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Resumo 

O rendimento na produção de etanol de batata-doce está 
relacionado ao acúmulo de matéria seca pela planta, o 
qual pode ser descrito pela análise de crescimento. O 
objetivo foi realizar análise de crescimento de dois 
genótipos não identificados de batata-doce (BD1 e BD2) 
para produção de biocombustível. Em delineamento de 
blocos ao acaso com 4 repetições, realizaram-se 5 
colheitas, determinando-se: acúmulo de massa seca de 
parte aérea (AMSPA), de raízes (AMSR), total (AMST) e 
área foliar total (AF). Os dados foram submetidos à 
análise de variância e de regressão. Para BD1, AMSPA 
e AF apresentaram ajuste quadrático, enquanto AMST e 
AMSR ajustaram-se ao modelo linear. Para BD2, 
AMSPA, AF e AMSR tiveram ajuste quadrático, e AMST, 
ajuste linear. BD2 apresentou maior AMSR. 

Introdução  

A batata-doce [Ipomoea batatas (L.) Lam.] possui 
potencial como matéria prima na produção de 
biocombustível. Sua eficiência para produção de etanol 
está, entre outros, relacionada à produção de matéria 
seca (MOMENTE et al., 2004). Portanto, compreender a 
dinâmica de acúmulo de matéria seca na cultura é de 
extrema importância, e esta pode ser realizada através 
da técnica de análise de crescimento (BENINCASA, 
1988). O trabalho teve como objetivo realizar análise de 
crescimento de dois genótipos não identificados de 
batata-doce para a produção de biocombustível. 

Material e Métodos 

Em condições de campo em local com clima tipo Cfb, 
foram avaliados dois genótipos não identificados de 
batata-doce (BD1 e BD2). Foram realizadas cinco 
colheitas (48, 71, 86, 97 e 125 dias após o transplantio). 
Dimensionaram-se: áreas foliares, massa seca de parte 
aérea, de raízes e total. Foram calculados: acúmulo de 
massa seca de parte aérea (AMSPA), de raízes (AMSR), 
total (AMST) e área foliar total (AF). Os dados de cada 
genótipo foram analisados separadamente, utilizando 
delineamento de blocos ao acaso e quatro repetições, 
sendo submetidos à análise de variância e de regressão. 

Resultados e Discussão 

Os valores de AMST para BD1 e BD2 apresentaram 
ajuste linear, embora o esperado fosse ajuste sigmoidal 
(BENINCASA, 1998). Para ambos os genótipos, AMSPA 
e AF ajustaram-se ao modelo quadrático, reduzindo 
quando a taxa de senescência foliar superou a taxa de 
emissão de novas folhas (FERREIRA et al., 2019). Os 

valores máximos de AF foram superiores aos 
determinados para a cana-de-açúcar (MAIA JUNIOR et 
al., 2018), indicando maior eficiência fotossintética e 
potencial para produção de etanol. Para AMSR, BD1 
apresentou ajuste linear e BD2 apresentou ajuste 
quadrático, sendo as raízes os órgãos que apresentaram 
maior acúmulo de massa seca. Como a eficiência na 
produção de etanol tem relação com matéria seca 
(MOMENTE et al., 2004), o genótipo BD2 apresentou 
maior aptidão para a produção de biocombustível. 
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Figura 1. Parte aérea e raiz tuberosa de BD1 (A) e BD2 (B) 
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Figura 2. Acúmulo de massa seca de parte aérea (AMSPA), de raízes 

(AMSR) e total (AMST) para os genótipos BD1 (A) e BD2 (B) 

Conclusões 

Para BD1 o acúmulo de massa seca de raízes (AMSR), 
fração de interesse econômico, apresentou máximo de 
320,31 g m-2, aos 125 dias após o transplantio. 
Para BD2, o AMSR apresentou máximo de 961,72 g m-2, 

aos 125 dias após o transplantio. 
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