,2 a 1,0684 c 1,60 a 2,50 b 4,5 
PRM 490* 300,5 b 24,2 b 69,0 b 1,0713 c 3,14 a 2,95 a 2,0 
PRM 510* 274,4 b - 79,4 1,0720 c 0,18 a - 4,5 
ÁGATA* 380,1 b 39,3 b 76,8 b 1,0560 d 1,36 a 3,25 a 1,5 
ASTERIX* 442,2 b 59,5 100,4 1,0729 c - 2,96 a 3,0 
ATLANTIC 700,8 a 62,6 a 77,8 b 1,0749 b 4,55 a 2,15 b 2,0 
MONALISA 500,3 b 57,4 b 88,3 b 1,0636 d 2,17 a 3,36 a 4,0 

Média 566,39 56,23 84,32 1,07 1,43 2,79 2,8 
CV(%) 19,50 19,82 14,73 0,48 210,64 17,53 - 
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