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A batata-doce (Ipomoea batatas (L.) Lam.) é uma planta tropical de origem americana, que pode 

ser encontrada desde a península de Yucatán, no México, até a Colômbia. Está entre as fontes de 

biomassa agroenergéticas do Brasil que podem ser consideradas importantes para produção de 

etanol, pois apresenta elevada capacidade para produção de etanol, principalmente se forem 

utilizadas cultivares com alta produtividade e teor de matéria seca. A batata-doce vem sendo 

estuda para produção de etanol desde 1997 por pesquisadores da Universidade Federal do 

Tocantins -UFT. Durante doze anos o melhoramento genético da batata-doce foi conduzido em 

campos de policruzamentos ao acaso, permitindo-se apenas o conhecimento do genitor feminino, 

resultando em lançamento de algumas cultivares. Uma alternativa para aumentar o ganho 

genético com a seleção é o uso de cruzamentos biparentais, o que pode tornar a exploração da 

variabilidade genética mais eficiente. A partir desses cruzamentos objetivou-se obter novos 

genótipos de batata-doce, e posteriormente avaliar e selecionar os de desempenhos superiores 

para a produtividade de raízes e rendimento de etanol. Nesses cruzamentos foram utilizados sete 

cultivares de batata-doce industriais (Amanda, Ana Clara, Bárbara, Beatriz, Carolina Vitória, 

Duda e Marcela) e seis genótipos selecionados de batata-doce industrial (BDI106, BDI199, 

BDI233, BDI(2007)106-41, BDI(2007)PA26 e BDI(2007)PA37). Os cultivares industriais 

utilizados como genitores são provenientes do programa de melhoramento genético de batata-

doce da UFT/LASPER. O experimento foi instalado em delineamento látice com três repetições. 

A parcela experimental foi formada por seis plantas, com espaçamento de 35 cm entre planta, e 

90 cm entre leiras. Os cruzamentos foram realizados no Centro Tecnológico Agroindustrial e 

Ambiental – CTAA e as avaliações agronômicas foram feitas na UFT, Campus Universitário de 
Gurupi. O cruzamento biparental foi uma estratégia eficiente para a exploração da variabilidade 

genética da batata-doce, o que resultou em 73 novos genótipos. As características avaliadas 

foram produtividade e rendimentos de etanol. Os genótipos que se destacam para a produção de 

etanol são BDI(2011)09, BDI(2011)72 e BDI(2011)83 com produtividades médias de 48,19; 

43,49 e 43,21 Mg ha
-1

, e rendimentos em etanol de 9,35; 8,16 e 9,01 m
3
 ha

-1
, respectivamente. 

Os genótipos BDI(199)73, BDI(2011)52, BDI(2011)83 e a cultivar Duda, possuem alto potencial 

de produção de raízes e pouca incidência de insetos de solo, sendo promissores para serem 

utilizados na indústria de etanol. 
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