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Raízes tuberosas e estruturas vegetativas aéreas: caracterização de acessos de ba-
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Resumo 

A variabilidade fenotípica e genotípica, que confere adaptabilidade a diferentes condições edafoclimáticas, está entre as 

características mais relevantes da batata-doce. O objetivo geral desta pesquisa foi caracterizar morfoagronomicamente, a 

partir de descritores aceitos internacionalmente e outros em avaliação, as raízes tuberosas e estruturas vegetativas aéreas 

de 48 diferentes acessos, em processo de seleção no Instituto Agronômico, e três cultivares já em uso pelos agricultores. 

Entre os descritores, os com menores valores de coeficiente de variação (melhores descritores), foram folhas unilobadas 

x multilobadas e sobreposição dos ápices no início do desenvolvimento (nas partes vegetativas) e intensidade da cor da 

pele e a cor predominante da polpa (nas raízes tuberosas), para aqueles exclusivamente qualitativos. Para os descritores 

associados a quantidades e medições, os melhores foram comprimentos dos ramos principais e diâmetro do entrenó (partes 

vegetativas) e comprimento do segundo broto emitido e número médio de brotos após 120 dias (raízes tuberosas). A 

análise contribuiu para o processo de seleção e possibilitou a distinção de acessos com características incomuns ou 

extremas, desejáveis ou indesejáveis. 

Palavras-Chave: caracterização morfoagronômica; novos cultivares; Ipomoea batatas; banco de germoplasma; 

variabilidade genética. 

Abstract 

(Tuberous roots and aerial vegetative structures: characterization of sweet potato accessions at IAC for the 

production of new cultivars) The phenotypic and genotypic variability, which gives it adaptability to different 

edaphoclimatic conditions, is among the most relevant characteristics of sweet potato. The general objective of this 

research was to characterize morphoagronomically, from internationally accepted descriptors and others under evaluation, 

the tuberous roots and aerial vegetative structures of 48 different accessions, in the selection process at Instituto 

Agronômico, and three cultivars already in use by farmers. Among the descriptors, those with the lowest coefficient of 

variation values (best descriptors) were unilobed x multilobed leaves and apex overlap at the beginning of development 

(in the vegetative parts) and intensity of skin color and the predominant pulp color (in the roots tuberoses), for those 

exclusively qualitative. For the descriptors associated with quantities and measurements, the best ones were length of the 

main branches and internode diameter (vegetative parts) and length of the second shoot emitted and average number of 

shoots after 120 days (tuberoses roots). The analysis contributed to the selection process and enabled the distinction of 

accessions with unusual or extreme, desirable or undesirable characteristics. 

Keywords: morphoagronomic characterization; new cultivars; Ipomoea batatas; germplasm bank; genetic variability. 
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Introdução 

 A batata-doce, Ipomoea batatas (L.) Lam., está 
entre os cultivos mais difundidos no mundo (ROULLIER 
et al., 2013a). É uma hortaliça que se destaca pela 
facilidade de cultivo, rusticidade, grande resistência a 
pragas, adaptação em diferentes solos e climas, alta 
tolerância à seca, desenvolvendo-se bem nas regiões 
tropicais e subtropicais, com grande luminosidade, 
apresenta significativa interação ambiental e responde 
bem à água e adubação equilibradas (MOULIN et al., 
2014; PERESSIN & FELTRAN, 2014; EMBRAPA, 
2021; Silva, 2021). Pode ser usada na alimentação 
humana e animal, como matéria nas indústrias de 
alimentos, tecidos, papel, cosméticos e álcool carburante, 
entre outras, e tem uso medicinal e ornamental 
(CARDOSO et al., 2005; MOHANRAJ & 
SIVASANKAR, 2014; SOUSA et al. 2018). No Brasil, 
plantada de norte a sul (principalmente no Nordeste, Sul 
e Sudeste), teve a produção aumentada a partir de 2013, 
devido à maior difusão e demanda variada (EMBRAPA, 
2021). No Brasil, na média, a produtividade é baixa, 
decorrente principalmente da baixa adoção tecnológica 
(EMBRAPA, 2021). É cultivada principalmente por 
pequenos agricultores, aliando baixo custo de produção e 
renda relativamente alta, quando bem conduzida 
(MOULIN et al., 2012; CARMONA et al. 2015). 
 Hexaplóide originado na América do Sul 
(ROULLIER et al., 2013a; b), chegou à Nova Guiné em 
período pré-colombiano (ROULLIER et al. 2013b). Entre 
os genótipos de batata-doce em cultivo, há uma grande 
diversidade genética e polimorfismo (RITSCHEL e 
HUAMÁN, 2002; FABRI, 2009; MOULIN et al., 2014; 
Bevilaqua et al., 2019). O cruzamento é uma das causas 
da ampla variabilidade da batata-doce (CAVALCANTE 
et al., 2008). A correta identificação e caracterização dos 
genótipos é de fundamental importância para programas 
de melhoramento genético (MOULIN et al., 2012). A 
caracterização morfológica dos genótipos é normalmente 
a forma mais acessível de quantificar sua diversidade 
genética (CARMONA et al., 2015). Descritores 
morfológicos, aceitos internacionalmente, específicos 
para a cultura da batata-doce estão disponíveis 
(HUAMÁN, 1991). Estimativas relativamente altas de 
herdabilidade de algumas das características utilizadas 
como descritores de batata-doce aumentam a confiança na 
utilização dessas variáveis no processo de caracterização 
morfológica (JONES et al., 1969). 

 No processo de seleção de novos cultivares de 
batata-doce do IAC (Instituto Agronômico), Campinas - 
SP, a presente iniciativa objetivou avaliar a diversidade 
fenotípica, por meio de descritores morfológicos 
(HUAMÁN, 1991), dos materiais obtidos por 
cruzamento. 

Material e Métodos 

 Cruzamentos abertos entre seis materiais 
selecionados (Americana, Monalisa, SRT 47, Centenial, 
Rio de Janeiro II e Canadense) do Banco de Germoplasma 
do IAC geraram novos genótipos (~30 mil sementes). Em 
fases anteriores, no Programa de Melhoramento, cerca de 
2 mil sementes foram germinadas e cultivadas, sendo 
selecionados os 170 clones mais produtivos. De 
agosto/2019 a agosto/2021, avaliou-se 48 acessos da atual 
fase de seleção, e mais 3 acessos já utilizados pelos 
agricultores (controle: Uruguaiana, Ligeirinha e 
Canadense, mais cultivada em São Paulo) foram 
cultivados nos 4 plantios. O acesso 707 foi cultivado 
apenas no primeiro plantio, enquanto os acessos 1290 no 
segundo plantio e o 1291 a partir do terceiro plantio. As 
medições e/ou observações se iniciaram após a primeira 
colheita. 
 A base deste estudo foi constituída pelos 
descritores internacionais definidos para a cultura 
(HUAMÁN, 1991). Embora nem todos os descritores 
propostos (tal como o padrão de distribuição das raízes 
tuberosas) tenham sido avaliados, foram observadas, 
algumas características não previstas, que se mostraram 
de fácil avaliação, igualmente organizadas em classes. 
Inicialmente, considerou-se realizar 3 medições e/ou 
observações para cada caráter, em um dos cultivos de 
sequeiro, que foram complementadas com mais 2 do 
cultivo irrigado, buscando-se ampliar a amostragem e 
facilitar a obtenção de resultados unimodais. As raízes 
avaliadas em número maior, sendo amostradas em 2 
ocasiões para o cultivo de sequeiro e 1 para o irrigado. 
 Para reconhecer os descritores mais adequados, se 
considerou o coeficiente de variação (CV) do número de 
acessos em cada classificação e o número de classes 
observadas, a partir da moda por acesso. Bons descritores 
devem ter um grande número de classes representadas e 
características, sendo que menores CV do número de 
ocorrências por classe correspondem à distribuição mais 
uniforme dos acessos entre as classes. 
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Local 

 O cultivo da batata-doce foi realizado sobre leiras 
em condições usuais de plantio (PERESSIN & 
FELTRAN, 2014), na área da Horticultura (Figura 1), da 
Fazenda Santa Elisa (localizada a 22º 52’ 14.14” S, 47º 
04’ 57.10” O, 668 m), do IAC. O primeiro plantio foi 
realizado em 21/fev/2018-mar/2019, sendo a colheita 

realizada em 21/ago/2019. O segundo plantio em 30-
31/10/2019, com colheita em 10-13/mar/2020 o terceiro 
em 28-29/jan/2020, com colheita em 08-10/jun/2020 e o 
quarto e último plantio (irrigado) em meados de 
agosto/2020, não tendo sido colhido para esta avaliação. 
A parcela tinha 0,3 m entre plantas por 0,9 entre linhas, 
somando 0,27 m²/planta, em 3 linhas com 10 plantas cada, 
totalizando 8,1 m². 

 

Figura 1: Cultivo da batata-doce, na área da Horticultura, Fazenda Santa Elisa – IAC (Campinas – SP).  
A. visão geral; B. vista a partir do nível do solo. 

Características morfológicas: ramo, folha e raiz 

 No início do desenvolvimento no campo do 
segundo plantio, foram observados o recobrimento do 
solo, o enroscamento das plantas em estacas e a 
sobreposição dos ápices dos ramos (não previsto em 
HUAMÁN, 1991). Posteriormente, as plantas passaram a 
ser acompanhadas, com visitas periódicas e realização de 
coletas para análise no laboratório do Herbário IAC. 
Mediu-se a largura da folha madura e foram feitos 
registros se as folhas eram inteiras e lobadas (não 
previstas - HUAMÁN, 1991). No último plantio, quando 
as plantas ficaram por mais tempo no campo e em período 
seco, houve acompanhamento do grau de senescência 
(não previsto em HUAMÁN, 1991). 
 Para as raízes, de tamanhos considerados 
comerciais, visando separação mais clara, os defeitos 
foram subdivididos como descritores, mantendo-se juntos 
apenas os mais semelhantes entre si, como constrições 
superficiais x profundas. Massa (g), comprimento e 

largura (cm), e cor do córtex das raízes (não previstas - 
HUAMÁN, 1991), foram consideradas. 
 Para incluir o máximo de variabilidade, em cada 
colheita as raízes, dentro de cada acesso, foram 
classificadas em batatas pequenas, médias e grandes, 
sendo avaliada uma batata de cada categoria de tamanho, 
em cada ocasião. Na primeira colheita em 2019, a batata 
grande foi acompanhada para avaliação quanto à 
brotação. Na segunda colheita, 9-10 batatas – 3(4) de cada 
categoria de tamanho - foram avaliadas quanto à brotação 
e 12 batatas (4 lotes com 1 batata de cada tamanho) foram 
pesadas consecutivamente toda semana (ou 
quinzenalmente, a partir do 3o mês) até o início de julho 
(intervalo de quatro meses), sendo as batatas com sinais 
de decomposição ou desidratação descartadas, antes da 
pesagem do lote. 
 Na terceira colheita, 10 batatas de cada acesso 
foram acompanhadas para observar a brotação durante 
cinco meses, sendo, 3 pequenas, 4 médias e 3 grandes 
(dentro de cada acesso). Além da contagem periódica do 
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número de brotos, para duas batatas selecionadas de cada 
tamanho, o primeiro e segundo broto a aparecerem, em 
cada uma delas, foram medidos, nas mesmas ocasiões, 
quanto ao comprimento. Os brotos medidos foram 
marcados com tinta guache de cores diferentes, para 
diferenciação entre eles. As análises ocorreram de 
26/06/2020 até 14/10/2020, totalizando 12 ocasiões de 
medições, passando de semanais a quinzenais, a partir de 
setembro, sendo os resultados agrupados em classes. As 
batatas comprometidas com mais de 50% eram 
descartadas. 
 Amostras (ramos com folhas mais raízes tuberosas 
ou com flores ou frutos) de todos os materiais 
caracterizados foram processadas, tornando-se exsicatas e 
estão depositados no Herbário do IAC, estando as 
observações da coleta disponível em 
http://herbario.iac.sp.gov.br/. As avaliações foram 
realizadas por quatro dos autores, aos pares e/ou 
individualmente, com orientações e esclarecimento de 
dúvidas. Cada acesso foi caracterizado a partir da moda 
(ou modas, se bi-trimodal) para cada descritor, sendo que, 
em alguns casos, a variabilidade dentro do acesso não 
permitiu a ocorrência de moda estatística. 

Resultados e Discussão 

Ramos e folhas 

 No total, foram analisadas 22 descritores, sendo 7 
deles obtidos a partir de contagens ou medições e 
classificação posterior. O número de amostras analisadas 
variou entre 150 (para recobrimento do solo, o 
enroscamento das plantas em estacas e a sobreposição dos 
ápices dos ramos, avaliados no 3o plantio) e 350 (para o 
comprimento da lâmina foliar). Foram realizadas 5224 
classificações, sendo 1743 resultantes de medições ou 
contagens. Apenas o acesso 707 não foi analisado, 
sistematicamente, quanto aos ramos e folhas, pois foi 
cultivado apenas no primeiro plantio (permanecendo 
apenas no matrizeiro), enquanto as análises se iniciaram 
pela colheita (raízes tuberosas). 
 Quanto à sobreposição do ápice no início do 
desenvolvimento (CV = 109%), em 46% dos acessos não 
ocorreu, em 30% era ligeira, em 14% moderada e em 4% 
foi nítida, enquanto 6% dos acessos não apresentaram 
moda estatística. Em relação ao enroscamento do ápice, 
todos os acessos apresentaram-se sem enroscamento, nas 
condições de cultivo. Para o comprimento das principais 
ramas (CV = 46%), 60% dos acessos eram semieretos 

(75-150 cm) e 40% eretos (< 75 cm), diferindo dos 
resultados de Fabri (2009) que encontrou mais plantas 
dispersas. Ainda no início do desenvolvimento, quanto ao 
recobrimento do solo (CV = 84%), 64% dos acessos 
apresentaram recobrimento alto (51% - 90%), 34% 
tiveram recobrimento total (> 90%), e 2% (1 acesso) 
médio (50% - 74%). 
 Em relação ao comprimento do entrenó (CV = 
86%), 68% dos acessos apresentaram comprimento curto 
(3-5 cm), 30% muito curto (< 3 cm), e 2% (1 acesso) 
intermediário (6-9 cm), diferindo de BEVILACQUA et 
al. (2019) que encontraram predominância de entrenó 
muito curto. Para o caractere diâmetro do entrenó (CV = 
51%), 68% dos acessos apresentaram diâmetro fino (4-6 
mm) e 32% intermediário (7-9 mm). Para a cor 
predominante do ramo (CV = 124%), 88% dos acessos 
eram verdes, 6% verde com poucas manchas roxas, 4% 
totalmente roxo escuro (Figura 2), sendo 1 acesso (2%) 
bimodal. A cor secundária nos ramos (CV = 130%) foi 
ausente para 94% dos acessos, enquanto 1 acesso (2%) era 
roxo nos nós, sendo 2 outros acessos bimodais. Em 
relação à pubescência no ápice do ramo (CV = 124%), em 
44% dos acessos era ausente (glabros), 34% tiveram 
pubescência esparsa, 8% moderada (Figura 2), sendo 
bimodal em outros acessos. 
 Em relação ao contorno geral da folha (CV = 
131%), 78% dos acessos tiveram folhas lobadas (Figura 
2), 12% triangular (Figura 2), 4% cordada, sendo bimodal 
em outros acessos, coincidindo com os resultados de 
outros autores (FABRI, 2009; BEVILACQUA et al., 
2019) quanto à classe predominante. Entretanto, 
considerando folhas lobadas apenas aquelas com 
reentrâncias visíveis, as folhas inteiras (sem lobos) foram 
características de 67% dos acessos, enquanto folhas 
lobadas de 33% (CV = 50%). Quanto ao número de lobos 
(CV = 121%), foi 5 em 40% dos acessos, 3 para 26%, 1 
lobo (folha inteira) para 24%, sendo bimodal em outros 
acessos, resultados que diferiram total (BEVILACQUA 
et al. 2019 – 3 lobos) ou parcialmente (FABRI, 2009 – 3 
e 5 lobos) quanto à classe dominante. A forma do lobo 
central (CV = 126%) mais encontrada foi a triangular 
(50%), seguida da elíptica (30%) e lanceolada (10%), e 
em 1 acesso (2%) era semielíptica (Figura 2), sendo 
bimodal nos outros. Ápice denteado (Figura 2) ocorreu 
em apenas 4 amostras, não tendo sido característica para 
nenhum acesso. Quanto à profundidade do lobo central 
(CV = 80%), em 64% dos acessos era superficial, em 20% 
muito superficial e em 10% moderada. Para o 
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comprimento da folha madura (CV = 74%), 90% dos 
acessos apresentaram tamanho médio (8-15 cm), e 10% 
pequeno (< 8 cm), o que coincidiu com outros autores 
(FABRI, 2009; BEVILACQUA et al. 2019) quanto à 

classe dominante. Quanto à largura da folha madura (CV 
= 81%), 96% tiveram tamanho médio (8-15 cm) e 4% 
grande (16-25 cm). 

 
Em relação às nervuras foliares abaxiais (CV = 

151%), a cor mais comumente observada foi verde (82%), 
seguida da roxa na maior parte ou totalmente (10%), 
enquanto em um acesso (2%) eram amarelas, em outro 
(2%) tinham manchas roxas na base da nervura principal, 
em outro (2%) manchas roxas em várias nervuras, sendo 
bimodal em outro (2%). 
 Em relação à cor das folhas maduras (CV = 111%), 
em 96% dos acessos era verde, em 2% (1 acesso) verde 

com borda roxa e em outros 2% (1 acesso) superior 
verde/inferior roxo, o que coincidiu com outros autores 
(FABRI, 2009; BEVILACQUA et al. 2019) quanto à 
classe dominante. Foram observadas, 
predominantemente, folhas imaturas (CV = 134%) de cor 
verde com a borda roxa (60%) e verde (30%), e em um 
acesso (2%) roxas em ambas as faces, sendo bimodal em 
outros, resultados que diferiram de outros autores 

Figura 2. Cor predominante do ramo (A verde, B verde com poucas manchas roxas, C totalmente roxo-escuro, 
D verde com muitos pontos roxos), pelos no ápice (E moderado) e cor do pecíolo (F verde, G verde com roxo 

perto da lâmina, H total ou principalmente roxo), forma geral da folha (I lobada, J triangular) e do lóbulo central 
(K denteada, L semielíptica) de batata-doce, em processo de seleção e melhoramento no IAC (Campinas – SP). 
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(FABRI, 2009 – ligeiramente roxa; BEVILACQUA et al. 
2019 – verde) quanto à classe dominante. 
 Para o comprimento do pecíolo (CV = 100%), 86% 
dos acessos tiveram pecíolo curto (10-20 cm), 8% muito 
curto (<10 cm) e 6% intermediário (21-30 cm). Com 
relação à cor do pecíolo (CV = 138%), 68% eram verdes, 
20% verde com roxo perto da folha (Figura 2), 4% verde 
com manchas roxas em todo pecíolo, 4% totalmente ou 
principalmente roxo, enquanto em um acesso (2%) era 
verde com roxo nas duas extremidades, sendo bimodal em 
outro. Em 56% a senescência (CV = 108%) foi 
intermediária, em 26% avançada e em 12% inicial, sendo 
bi ou trimodal nos demais. 
 Para os ramos e folhas, os melhores descritores 
foram o comprimento dos ramos no início do 
desenvolvimento (CV = 46%), se a folha era inteira ou 
lobada (CV = 50%) e o diâmetro do entrenó (CV = 51%), 
possibilitando distribuir os acessos por classes bem 
representadas. A cor do pecíolo e das nervuras na face 
inferior (5 classes, cada) e sobreposição dos ápices (início 
do desenvolvimento) e forma do lobo central (4 classes, 
cada) foram os descritores com mais classes 
representadas, auxiliando na distinção dos acessos. A 
profundidade do lobo central (CV = 80%), recobrimento 
do solo (no início do desenvolvimento – CV = 84%) e 
comprimento do entrenó (CV = 86%) agrupou os acessos 
em 3 classes, cada, apresentando CV relativamente baixo, 
de tal forma de duas das classes foram bem representadas 
e a terceira possibilitou distinção complementar, 
contribuindo para boa distinção entre os acessos. Estes 
descritores, bem como comprimento, largura e cor da 
lâmina foliar madura, comprimento do pecíolo 
permitiram classificar praticamente todos os acessos, a 
partir da moda estatística e evidenciaram a grande 
variabilidade entre os diferentes acessos e o polimorfismo 
da batata-doce, tal como já constatado por outros autores 
(RITSCHEL e HUAMÁN, 2002; CAVALCANTE et al., 
2008; FABRI, 2009; MOULIN et al., 2014; 
BEVILAQUA et al., 2019). Embora diferentes autores 
possam considerar diferentes descritores, através dos 
descritores coincidentes, é possível constatar que os 
diferentes “pool” gênicos analisados implicam em 
diferenças entre as classes dominantes dentro de cada 
população, reforçando a variabilidade existente na batata-
doce. Houve coincidência com Bevilacqua et al. (2019) e 
divergência com Fabri (2009) quanto à classe dominante 
para a forma e profundidade do lobo central e 

comprimento do pecíolo, sendo que houve coincidência 
com FABRI (2009) quanto à cor do pecíolo. 

Raízes 

 Foi possível analisar as raízes tuberosas de todos os 
acessos de batata-doce do IAC, bem como dos 3 acessos 
testemunhas. Devido ao apodrecimento, antes da 
finalização das análises, algumas poucas amostras 
(média, pequena ou grande) não puderam ser avaliadas 
para todos os descritores. No total, foram analisadas 42 
descritores, sendo 23 deles obtidos a partir de contagens 
ou medições e classificação posterior. O número de 
amostras analisadas variou entre 150 (para recobrimento 
do solo, o enroscamento das plantas em estacas e a 
sobreposição dos ápices dos ramos, avaliados no 3o 
plantio) e 343 (para maior número de brotos no tempo 
médio, maior número de brotos, comprimento do primeiro 
broto, comprimento do segundo broto, comprimento 
médio do primeiro broto, comprimento médio do segundo 
broto). Foram realizadas 11133 classificações, sendo 
6104 a partir de medições ou contagens. 
 Quanto ao formato da raiz (Figura 3), em 35% dos 
acessos era longo elíptico, 14% longo irregular/ curvado, 
6% obovado, 4% redondo, 4% oblongo, enquanto os 
formatos arredondado elíptico, elíptico, ovalado e longo 
oblongo foram características para um acesso (2%), cada, 
sendo bimodal (29%) ou sem moda estatística (6%) para 
os outros acessos. A dominância do formato longo-
elíptico ou fusiforme coincidiu com os resultados de 
outros autores, embora com porcentagens um pouco 
menores ou maiores (CAVALCANTE et al. – 27%; 
FABRI, 2009 – 38%; BEVILACQUA et al., 2019 – 27%). 
A comparação com os resultados de CARDOSO et al. 
(2005) e CARMONA et al. (2015) ficam mais difíceis 
pois aqueles autores utilizam índice que se afasta do 1, em 
função da ocorrência de defeitos e fuga do formato 
fusiforme, sendo que os melhores cultivares obtiveram 
valores um pouco afastados do mais desejável, tais como 
1,63 e 1,77. 

Em relação aos defeitos da superfície da raiz, 76% 
se caracterizaram por não apresentar estrias, veias, pele-
de-jacaré, aparência de cacau ou má aparência geral, 4% 
por terem veias, enquanto um acesso (2%) se caracterizou 
por ter pele-de-jacaré e outro pele-de-jacaré e veias, sendo 
bimodal para outros acessos (16%). Um único acesso 
(2%) teve como característica a presença de rabo ou 
chicote, enquanto 98% deles não se caracterizaram por 
apresentar este defeito ou por murchamento ou 
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ressecamento. A grande maioria dos acessos (88%) se 
caracterizou por não apresentar constrições, enquanto 2% 
(1 acesso) por ter constrições rasas, sendo bimodal nos 
outros 10%. Para 86% dos acessos a característica era não 
apresentar sulcos, enquanto 4% se caracterizaram por 
apresentar poucos sulcos, um acesso (2%) por não ter 
sulcos em média quantidade, sendo trimodal (4%) ou sem 
moda estatística (4%) nos outros acessos. Quanto às 
ranhuras longitudinais, 90% dos acessos se 
caracterizaram por não tê-las e 4% por tê-las rasas, sendo 
bimodal em 6%. A característica para 27% dos acessos 

era ter “olhos” profundos e marcas de broca, para 25% 
não tê-los, nem galerias/perfurações ou caminhos de 
pragas, 6% olhos profundos, 4% galerias, 2% olhos 
profundos e caminhos e 2% olhos profundos, caminhos 
e/ou galerias, sendo que outros foram bi (34%) ou 
trimodais (1 acesso, 2%). Um único acesso (2%) se 
caracterizou por apresentar grande (> 50% da raiz) 
apodrecimento durante o período de análises da forma e 
defeitos da raiz, enquanto os outros acessos por não 
apresentar apodrecimento precoce.

.
 

 

Figura 3: Cor de polpa (A creme, B laranja escuro, C roxo, D laranja claro, E amarela claro e F laranja intermedi-
ário) e formato das raízes (G longo irregular ou curvado, H longo elíptico, I redondo e J ovalado) de batata-doce, 

em processo de seleção e melhoramento no IAC (Campinas – SP).
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A cor predominante da pele da raiz foi a creme, (18%), 
seguida pela roxa-escura (10%), laranja, vermelho e roxo-
avermelhada (cada um para 4% dos acessos) e amarela e 
rosa (cada para 2% -1 acesso- cada), para a maioria dos 
acessos (57%) a classificação foi bimodal, normalmente, 
entre cores próximas ou assemelhadas, resultados parcial 
(CAVALCANTE et al., 2008 – creme e roxo-
avermelhada) ou totalmente diferentes quanto à classe 
dominante (FABRI, 2009 – laranja-amarronzado; 
BEVILACQUA et al. 2019 – rosada). A intensidade da 
cor predominante foi pálida em 22%, intermediária em 
20% e intensa em 20%, sendo bimodal, em regra entre 
classes sequentes, para 39% dos acessos (pálida a 
intermediária em 24%, intermediária ou escura em 14% e 
pálida ou escura em um único acesso - 2%), diferindo de 
outros autores quanto à classe dominante 
(CAVALCANTE et al., 2008 – intermediária; FABRI, 
2009 – escura). Para 92% dos acessos não houve cor 
secundária, sendo que uma cor secundária foi 
característica para um único acesso (1%), enquanto em 
outro ocorreu mais do que uma cor secundária, não tendo 
sido possível estabelecer moda estatística. A classe de cor 
do córtex característica para mais acessos foi a creme 
(31%), seguida da laranja (22%), roxa escura (14%) e 
branca (4%), sendo bimodal, normalmente entre cores 
sequentes para 29% dos acessos. Quanto à espessura do 
córtex, em 53% dos acessos foi fina (1-2 mm), em 35% 
intermediária (2-3 mm), em 10% grossa (3-4 mm), sendo 
muito fina (< 1 mm) em um único acesso (2%). 
 As cores predominantes da polpa (Figura 3) foram 
creme e roxa/fortemente pigmentada com antocianina 
(18% cada), seguida de amarela claro e laranja claro (10% 
cada), laranja intermediário (8%), laranja escuro (6%) e 
branca (2% - 1 acesso), sendo bimodal, normalmente com 
cores sequentes (27%) ou sem moda (2%) para os demais 
acessos, tendo diferido parcial (CAVALCANTE et al., 
2008; BEVILACQUA et al., 2019 – creme) ou totalmente 
(FABRI, 2009 – amarelo escuro) dos resultados de outros 
autores quanto à classe dominante. A cor secundária da 
polpa mais abundante foi a amarela (20%), seguida da 
ausência de cor secundária e laranja (16% cada), branca 
(12%), rosa, roxa e roxa escuro (2% - 1 acesso, cada), 
sendo bimodal para os demais acessos (31%). A 
distribuição da cor secundária na polpa foi a ausente 
(18%) seguida de manchas espalhadas (16%), anel 
estreito no córtex (14%), anel estreito na polpa (8%), anel 
largo no córtex ou anéis e outras áreas na polpa (2% - 1 
acesso, cada), sendo que nos demais acessos (41%) foi 

bimodal. Outra cor secundária não foi característica de 
92% dos acessos, enquanto a branca e amarela foram 
características para 1 acesso (2%) cada, sendo que para 
4% não ocorreu moda estatística. A distribuição da outra 
cor secundária foi ausente para 88% das amostras, sendo 
em anel estreito no córtex ou em manchas espalhadas (2% 
- 1 acesso, cada), sendo que para 6% não existiu moda 
estatística. 
 Quanto à produção de látex na raiz tuberosa, em 
84% dos acessos foi caracteristicamente pouca, sendo 
ausente em 6%, alguma em 4% e, abundante em um único 
(2%), enquanto foi bimodal para os demais acessos (4%). 
Em relação à oxidação, foi caracteristicamente pouca em 
90% dos acessos, intermediária/alguma em 6%, tendo 
sido bimodal ou sem moda estatística (2% - 1 acesso, 
cada). 
 Para a massa média das batatas, 82% tiveram como 
característica valores intermediários (100-500 g), 
enquanto 14% eram leves (50-100 g), sendo que para 4% 
não houve moda estatística. Quanto ao comprimento, 76% 
dos acessos se caracterizaram por ter batatas 
intermediárias (10-17,5 cm), 14% curtas (7,5-10 cm) e 
10% longas (17,5-25 cm). Em relação à largura, 73% 
tiveram como característica raízes intermediárias (4,5-7,5 
cm), 25% estreitas (2,5-4,5 cm) e 2% (1 acesso) grossas 
(7,5-10 cm). 
 Com o descarte das batatas aos primeiros sinais de 
apodrecimento, 41% dos acessos tiveram como 
característica durabilidade muito curta (1-2 semanas), 
39% curta (3-4 semanas), 12% intermediária (5-9 
semanas), 6% longa (10-13 semanas), sendo que para 1 
acesso (2%) não houve moda estatística. No início das 
pesagens, 82% dos acessos apresentaram massa 
intermediária (600-1200 g), 16% leve (300-600 g) e 1 
acesso (2%) pesada (1200-1800 g). Na metade do período 
de pesagens (após o primeiro mês), 14% dos acessos 
somaram massa intermediária, 4% leve, 2% (1 acesso) 
muito leve (1-300 g), ficando o restante (80%) sem massa. 
Ao final das pesagens (depois do segundo mês), apenas 1 
único acesso (2%) apresentou massa intermediária, tendo 
o restante (98%) a perdido. 
 Realizando-se o descarte das batatas apenas após 
50% de apodrecimento, 92% dos acessos tiveram como 
característica durabilidade muito longa (17 ou mais 
semanas), enquanto 8% longa (10-16 semanas), com 
alguma batata não apodrecida em 50%. No início das 
pesagens, 49% dos acessos apresentaram massa leve 
(301-600 g) ou intermediária (601-1200 g), cada, 
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enquanto 2% (1 acesso) teve massa muito leve (1-300 g). 
Na metade do período (segundo mês), 65% dos acessos 
apresentaram massa leve, 22% intermediária e 12% muito 
leve. Ao final das pesagens (quarto mês), 63% dos acessos 
não mantiveram nenhuma massa, 20% massa leve, 14% 
muito leve e 2% intermediária. 
 Na avaliação de brotamento das raízes, a 
característica para 51% dos acessos era ter brotos por 
longos períodos (10-13 semanas), 32% intermediários (5-
9 semanas), 6% muita curtos (1-2 semanas), 4% ou curtos 
(3-4 semanas) ou muito longos (14 ou mais semanas), 
cada, sendo que 1 acesso (2%) foi bimodal. O tempo para 
iniciação do primeiro broto foi intermediário para 48% 
dos acessos, curto (3-4 semanas) para 35%, longo (5-13 
semanas) para 8% ou muito longo (> 14 semanas) para 
4%, sendo que 4% dos acessos não apresentaram moda 
estatística. Para o segundo broto o tempo de iniciação foi 
intermediário para 45% dos acessos, curto para 40% ou 
longo para 9%, sendo que 6% dos acessos foram bi ou 
trimodais. Quanto ao número de brotos no tempo médio 
das avaliações, 72% dos acessos se caracterizaram por 
não ter brotos, 16% por número intermediário (4-10 
brotos), 8% baixo (1-3) e 4% alto (11-20 brotos). Em 
relação ao maior número de brotos em qualquer tempo das 
observações, 50% se caracterizaram por não apresentar 
brotos, 34% número intermediário, 8% baixo, 6% alto e 
2% (1 acesso) muito alto (> 20 brotos). Para o número 
final de brotos, 63% dos acessos se caracterizaram por não 
tê-los, 24% por número baixo e 12% intermediário. Em 
relação ao número médio de brotos, 44% dos acessos se 
caracterizaram por não tê-los, 30% tê-los em número 
intermediário, 24% baixo e 2% alto. Quanto ao maior 
tamanho do primeiro broto, se caracterizou por ser 
ausente em 46% dos acessos, curto (1-5,5 cm) em 40%, 
intermediário (5,6-15,5 cm) em 12% e muito curto (< 1 
cm) em 2% (1 acesso). Para o maior tamanho do segundo 
broto, 48% dos acessos se caracterizaram por não tê-lo, 
38% pelo segundo broto curto, 12% muito curto e 2% 
intermediário. Em relação ao tamanho médio do primeiro 
broto, 44% dos acessos se caracterizaram por não tê-los, 
42% por tê-los curtos, 10% muito curtos e 4% 
intermediários. Para o segundo broto, 42% dos acessos se 
caracterizaram por não tê-los, 34% tê-los muito curtos e 
24% curtos. 
 Quanto às raízes tuberosas, possivelmente, devido 
à opção por incluir a variabilidade existente, nossos 
resultados a refletiram. Assim, foram semelhantes aos de 
BEVILAQUA et al. (2019 - que incluíram toda a colheita 

de cada planta), quanto ao formato das raízes, que se 
mostrou desuniforme. 

Mesmo não se mostrando como descritores 
totalmente discriminantes, a caracterização das raízes é 
fundamental, sendo que permite reconhecer e descartar 
acessos com características indesejáveis, bem como 
reconhecer acessos que apresentam ou, ao menos, se 
aproximam, de acordo com as análises preliminares, das 
características desejáveis, no processo de seleção. 
 Então, considerando-se a otimização das análises, 
pode se optar por realizar a caracterização através dos 
ramos e folhas de um número maior de acessos e 
restringir, em um primeiro momento ou plantio, o 
detalhamento da caracterização das raízes aos aspectos 
desejáveis e aos indesejáveis, ampliando a amostragem e 
incluindo mais descritores para um número menor de 
acessos de interesse. Em um primeiro momento, pode-se 
usar uma escala simplificada, tal como a utilizada por 
BEVILAQUA et al. (2019), em vez da convencionada 
internacionalmente (HUAMÁN, 1991). 
 Apesar da variabilidade observada dentro de cada 
acesso, além de constatarmos os acessos menos variáveis, 
vários dos nossos resultados se destacaram, para a 
indicação de descritores mais discriminantes. Com 
relação ao CV, a intensidade da cor da pele se destacou 
por apresentar os menores valores (CV = 47%). Quanto 
ao número de classes observadas, atingiram maior 
quantidade do que para os ramos e folhas, destacando-se 
a forma da raiz (8 classes); com 7 classes: cor 
predominante da polpa da raiz, cor secundária da polpa 
(ambas, em geral, com vários acessos em cada classe) e 
cor predominante da pele (com as classes com 
representação mais desigual) e 6 classes: distribuição da 
cor secundária da polpa e olhos + marcas de broca. 
Embora estes e, em regra, os demais descritores não 
tenham permitido classificar todos os acessos, a partir da 
moda estatística, cada um contribuiu para a distinção de 
muitos acesos, evidenciando, mais uma vez a grande 
diversidade existente na batata-doce (RITSCHEL e 
HUAMÁN, 2002; CAVALCANTE et al., 2008; FABRI, 
2009; MOULIN et al., 2014; BEVILAQUA et al., 2019). 
A ampliação da amostragem deverá possibilitar a 
obtenção resultados unimodais, permitindo reconhecer 
mais acessos, através de cada descritor. 
 Diferenças entre as características mais comuns 
entre os acessos de batata-doce analisados refletem as 
características do próprio conjunto de materiais, tal como 
já observado anteriormente (FABRI, 2009), sendo que, ao 
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longo do tempo e em diferentes circunstâncias as 
finalidades definidas para cada conjunto de materiais 
pode variar. No nosso caso, o objetivo da coleção foi 
possibilitar a seleção de batata-doce biofortificada, de boa 
qualidade ou alta concentração de antocianinas. 

Conclusão 

A variabilidade obtida foi originada a partir de 
seis acessos, inclusive em relação a cor da polpa. Os 
descritores dos ramos e folhas da batata-doce se mos-
trou mais discriminante entre os acessos analisados 

do que a própria caracterização das raízes tuberosas. 
Entretanto, a caracterização das raízes é fundamental 
sendo que permite reconhecer características desejáveis, 
bem como as indesejáveis, possibilitando descartar os 
acesos que apresentam as últimas, continuando com as 
primeiras. 
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