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RESUMO 

A batata-doce (Ipomoea batatas), cultura rústica, de baixo custo de produção, se 

adaptada às várias condições de solo e clima brasileiro. O objetivo do trabalho foi 

comparar características de 10 clones de batata-doce no município de Urutaí, estado de 

Goiás. O experimento foi conduzido em uma unidade experimental de 600m2. 

Cultivou-se dez genótipos de batata-doce, oriundos da Embrapa Hortaliças. O adubação 

utilizada foi 60-120-90 kg/ha de N, P2O5 e K2O, respectivamente, com utilização de 

ramas-semente contendo de seis a oito entrenós, plantadas em leiras de 30 cm de altura, 

distanciadas 80 cm. O delineamento foi em blocos casualizados com quatro repetições, 

com quatro metros de comprimento para cada clone. Os parâmetros analisados foram 

peso fresco e seco da parte aérea, número final de raízes, produtividade, peso fresco e 

seco de 5 raízes comerciais e viabilidade das mudas. Os tubérculos foram classificados 

em sete diferentes classes de peso Extra A (entre 301 e 400 g), Extra B (entre 201 e 300 

g), Especial (entre 151 e 200 g), Diversos I (entre 80 e 150 g), Diversos II (entre 400 e 

800 g), Refugo I (abaixo de 80 g) e Refugos II (acima de 800 g). Todas as 

características de produção avaliadas foram significativamente diferentes entres os 

clones. Um total de 38,73 ton/ha de batata-doce foi produzido no experimento, sendo 

que o clone 1210 obteve 6,260kg/ha, alcançando viabilidade acima de 90%. 

PALAVRAS-CHAVE Ipomoea batatas, tubérculos, biofortificação  

ABSTRACT 

Comparative approach of different clones of sweet potato in the municipality of 

Urutaí- Goiás 

The sweet potato (Ipomoea batatas), a rustic culture, of low cost production, is adapted 

to many Brazilian conditions of soil and climate. The objective of this study was to 

compare characteristics of 10 sweet potato clones in the municipality of Urutaí, Goiás 

State. The experiment was conducted in an experimental unit of 600m2. Ten clones of 

sweet potato, provided by Embrapa Hortaliças, were grown. The fertilizer used was 60-
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120-90 kg/ha of N, P2O5 and K2O, respectively, using branches as seeds containing six 

to eight internodes and planted in windrows of 30 cm high and 80 cm apart. It was used 

a randomized block design, with four replications, and four meters long for each clone. 

The parameters analyzed were fresh and dry weight of the aerial part of the plant, final 

number of roots, yield, fresh and dry weight of 5 commercial roots and seedlings 

viability. The tubers were classified in seven different weight classes, such as Extra A 

(between 301 and 400g), Extra B (201 and 300 g), Special (151 and 200 g), Different I 

(80 and 150 g), Different II (400 and 800 g), Refused I (below 80 g) and Refused II 

(above 800 g). All production characteristics evaluated were significantly different 

between the clones. A total of 38.73 ton / ha of sweet potato was produced in the 

experiment, and clone 1210 was obtained 6.260 kg / ha viability reached above 90%. 

Keywords: Ipomoea batatas, tubers, biofortification 

 

Embora a cultura da batata-doce possua grande importância na alimentação dos 

brasileiros, influências de nossos colonizadores, poucos são os trabalhos de pesquisa 

que visam selecionar e indicar cultivares dessa cultura para as diferentes regiões do país, 

sendo este um dos principais problemas enfrentados pelos produtores (Filgueira, 2007). 

Sabe-se que a batata-doce (Ipomoea batatas) é uma cultura rústica, pouco exigente em 

água e fertilidade do solo, de fácil cultivo, ampla adaptação, alta tolerância a seca e 

baixo custo de produção. Possui ampla adaptação, sendo cultivada em diversas regiões 

do país, notadamente naquelas onde predomina a agricultura familiar, favorecida 

principalmente por sua baixa exigência em tratos culturais e crescer em solos pobres e 

degradados (Filgueira, et al., 2006). 

A batata-doce é uma planta de excelente fonte de nutrientes e especialmente, fonte de 

energia, devido à concentração de carboidratos, açúcares, sais minerais e vitaminas A, C 

e do Complexo B. Além disso, contém também grande quantidade de metionina, que é 

um dos aminoácidos essenciais para o bem estar dos seres humanos (Embrapa, 2013).  

Resende, et al., (2012) garantem que a batata-doce é um alimento altamente energético, 

pois apresenta cerca de 30% de matéria seca que contém em média 85% de 

carboidratos, cujo componente principal é o amido. Comparada com outras estruturas 

vegetais amiláceas, possui maior teor de matéria seca, carboidratos, lipídios, cálcio e 

fibras que a batata inglesa, mais carboidratos e lipídios que o inhame e mais proteína 
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que a mandioca. Durante o armazenamento, parte do amido se converte em açúcares 

solúveis, atingindo de 13,4 a 29,2% de amido e de 4,8 a 7,8 % de açucares totais 

redutores fazendo com que o sabor da raiz se acentue, mesmo após colheita (Melo et al., 

2010; Embrapa, 2013). 

A Embrapa Hortaliças junto com os programas AgroSalud e HarvestPlus, realizaram 

trabalhos que visavam combater as deficiências nutricionais da população menos 

favorecida adotando, como estratégia, o estímulo à produção de alimentos naturalmente 

enriquecidos. Essa parceria foi responsável pela biofortificação da batata-doce, com 

vistas ao desenvolvimento de cultivares com maiores teores de vitamina A, ferro e 

zinco. As variedades de batata-doce encontradas no mercado de polpa branca contêm 

teores insignificantes de caroteno, enquanto que em variedades biofortificadas 

encontram-se valores superiores aos encontrados, por exemplo, na cenoura, que é o 

alimento mais citado como fonte de caroteno (Silva, et al. 2002). Dessa forma, a 

investigação sobre o desenvolvimento, adaptação e produção de produtos agrícolas 

biofortificados são necessários para que um maior contingente populacional possa ter 

acesso e utilização desses materiais.   

O objetivo do presente trabalho foi comparar características de 10 clones de batata-doce 

no município de Urutaí, estado de Goiás, tendo em vista a grande necessidade de se 

conhecer características produtivas dos diversos clones de batata-doce existentes no 

mercado e a ausência de estudos conduzidos em território brasileiro que possam 

fornecer tais informações, inclusive a respeito de materiais biofortificados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na área de produção de hortaliças do Instituto Federal 

Goiano, Campus Urutaí, (GO). Dez genótipos de batata-doce, com diferentes teores de 

carotenóides, oriundos da Embrapa Hortaliças, Gama (DF), foram utilizados (Tabela 1). 

Os genótipos de batata-doce em questão diferenciam-se visualmente entre si pela cor da 

película (casca), cor da polpa e morfologia foliar. Esses materiais são oriundos do 

Biofort (Programa de Biofortificação Brasileiro) que está ligado ao HaverstPlus e 

AgroSalud, dois programas internacionais de biofortificação de alimentos.  

O solo utilizado para plantio foi argilo-arenoso e bem drenado, o que facilita o 

crescimento lateral das raízes, sem presença de alumínio tóxico, com pH ligeiramente 
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ácido e com alta fertilidade natural. A textura do solo também facilitou na colheita 

manual, permitindo o arranquio das batatas com menor índice de danos e menor esforço 

físico. O preparo do solo consistiu na formação de leiras com 30 cm de altura, 

distanciadas de 80 cm. Dessa forma, após a formação dos canteiros, esses foram 

divididos ao meio formando as leiras com as dimensões descritas.  

Os materiais foram plantados, em uma área útil de 600m
2
, através de ramas-semente 

contendo seis a oito entrenós (cerca de 30 cm). O delineamento utilizado no plantio da 

batata-doce foi de blocos casualizados com quatro repetições e cada bloco contendo 

cinco leiras, para cada genótipo, de quatro metros de comprimento cada e um metro entre 

cada parcela. O espaçamento entre leiras utilizado foi de 80 cm e 33 cm entre plantas 

(aproximadamente três plantas por metro linear).  

Os parâmetros de produção quantificados, todos no momento da colheita dos tubérculos, 

foram: Peso fresco da parte aérea (ton/ha), Peso seco da parte aérea (ton/ha), Número 

final de raízes (n/ha), Produtividade (ton/ha), Peso fresco de 5 raízes comerciais (kg), 

Peso seco de 5 raízes comerciais (kg). Além disso, quantificou-se a Viabilidade de 

mudas (%) através da proporção de mudas plantadas e de plantas sobreviventes na época 

da colheita. Após a colheita, os tubérculos, individualmente, foram categorizados, em 

função do seu peso, em sete diferentes classes: Extra A (entre 301 e 400 g), Extra B 

(entre 201 e 300 g), Especial (entre 151 e 200 g), Diversos I (entre 80 e 150 g), Diversos 

II (entre 400 e 800 g), Refugos I (abaixo de 80 g) e Refugos II (acima de 800 g).  

Todos os dados quantificados foram verificados quanto às pressuposições da analise de 

variância (ANOVA), as médias foram comparadas utilizando o teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade. A normalidade foi verificada pelo teste de aderência de 

Lilliefors e, de forma complementar, visualmente pela simetria do histograma obtido 

pelo programa SAEG (Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas) (Ribeiro Junior & 

Melo, 2009). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todas as características de produção avaliadas, além da viabilidade, foram 

significativamente diferentes entres os clones de batata-doce. O peso fresco da parte 

aérea produzido pelo clone 1206 (9,94±0,33 ton/ha), no final do ciclo, foi três vezes 

maior do que aquele produzido pelo clone 1205 (3,98±0,13 ton/ha), enquanto que os 

demais clones de batata-doce originaram valores intermediários. Essa resposta repetiu-se 
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para o parâmetro peso seco da parte aérea, com o clone 1206 sendo superior aos demais 

materiais (Tabela 2). 

O único clone de batata-doce avaliado que alcançou valores de viabilidade acima de 90% 

foi o clone 1210, enquanto que as mudas provenientes do clone 1190 obtiveram apenas 

66,66% de viabilidade, sendo este o material com menor viabilidade de todo o 

experimento. Os demais clones (1362, 1338, 1340, 1304, 1205, 1310, 1195 e 1206) 

tiveram uma média geral de 80,25% de viabilidade de mudas (Tabela 2). 

Um total de 38,73 ton/ha de batata-doce foi produzido no experimento, sendo que a 

maior produtividade foi a do clone 1210 com cerca de 6,26 ton/ha de batata-doce 

produzidas (Tabela 2), correspondendo a 16,16% de todo material produzido. Os clones 

1340, 1206 e 1190 foram os que originaram menor produtividade, com apenas 890kg, 

1670 e 2130 kg, respectivamente, de batata-doce por hectare (Tabela 2). 

O clone mais produtivo (1210) também originou maior peso fresco de cinco raízes 

comerciais (1,624±0,01 kg), que foi semelhante ao clone 1310 (1,637±0,04 kg). Todavia, 

o peso fresco de cinco tubérculos comerciais dos clones 1362, 1338 e 1340 foram 

menores em comparação com os demais tratamentos, com média de apenas 1,478 kg 

(Tabela 2).  

Porém, esse padrão não foi observado para o peso seco de cinco tubérculos comerciais, 

onde os clones 1190 e 1206 originaram maior peso de tubérculos com 434,06 e 436,50 

kg, respectivamente, sendo por isso considerados os de maior rendimento. O clone 1310 

foi considerado o de menor rendimento para o peso seco de cinco raízes comerciais, com 

apenas 239,31 kg (Tabela 2).  

Quando analisado o peso fresco de cinco raízes comerciais os 10 clones não 

diferenciaram estatisticamente no teste Tukey a 5%, apresentando em média 1,5436 kg, 

já comparando o peso de cinco raízes comerciais secas, os clones 1190, 1304, 1205, 

1195, 1210 e o 1206 não apresentaram diferenças significativas, sendo que o material 

1206 obteve o valor de 436,50kg, os demais clones obtiveram em média cerca de 

267,86 kg. 

Firetti & Montes (2006) relatam que em São Paulo mais precisamente na região de 

Presidente Prudente no ano de 2004, a mesma obteve uma produtividade de batata doce 

considerada muito elevada, com cerca de 15,245kg/ha, sendo que em no referido 

experimento a maior produtividade atingida foi de 6,260kg/ha alcançada pelo clone 
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1210, muito aquém da obtida em Presidente Prudente e no âmbito nacional (cerca de 

9,000kg/ha). 

Cabe ressaltar que, a cultura da batata-doce no interior de São Paulo vem sendo muito 

utilizada como alternativa em reforma de pastagens, constituindo-se numa atividade 

agrícola de expressão junto a pequenos e médios produtores rurais, justamente por 

tratar-se de uma exploração vegetal que apresenta fácil cultivo, baixo custo de 

produção, resistência à seca, pragas e doenças, possibilidade de mecanização e por 

permitir a proteção do solo (Firetti & Montes, 2006). 

O clone biofortificado 1210, nas condições do Sudeste goiano, município de Urutaí, foi 

o material que obteve maior produção, com a produtividade mais próxima da média 

nacional, com produção de 6,26 ton/ha. 
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Tabela 1. Características visuais (cor da película e polpa) dos tubérculos e morfológicas 

da folha dos 10 clones de batata-doce, Ipomoea batatas L. 

(Convolvulaceae), cultivados em Urutaí, estado de Goiás, Brasil.  

 

 

 

Clone 

  

Coloração 

  

Formato (folha madura) 

Película (casca) Polpa  Geral Tipo de 

lóbulos 

lóbulo 

central 

1195 Rosada Laranja   Lanceolada Profundo Lanceolado 

1205 Roxa-vermelho Laranja   Lobulada Suave Triangular 

1206 Creme Branco  Lanceolada Profundo Lanceolado 

1210 Creme Laranja escuro  Cordiforme Suave Dentado 

1304 Roxa-vermelho Laranja escuro  Triangular Suave Dentado 

1310 Rosada Laranja escuro  Triangular Suave Dentado 

1338 Roxo escura Laranja escuro  Cordiforme Suave Dentado 

1340 Roxa-vermelho Laranja escuro  Triangular Suave Dentado 

1362 Rosada Laranja escuro  Cordiforme Suave Dentado 

1190 Roxa-vermelho Branco  Triangular Suave Dentado 
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Tabela 2. Valores (Média±Erro Padrão
1
) do Peso fresco da parte aérea (ton/ha), Peso seco da parte aérea (ton/ha), Viabilidade de mudas (%), Número final de raízes 

(n/ha), Produtividade (ton/ha), Peso fresco de cinco raízes comerciais (kg) e peso seco de cinco raízes comerciais (mg) de diferentes clones de batata-doce 

Ipomoea batatas (L.) (Convolvulaceae) cultivados em Urutaí, Goiás, Brasil.    

 

 

Clones 

Peso fresco 

da parte aérea 

(ton/ha) 

Peso seco 

da parte aérea 

(ton/ha) 

Viabilidade 

de mudas 

(%) 

Número final 

de raízes 

(n/ha) 

 

Produtividade 

(ton/ha) 

Peso fresco de cinco 

raízes comerciais 

(kg) 

Peso seco de cinco  

raízes comerciais 

(kg) 

 

1190 

 

4,97 ± 0,70 bc 

 

0,62 ± 0,05 cde 

 

66,66 ± 2,15 c 

 

1043,35 ± 21,46 cde 

 

2,13 ± 0,09 e 

 

1,549 ± 0,01 ab 

 

434,06 ± 45,10 a 

 

1362 6,35 ± 0,64 b 0,76 ± 0,07 bcde 73,61 ± 7,27 abc 1395,70 ± 74,61 cd 5,29 ± 0,16 abc 1,467 ± 0,03 b 260,71 ± 17,26 cd 

 

1338 5,94 ± 0,68 b 0,84 ± 0,03 abc 72,22 ± 4,12 bc 2287,10 ± 178,70 b 3,92 ± 0,31 d 1,495 ± 0,03 b 261,96 ± 16,86 cd 

 

1340 6,50 ± 0,20 b 0,89 ± 0,02 ab 83,33 ± 3,04 abc 342,96 ± 30,52 f 0,89 ± 0,05 e 1,473 ± 0,02 b 309,46 ± 9,65 bcd 

 

1304 5,14 ± 0,46 bc 0,76 ± 0,02 bcde 80,55 ± 1,75 abc 910,93 ± 15,99 de 4,68 ± 0,33 bcd 1,578 ± 0,02 ab 358,14 ± 5,27 abcd 

 

1205 3,98 ± 0,13 c 0,57 ± 0,07 e 87,50 ± 4,16 ab 1583,59 ± 50,11 c 5,69 ± 0,23 ab 1,574 ± 0,04 ab 399,82 ± 49,33 ab 

 

1310 5,20 ± 0,32 bc 0,60 ± 0,04 de 77,77 ± 4,64 abc 3662,10 ± 215,92 a 3,93 ± 0,22 d 1,637 ± 0,04 a 239,31 ± 27,94 d 

 

1195 5,64 ± 0,49 bc 0,82 ± 0,05 abcd 79,16 ± 5,59 abc 968,59 ± 34,46 de 4,27 ± 0,14 cd 1,590 ± 0,03 ab 381,24 ± 13,43 abc 

 

1210 5,05 ± 0,16 bc 0,64 ± 0,04 cde 93,05 ± 3,97 a 1431,64 ± 208,35 cd 6,26 ± 0,58 a 1,624 ± 0,01 a 318,90 ± 13,75 abcd 

 

1206 9,94 ± 0,33 a 1,01 ± 0,03 a 88,88 ± 3,51 ab 609,37 ± 13,98 ef 1,67 ± 0,01 e 1,549 ± 0,01 ab 436,50 ±16,25 a 

CV 

Média Geral 
13,74 

5,871 

13,07 

0,751 

12,63 

80,273 

16,33 

1423,53 

13,15 

3,87 

3,29 

1,553 

15,05 

340,01 

        
1 Médias seguidas pela mesma letra, dentro de cada coluna, não diferem entre sí ao nível de 5% de probabilidade pelo teste Tukey. CV= Coeficiente de Variação 

 


