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RESUMO 

O processamento de batata no Brasil 

demanda uma pequena parte da 

produção total de tubérculos e a maioria 

das cultivares não é adequada para a 

indústria devido, em parte, pela má 

adaptação nos trópicos. Assim, a 

obtenção de novas cultivares mais 

adaptadas, resistentes à doenças, com 

boa produtividade e com boa qualidade 

para o mercado in natura ou para 

indústria irá beneficiar toda a cadeia 

produtiva nacional. O trabalho foi 

realizado com os objetivos de avaliar e 

selecionar clones de batata para as 

características agronômicas, qualitativas 

e culinárias. Foram conduzidos dois 

experimentos no sul de Minas Gerais, 

um utilizando o delineamento de blocos 

casualizados com duas repetições e 

outro látice triplo 16 x 16. Este trabalho 

permitiu identificar clones com 

características agronômicas, qualitativas 

e culinárias adequadas ao mercado in 

natura e para o processamento  

 

 

industrial na forma de pré-fritas 

congeladas, chips e palha.  

PALAVRA-CHAVE: Solanum 

tuberosum L., seleção de clones, 

melhoramento genético. 

ABSTRACT 

Selection of potato clones with 

different culinary skills 

Potato processing in Brazil demands a 

small part of the total tuber production 

and most cultivars is not adequate to 

industry due, in part, to the poor 

adaptation to the tropics. Production of 

new cultivars more adapted to this 

condition, more resistant to diseases, 

with high productivity and good 

culinary qualities either to the fresh 

market or industry should benefit the 

whole production system. This study 

was performed aiming at evaluate and 

select potato clones with desirable 

agronomic traits and culinary qualities. 

Two experiments were conducted in 

southern Minas Gerais State, Brazil, one 

in a randomized complete block design 

with two replications and the other in a 

16 x 16 triple lattice design. Clones with 
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good agronomic traits and culinary 

qualities were identified both for the 

fresh market and for the industry as 

frozen, chip and straw potato products.  

Keywords: Solanum tuberosum L., 

clone selection, plant breeding. 

 

INTRODUÇÃO 

O mercado da batata in natura no Brasil está diminuindo com o passar dos anos, pois o 

emprego incorreto das diferentes formas de preparo são motivos para a alteração no 

produto final, deixando-as encruadas, murchas, queimadas, encharcadas ou 

borrachudas. Por outro lado, a não utilização da cultivar correta pode prejudicar o 

preparo de um prato adequado e conseqüentemente inibir o consumo (IUAMOTO, 

2005). 

O Brasil possui um mercado consumidor potencial para a batata processada 

industrialmente na forma de fritura, mas para atender a essa demanda, são necessárias 

cultivares que satisfaçam alguns padrões de qualidade. Essas cultivares devem possuir 

componentes de qualidade interna muito importantes tais como altos teores de matéria 

seca e baixas concentrações de açúcares redutores, além de apresentar componentes de 

qualidade externa, como olhos pouco profundos, tamanho e formato adequados para 

cada finalidade.  

O processamento de batatas oferece ainda como vantagem a possibilidade dos produtos 

processados chegarem a todas as regiões além de serem oferecidos em épocas de 

entressafra.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar e selecionar clones de batata para as diferentes 

aptidões culinárias adequadas ao mercado in natura e para o processamento industrial 

na forma de pré-fritas congeladas, chips e palha.    

MATERIAL E MÉTODOS 

Os caracteres agronômicos foram avaliados em dois experimentos no sul de Minas 

Gerais. Um experimento foi conduzido no município de Pouso Alegre localizado a 

22º14’ de latitude S e 45º57’ de longitude W, as 832 m de altitude, em latossolo 

amarelo. Foi utilizado o delineamento de blocos casualizados com 262 clones e duas 

repetições. Outro experimento foi conduzido em Senador Amaral localizado a 22º33’ de 

latitude S e 46º11’ de longitude W, as 1530 m de altitude, em latossolo amarelo, 
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utilizando látice triplo 16 x 16. Como testemunhas foram utilizadas três cultivares 

(‘Ágata’, ‘Asterix’ e ‘Monalisa’). Cada parcela foi constituída de uma linha de três 

plantas espaçadas de 0,30 x 0,80m. O preparo do solo, a adubação, o controle de pragas 

e doenças, o manejo da irrigação e os demais tratos culturais foram realizados conforme 

as práticas adotadas na produção comercial de batatas na região. 

Foram avaliados os seguintes caracteres: produção de tubérculos comerciáveis (g planta
-

1
), porcentagem de tubérculos graúdos (Ø > 45 mm) e peso específico de tubérculos. 

Aos demais caracteres foram atribuídas notas variando de 1 a 5, onde:  aparência geral 

(1 = péssima, 5 = excelente), textura da periderme (1 = áspera, 5 = lisa e brilhante), 

formato (1 = redondo, 5 = alongado), profundidade dos olhos (1 = profundo, 5 = raso), 

coloração após fritura (1 = claro, 5= escuro).  

Os dados foram submetidos à análise de variância para cada característica 

separadamente e, posteriormente realizada a análise conjunta utilizando o software SAS 

(SAS, v. 9.0).  

A partir das médias da análise conjunta, foram selecionados clones considerando os 

caracteres produção de tubérculos comerciáveis, peso específico, formato dos 

tubérculos, textura da periderme, profundidade de olhos e coloração desenvolvida pelos 

tubérculos após a fritura, utilizando níveis independentes de eliminação. A seleção foi 

dividida em três grupos, com o objetivo de selecionar clones com diferentes aptidões: 

clones para mercado in natura, clones para indústria de pré-fritas e clones para indústria 

de chips e palha. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para que alguns clones sejam recomendados para o mercado in natura, é necessário que 

estes possuam características que os classifiquem como multiuso, ou seja, devem estar 

aptos para serem utilizados tanto para o cozimento quanto para fritura. Outra exigência 

do mercado é que clones para esta finalidade devem apresentar formato alongado ou 

ovalado e boa aparência geral, como pele lisa e olhos rasos. Os clones CMA 31, CMA 

118, CMA 192, CMA 37, CMA 233, CMA 13 e CMA 73 se enquadram nessas 

exigências, pois são clones de formato oval ou alongado, possuem peso específico entre 

1,07 a 1,077, com boa produtividade, altamente estáveis e de boa aparência (Tabela 1).   

Outro ponto importante a respeito dos clones selecionados, é que eles foram melhores 

para cor após fritura que as testemunhas utilizadas no mercado, ou seja, apresentaram 
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uma coloração mais clara para os palitos e em média apresentaram maior peso 

específico. Por outro lado, as testemunhas apresentaram melhor desempenho para o 

caráter textura da periderme do que esses clones. 

Já para o uso na indústria, na produção de batatas pré-fritas congeladas, é necessário que 

os tubérculos possuam alto teor de matéria seca dos tubérculos (alto peso específico), 

com o objetivo de reduzir o consumo de óleo e proporcionar maior crocância. A 

profundidade do olho é também um importante componente da qualidade do tubérculo, 

pois para a indústria de processamento olhos profundos resulta em desperdício durante 

o descascamento (LI et al., 2005). Outra exigência para uso na indústria de pré-fritas é o 

formato dos tubérculos, que devem ser alongados, já que o produto final são palitos 

fritos. Os clones que se enquadram nessas exigências são CMA 57, CMA 370, CMA 

51, CMA 258, CMA 177, CMA 314 e CMA 312 (Tabela 2). 

A cultivar Asterix foi a que mais cresceu na Europa nos últimos anos e apresenta 

qualidades tanto para o cozimento quanto para fritura, devido ao seu alto teor de matéria 

seca. É muito utilizada industrialmente no processamento de pré-fritas congeladas em 

função do seu formato oval alongado  propiciar um ótimo aproveitamento no corte de 

palitos. Porém, os clones selecionados foram melhores que a cultivar Asterix para as 

características peso específico e cor de fritura, que são de grande importância para o 

processamento industrial. 

Para a produção de chips e palha, a indústria exige clones que, além de possuírem alto 

teor de matéria seca dos tubérculos, possuam tubérculos de formato arredondado. Os 

clones CMA 99, CMA 352, CMA 300, CMA 52, CMA 297 e CMA 271 podem ser 

recomendados para esse fim, pois, além de possuírem formato redondo, alto peso 

específico e olhos pouco profundos, são também produtivos (Tabela 3). 

Além disso, esses clones apresentaram pesos específicos mais altos e notas mais baixas 

para coloração após a fritura do que as testemunhas, sendo esses caracteres desejados 

pelas indústrias. 

Esses resultados demonstram que os clones selecionados têm potencial para serem 

lançados como cultivar, já que superaram os índices das testemunhas ou para serem 

utilizados como genitores para a formação de uma nova população, com o objetivo de 

acumular alelos favoráveis e futuramente extrair genótipos superiores. 
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Assim, foram identificados clones com características agronômicas, qualitativas e 

culinárias adequadas ao mercado in natura e para o processamento industrial na forma 

de pré-fritas congeladas, chips e palha. 
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Tabela 1. Relação dos sete melhores clones selecionados para o mercado in natura e 

das testemunhas utilizando níveis independentes de eliminação (The best 

seven clones selected for the fresh market and controls using independent 

culling). 

Genótipo 

Prod. 

tubérculos 

comerciáveis 

(g x planta-1) 

Peso 

específico 

Textura da 

periderme 

Formato dos 

tubérculos 

Profundidade 

do olho 

Cor após 

fritura 

  CMA 31 794,44 1,074 2,56 5,00 3,02 2,00 

  CMA 118 915,97 1,071 2,96 4,63 3,13 3,00 

  CMA 192 899,31 1,077 3,16 5,00 3,16 3,00 

  CMA 37 720,14 1,071 3,05 4,74 3,21 3,00 

  CMA 233 711,81 1,073 2,01 5,00 3,57 2,00 

  CMA 13 769,44 1,077 3,24 3,00 3,57 2,00 

  CMA 73 809,38 1,070 2,56 4,45 3,72 3,00 

  Média 802,93 1,073 2,79 4,55 3,34 2,57 

  Ágata 901,74 1,055 4,00 5,00 3,32 4,00 

  Asterix 302,43 1,065 3,30 5,00 3,48 4,00 

  Monalisa 556,94 1,064 3,24 4,63 3,57 4,00 

 

Tabela 2. Relação dos sete melhores clones selecionados para a indústria de pré-fritas 

congeladas e das testemunhas utilizando níveis independentes de eliminação (The 

best seven clones selected for the industry of frozen fried and controls using 

independent culling). 

Genótipo 

Prod. tubérculos 

comerciáveis 

(g x planta-1) 

Peso 

específico 

Formato dos 

tubérculos 

Profundidade 

do olho 
Cor após fritura 
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  CMA 57 820,66 1,080 5,00 3,24 3,00 

  CMA 370 794,44 1,079 4,63 3,29 3,00 

  CMA 51 815,97 1,081 5,00 3,40 3,00 

  CMA 258 678,48 1,084 4,45 3,45 3,00 

  CMA 177 853,23 1,078 4,96 3,47 2,00 

  CMA 314 970,83 1,080 5,00 3,48 3,00 

  CMA 312 686,81 1,093 5,00 3,71 1,00 

  Média 802,92 1,082 4,86 3,43 2,57 

  Ágata 901,74 1,055 5,00 3,32 4,00 

  Asterix 302,43 1,065 5,00 3,48 4,00 

  Monalisa 556,94 1,064 4,63 3,57 4,00 

 

 

 

Tabela 3. Relação dos seis melhores clones selecionados para a indústria de chips e palha e das 

testemunhas utilizando níveis independentes de eliminação (The best six clones 

selected for the chip industry and straw and controls using independent 

culling).  

Genótipo 

Prod. tubérculos 

comerciáveis 

(g x planta-1) 

Peso 

específico 

Formato dos 

tubérculos 

Profundidade 

do olho 
Cor após fritura 

  CMA 99 692,36 1,082 1,55 3,05 2,00 

  CMA 352 1106,60 1,078 2,28 2,96 2,64 

  CMA 300 869,45 1,083 2,28 3,16 2,64 

  CMA 52 817,36 1,093 2,21 2,82 3,00 

  CMA 297 912,50 1,089 1,87 3,24 3,00 

  CMA 271 772,87 1,089 1,85 3,17 - 

  Média 861,86 1,086 2,01 3,06 2,66 

  Ágata 901,74 1,055 5,00 3,32 4,00 

  Asterix 302,43 1,065 5,00 3,48 4,00 

  Monalisa 556,94 1,064 4,63 3,57 4,00 
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