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A batata-doce (Ipomoea batatas) apresenta uma alta variabilidade dentro da espécie, 

provavelmente devido ao alto nível de ploidia (2n = 6x = 90). Para que esta variabilidade possa 

ser utilizada em programas de melhoramento de batata-doce para o consumo humano 

envolvendo genótipos superiores, é necessário dispor de informações a respeito do germoplasma 

a ser utilizado, de suas potencialidades genéticas e dos parâmetros genéticos intrínsecos às 

características que serão melhoradas de acordo com a aptidão agronômica. Os objetivos do 

presente trabalho foram: 1) promover o agrupamento de genótipos em função da dissimilaridade 

genética; 2) indicar a contribuição relativa dos caracteres avaliados para a dissimilaridade e; 3) 

apontar as combinações híbridas mais promissoras para reproduzir recombinações superiores de 

batata-doce com aptidão para o consumo humano.  O experimento foi instalado no campo 

experimental da empresa HortiAgro Sementes Ltda., localizada na Fazenda Palmital, no 

município de Ijaci-MG, no período de março a outubro de 2007. Foram avaliados um total de 33 

genótipos de batata-doce pertencentes à coleção de germoplasma de batata doce com aptidão 

para “consumo humano” da Universidade Federal de Lavras-UFLA. O delineamento 

experimental constou de blocos casualizados com duas repetições. Foram analisadas nove 

características. Os dados foram submetidos à análise de variância, sendo comparados pelo teste 

de Scott-Knott. Foram aplicados o método de agrupamento de Tocher e a técnica da ligação 

média entre grupos (UPGMA), utilizando a distância generalizada de mahalanobis (D
2
), como 

medida de dissimilaridade. A importância relativa dos caracteres avaliados quanto à 

dissimilaridade genética observada entre os genótipos foi realizada por meio da participação dos 

componentes de D
2
, relativos a cada característica, no total de dissimilaridade observada. O 

caráter Produção de Raízes frescas (t ha-1) – RTONMF foi o que mais contribuiu para a 

dissimilaridade genética total (34,66%) entre os 33 genótipos de batata doce testados. A presença 

de variabilidade possibilitou a identificação de genótipos dissimilares e com média elevada para 

os caracteres analisados. As combinações – UFLA07-12 x UFLA07-31, UFLA07-43 x UFLA07-

31, UFLA07-12 x UFLA07-49, UFLA07-43 x UFLA07-49 e UFLA07-31 x UFLA07-49 – são 

promissoras para cruzamentos e obtenção de populações segregantes com variabilidade superior 

no programa de batata-doce com aptidão para consumo humano.  
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