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Nas condições da região Sul do Brasil, estudos realizados em cultivos de batata apontam haver 

uma condição excepcional para o desenvolvimento de estratégias de melhoramento da cultura, 

que potencializam os ganhos genéticos nas primeiras gerações de seleção. Assim, de modo a 

aproveitar essa potencialidade e fazer com que o melhoramento genético da batata, nas 

condições de cultivo do Sul do Brasil, possa ser conduzido dentro dos preceitos de eficiência e 

economia de recursos financeiros e humanos, além de possibilitar a identificação antecipada de 

genótipos superiores, estudos utilizando análise de correlação canônica podem ser úteis. O 

objetivo deste estudo foi avaliar o uso da correlação canônica para identificar caracteres de 

planta e tubérculo que possam ser utilizados para a identificação precoce de clones superiores de 

batata. Foram utilizadas duas gerações (plantular e de tubérculo), com nove famílias e um total 

de 358 clones. A geração plantular (G1) foi conduzida em casa de vegetação, no inverno de 

2008, e a geração de tubérculo (G2) em campo, no outono de 2009. Nas duas gerações foram 

avaliados 13 caracteres de planta e tubérculo: estatura da haste principal (EHP), massa fresca de 

parte aérea (MFA), massa fresca de estolão (MFE), massa fresca de tubérculos (MFT), número 

de tubérculos por cova (NTC), tubérculo alongado (TAL), tubérculo achatado (TAC), aspereza 

da casca (ASP), presença de ponta (PON), embonecamento (EMB), profundidade de gemas 

(PRG), dias para rompimento da dormência (DRD) e número de brotos por tubérculo (NBT). A 

variabilidade entre as famílias foi significativa para todos os caracteres nas duas gerações, com 

exceção de PON na primeira geração e MFA, EMB e PRG na segunda geração. As correlações 

lineares entre G1 e G2 foram significativas, positivas e altas para 12 dos 13 caracteres avaliados. 

A análise de correlação canônica mostrou que existe associação entre caracteres de planta e 

tubérculo nas duas gerações. Porém, não foi observado regra geral para a seleção precoce de 

clones, válida para qualquer família, sendo a avaliação de clones no conjunto mais eficiente para 

identificar a correlação de caracteres entre as gerações.  
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