
VARIABILIDADE GENÉTICA EM BATATA PARA COMPONENTES DE 

RENDIMENTO E DE APARÊNCIA DE TUBÉRCULOS 

 
Raquel BartzKneib

1
; Gabriela Guerra dos Santos da Cunha

1
; Arione da Silva Pereira

2
; Caroline 

Marques Castro
2 

 
1
Doutoranda em Fitomelhoramento – UFPel/Pelotas-RS/Brasil. Bolsista CAPES – Email: 

raquelkneib@yahoo.com.br; 
2
 Pesquisadores – Embrapa Clima Temperado – Pelotas-RS/Brasil 

 

 

A comercialização de batata se dá tanto na forma in natura, quanto industrializada, e muitos 

caracteres devem ser considerados pelo melhorista no processo de seleção.  Para o 

desenvolvimento de uma cultivar é necessário atender as exigências tanto do produtor, quanto do 

mercado consumidor. Assim, é importante que haja variabilidade no germoplasma e que se 

conheçam as características dos genótipos utilizados como genitores para o direcionamento dos 

cruzamentos. O objetivo do presente trabalho foi caracterizar genótipos do banco ativo de 

germoplasma de batata (BAG) da Embrapa quanto a componentes de aparência e de rendimento, 

visando conhecer a variabilidade disponível para estes caracteres e auxiliar nas estratégias para 

melhor explorar essa variabilidade. Foram avaliados 69 genótipos, incluindo cultivares nacionais 

e estrangeiras, assim como clones avançados. O experimento foi realizado na primavera de 2014, 

em Pelotas, RS, com delineamento experimental de blocos casualizados e cada parcela composta 

por cinco plantas. Foram avaliados os caracteres de aparência de tubérculo: aparência geral, 

achatamento, apontamento, aspereza, cor da polpa, curvatura, profundidade da gema, formato e 

uniformidade do formato. Quanto aos componentes do rendimento, foram avaliados: número de 

tubérculos/planta, massa de tubérculos/planta e massa média de tubérculos. Também foi avaliada 

a duração do ciclo vegetativo. Com base na média de cada genótipo para cada uma das variáveis 

analisadas foi realizada a análise de componentes principais. Os dois primeiros componentes 

explicaram 44% da variação total. Para o primeiro componente, as variáveis achatamento e o 

formato foram as que mais contribuíram positivamente para dispersão dos genótipos, enquanto 

curvatura e apontamento contribuíram negativamente. No segundo componente, os caracteres 

aparência geral, textura da película, massa de tubérculos/planta e massa média dos tubérculos 

contribuíram positivamente para dispersão dos genótipos. Foi possível observar a formação de 

cinco grupos, sendo um grande grupo no centro do gráfico concentrando mais de 50% dos 

genótipos, evidenciando um estreitamento da base genética no germoplasma avaliado para os 

caracteres mensurados. O segundo grupo foi formado por um clone da França, o qual se destacou 

pela sua alta massa média dos tubérculos, porém apresenta como característica negativa o 

apontamento de tubérculo muito acentuado. Próximo a este genótipo, agruparam-se seis clones, 

com bom rendimento, boa aparência geral e ciclo longo. Em sentido oposto a este grupo, um 

clone, oriundo do Peru, ficou isolado, com ciclo curto, baixo rendimento e caracteres de 

aparência indesejados. Um quinto grupo foi formado por seis clones e encontra-se separado dos 

demais por apresentar baixas notas para diversos componentes de aparência e rendimento. A 

maioria dos genótipos avaliados foi similar para os caracteres mensurados, no entanto alguns 

clones se distinguiram, com caraterísticas de interesse e que podem ser usados em cruzamentos 

visando ampliar a base genética utilizada em programas de melhoramento. 
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