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Resumo 
 
   Em programas de melhoramento genético da batata, além das características agronômicas, a 
aparência externa dos tubérculos tem sido alvo de estudos para atender as exigências do mercado 
consumidor. O objetivo do trabalho foi avaliar a aparência da periderme de genótipos de batata 
cultivados em dois tipos de solo. Foram avaliados 123 genótipos plantados, simultaneamente, em 
vasos contendo substrato (Plantmax®) e em campo. Avaliou-se a periderme por meio de notas visuais, 
de acordo com a escala proposta por Lepre et al., (2007). Não houve diferença significativa entre 
avaliadores dentro de cada solo. Com relação aos genótipos avaliados, estes apresentaram diferenças 
significativas para o caráter estudado. Houve interação dos genótipos com os diferentes solos 
estudados. A decomposição da interação solos x genótipos revelou que existem clones, onde a textura 
da periderme se apresentou estável nos diferentes solos e clones sensíveis aos diferentes solos.  
 
Introdução 
 
 Grande importância tem sido dada à produtividade e aparência externa do tubérculo de batata 
(Solanum tuberosum L.). Os componentes da aparência dos tubérculos de batata são o formato, a 
profundidade do olho (gema vegetativa), a uniformidade do tamanho dos tubérculos e textura da 
periderme (película), sendo esta última característica, uma das que mais influencia a decisão de 
compra de batata in natura pelo consumidor (JEMISON et al., 2008). A película é formada por três 
tecidos diferentes, denominados súber, felogênio e feloderme. O súber, localizado na parte mais 
externa da película, está diretamente acima do felogênio. Já a feloderma, está diretamente abaixo do 
felogênio. O súber e a feloderme são formados a partir das células do felogênio. A principal função da 
periderme é formar uma barreira efetiva ao redor dos tubérculos protegendo-os de infecções por 
patógenos e desidratação (SABBA; LULAI, 2002). No Brasil, o consumidor procura batatas que 
sejam de formato alongado, polpa creme, olhos rasos, tamanho padronizado e, principalmente, 
periderme lisa e brilhante, de coloração amarela, não importando as qualidades culinárias e tampouco 
a qualidade de matéria seca (HAYASHI, 2001). Para a bataticultura brasileira, cuja produção é 
formada basicamente por cultivares introduzida de regiões temperadas, a influência ambiental é muito 
grande. Nielsen (1964), afirma que a periderme de tubérculos de batata é fortemente afetada pela 
temperatura, matéria orgânica, umidade e textura do solo. Altas temperaturas do solo induzem à 
aspereza da periderme, comprometendo assim, a aparência dos tubérculos (GINZBERG et al, 2005). 
Em muitos programas de melhoramento da batata, a avaliação da textura da película tem sido 
realizada por meio de notas visuais podendo ser utilizadas escalas diagramáticas para a orientação dos 
avaliadores. O objetivo do trabalho foi avaliar o comportamento da periderme de genótipos de batata 
cultivados em diferentes tipos de solo através de avaliadores experientes.  
 
Material e Métodos 
 

Foram amostrados 121 clones do programa de melhoramento da batata da Universidade Federal de 
Lavras (UFLA) e duas cultivares comerciais de batata “Atlantic” e “Cupido”. Os clones e as 
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cultivares amostradas foram obtidos de dois experimentos conduzidos no campo experimental da 
UFLA, no período de 21 de agosto de 2008 a 05 de Janeiro de 2009. No primeiro experimento, os 
clones e as cultivares foram plantados em casa de vegetação em vasos de 3 litros contendo substrato 
organo-mineral (Plantmax®) e, no segundo experimento, simultaneamente ao anterior, foram 
plantados em campo, onde o solo foi classificado como Latossolo Distrófico Vermelho de textura 
argilosa. Em ambas amostragens, avaliou-se a película dos genótipos de batata, por meio de notas 
visuais variando de 1 (película áspera) até 5 (película lisa e brilhante), de acordo com a escala 
proposta por Lepre et al. (2007) (Figura 1). A avaliação foi realizada por dois avaliadores experientes. 
Foi realizada a distribuição de frequência das notas em cada condição de cultivo. Os dados foram 
transformados usando a raiz quadrada e analisados no software “SAS 9.0”.  
 
Resultados e Discussão 
 

Os resultados da análise de variância referente ao caráter textura da película avaliada em dois tipos 
de solos diferentes encontram-se na Tabela 1. O modelo empregado para a análise de variância se 
ajustou aos dados observados (R2 = 84.99%). Neste trabalho, procurou-se inicialmente verificar se os 
avaliadores apresentavam a mesma percepção para a textura da película, tendo como orientação a 
escala diagramática proposta por Lepre et al. (2007) (Figura 1). De acordo com os resultados da 
análise de variância (Tabela 1), não houve diferença significativa entre avaliadores dentro de cada 
solo, indicando que os avaliadores seguiram o mesmo critério de avaliação. O uso da escala 
diagramática pode ter contribuído para que os avaliadores seguissem o mesmo critério e 
apresentassem a mesma percepção da textura da periderme. Desta forma, escalas diagramáticas tem 
sido ferramentas importantes na diminuição da subjetividade de estimativas. Os genótipos avaliados 
apresentaram diferenças significativas para o caráter estudado, evidenciando assim a variabilidade 
genética entre os clones (Tabela 1). A Figura 2 mostra a variabilidade genética entre alguns clones e 
as duas cultivares avaliadas. O clone CTB 05-02, por exemplo, recebeu nota de 3.5 de acordo com a 
escala diagramática, na condição de campo. Já o clone CTB 33-35, na mesma condição, apresentou 
nota 1.00. Além da variabilidade genética, a Figura 2 mostra também a interação existente entre os 
genótipos com os tipos de solos cultivados. O clone CTB 27-02 apresentou melhor desempenho em 
campo do que em substrato organomineral, comportamento este, diferente em relação aos clones CTB 
05-02 e CTB 33-35 e as cultivares atlantic e cupido. Foi realizada a decomposição da interação solos 
x genótipos, com a finalidade de indicar quais genótipos apresentaram comportamento não consistente 
nos diferentes solos. Verificou-se que 32% dos genótipos avaliados apresentaram comportamento não 
consistente e, 68% apresentaram o mesmo comportamento nos diferentes solos avaliados. Apesar de 
haver a interação, esta ocorreu para uma quantidade relativamente pequena de clones. Na Tabela 2 
estão os resultados da decomposição da interação para os clones CTB 05-02, CTB 27-02 e CTB 33-35 
e também para as cultivares avaliadas, dentro dos solos. Observa-se que o comportamento do clone 
CTB 27-02 e da cultivar “Atlantic” foram não consistentes (Tabela 2), evidenciando assim a 
sensibilidade da periderme desses genótipos em relação a solos de diferentes texturas. Destaca-se a 
estabilidade da cultivar “Cupido” (Figura 2), cujo desempenho foi semelhante nos dois ambientes. No 
plantio em substrato organomineral, as notas foram melhores distribuídas (Figura 3B) em relação ao 
plantio em campo, onde houve concentração de notas 2, 2,5 e 3 (Figura 3A). Na condição de campo, a 
influência ambiental é maior que na condição de casa de vegetação. Variações de temperatura, 
umidade, matéria orgânica e a textura argilosa do solo, dificultaram a distinção da textura da 
periderme, promovendo a concentração das notas 2, 2,5 e 3. Desta forma, o cultivo em solo 
organomineral foi o que permitiu a melhor avaliação da textura da periderme de tubérculos de batata. 



Conclusões 
 

A periderme de tubérculos de batata é influenciada por diferentes tipos de solo. 
Há variabilidade genética para o comportamento da textura da periderme de batata em relação a 
diferentes tipos de solo.  
O cultivo em substrato organomineral foi à condição de melhor distinção da textura da periderme de 
tubérculos de batata.  
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Tabela 1. Resultado da análise de variância 
para notas visuais da textura da periderme de 
tubérculos de batata avaliadas em dois tipos de 
solos diferentes.  
        

FV GL QM QM 
Genótipos (G) 122 ** 0.17** 
Solo (S) 1 ** 0.88** 
Avaliadores/Solo 2 ns 0.014 ns 
S x G 122 ** 0.065** 

Erro 244 0.021 0.021 
Nota média solo - 
organomineral  2.51   
Nota média solo - argiloso  2.25 � �

CV 9.54 � �

R2 84.99%     

** - significativo ao nível de 1% pelo teste de F.  
ns - não significativo ao nível de 5% pelo teste de F.  
 

Tabela 2. Decomposição da interação da 
análise de variância para notas visuais da 
textura da periderme de alguns genótipos de 
batata avaliadas em dois tipos de solos 
diferentes.  
 

Genótipos GL QM 
Solo/CTB 05-02 1 ns 
Solo/CTB 27-02 1 ** 
Solo/CTB 33-35 1 ns 

Solo/Atlantic 1 ** 
Solo/Cupido 1 ns 

Erro 244 0.021 
** - significativo ao nível de 1% pelo teste de F.  
ns - não significativo ao nível de 5% pelo teste de F.   
 
 

 
Figura 1. Escala diagramática usada como 
referência para avaliação da textura da 
periderme de genótipos de batata. 

 
Figura 2. Médias ajustadas das notas visuais 
para a textura da película de tubérculos de 
batata cultivados em dois tipos de solos.  
 
 

 

 
Figura 3. Distribuição da frequência das notas 
na condição de campo (A) e em substrato 
organomineral (B). 
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