
1 

Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE 

 
 

 

 

 

 

II Simpósio de Batata-Doce 
 

 

ANAIS 

 

 

 

 

Presidente Prudente, São Paulo – 2019 

 



2 

Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE 
 

 

 

 

 

II Simpósio de Batata-Doce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª edição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Prudente - SP  

2019 

  



3 

Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE 

 

II Simpósio de Batata-Doce 

 

 

Comissão Organizadora do Evento: 

Fábio Rafael Echer (UNOESTE) – Presidente 

 

Adalton Mazetti Fernandes – UNESP 

Ana Claudia Pacheco Santos – UNOESTE 

André Ricardo Zeist – UNOESTE 

Leandro Tropaldi – UNESP 

Pablo Forlan Vargas – UNESP 

Renato Albas – UNESP 

William Hiroshi Suekane Takata – UNOESTE 

 

Editor dos Anais:  

André Ricardo Zeist – UNOESTE 

 

Revisores:  

Adalton Mazetti Fernandes – UNESP 

Ana Cláudia Pacheco Santos – UNOESTE 

André Gabriel – UNICENTRO 

André Ricardo Zeist – UNOESTE 

Daniel Fernandes da Silva – UNOESTE 

Ely Cristina Negrelli Cordeiro – UFPR 

Fábio Echer – UNOESTE 

Keilor da Rosa Dorneles – UFPEL 

Leandro Tropaldi – UNESP 

Maikon Vinicius da Silva Lira – UNOESTE 

Rafael Ravaneli Chagas – UFV 

Renato Marcos De Leão – UNOESTE 

Stella Vannucci Lemos – UNOESTE 

Vinicios Rafael Gehrke – UFPEL 

 

 

 

Presidente Prudente – SP  

2019  



4 

Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE 

 

SUMÁRIO 

 

I. Propagação ................................................................................................................................... 6 

Produção de mudas de batata-doce sob substratos na região de Ji-Paraná-RO .......................................... 7 

 

II. Fisiologia Vegetal .......................................................................................................................... 8 

Produção de biomassa e metabolismo de polifenóis em cultivares de batata-doce sob deficiência hídrica ... 9 

Teores de pigmentos fotossintéticos da batata-doce submetida ao sombreamento .................................... 10 

Trocas gasosas na batata-doce em resposta ao déficit hídrico sob aplicação de metiljasmonato ................. 11 

 

III. Genética e Melhoramento ...................................................................................................... 12 

Correlação Canônica e efeito direto e indireto na seleção de acessos de batata-doce coletados no Vale do 

Ribeira .............................................................................................................................................................. 13 

Estimativas de parâmetros genéticos e ganhos com a seleção em acessos de batata-doce .......................... 14 

 

IV. Plantas Daninhas ..................................................................................................................... 15 

Seletividade de herbicidas pré-emergentes em batata-doce [Ipomoea batatas (L.) Lam. ............................. 16 

Controle de plantas daninhas em batata-doce com herbicidas pré-emergentes ........................................... 17 

Seletividade inicial de herbicidas de diferentes mecanismos de ação em batata-doce ................................. 18 

 

V. Fitotecnia Geral........................................................................................................................... 19 

Produtividade e classificação da batata-doce em densidades de plantio ....................................................... 20 

Alternativas para a superação da dormência física de sementes botânicas de batata-doce para melhoria da 

germinação ...................................................................................................................................................... 21 

Produtividade e aspecto visual da batata-doce cultivar Beauregard em três espaçamentos de cultivo ....... 22 

 

VI. Agrometeorologia ................................................................................................................... 23 

Determinação do plastocrono da batata-doce cultivar BRS Amélia ............................................................... 24 

Determinação do plastocrono da batata-doce cultivar BRS Cuia ................................................................... 25 

 

VII. Pós-Colheita ............................................................................................................................ 26 

Diferenciação de extratores para determinação de atividade antioxidante em batatas doces de polpa roxa e 

laranja .............................................................................................................................................................. 27 

Caracterização do potencial bioativo de batatas doces roxas ........................................................................ 28 



5 

Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE 
VIII. Economia e Comercialização .................................................................................................. 29 

Avaliação econômica na implantação de um cultivo de batata-doce irrigada por gotejamento ................... 30 

Processo de certificação Global G.A.P para exportação de batata – doce ..................................................... 31 

 

IX. Sensoriamento Remoto .......................................................................................................... 32 

Previsão da produtividade de batata-doce usando inteligência artificial e dados de sensoriamento remoto

 ......................................................................................................................................................................... 33 

 

 

 

 

 



Anais do II Simpósio de Batata-Doce 

13 a 14 de junho de 2019, Unoeste, Presidente Prudente–SP 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Propagação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anais do II Simpósio de Batata-Doce 

13 a 14 de junho de 2019, Unoeste, Presidente Prudente–SP 
7 

 

Produção de mudas de batata-doce sob substratos na região de Ji-Paraná-RO 

Willian Pereira do Nascimento
1
, Thayla Rocha Aguirre

1
, Celso Pereira de Oliveira

1
, Ruhan da Silva 

Barbosa¹
 

1
Centro Universitário São Lucas (SÃO LUCAS), Ji-Paraná-RO, Brasil. eng.willian.nascimento@gmail.com; 

aguirrethayla@gmail.com; celso.oliveira@saolucas.edu.br 

 

RESUMO 

 

A batata doce (Ipomoea batatas L.) tem origem da América Central e Sul, mas encontrada desde o 

México até a Colômbia, e escritos que citam batata doce no Peru, em regiões ocupadas pela 

civilização Maia, na América central. A produção de mudas de batata-doce em bandejas com 

substrato comercial é uma alternativa viável, pois há uma seleção de plantas matrizes de boa 

procedência para produção de estandes mais uniformes, mudas vigorosas e capazes de se 

desenvolver satisfatoriamente após o plantio a campo. Com isso, objetivou-se avaliar o crescimento 

de mudas de batata doce em substratos aos 26 dias de plantio no município de Ji-Paraná-RO. Foram 

utilizados quatro substratos (húmus, areia, composto orgânico e substrato comercial), com sete 

diferentes cultivares (Rubissol, Beauregard, BRS Amélia, BRS Cuia, Brazilândia Branca, 

Brazilândia Roxa e Emater) em bandejas com 54 tubetes. Foi feito no delineamento em esquema 

fatorial (4x7) em blocos inteiramente casualizados, sendo quatro substratos e sete cultivares. Foram 

avaliadas 28 plantas por repetição, com quatro repetições, totalizando 112 plantas. Avaliou-se as 

variáveis: comprimento de raiz, comprimento de parte aérea, massa seca de raiz, massa seca de 

parte aérea  e número de folhas. Para execução da análise, foi utilizado o software Sisvar 5.6, e para 

a análise da variância as médias dos tratamentos foram submetidas a comparação feita pelo teste de 

Scott-Knott a 5 % de probabilidade. Constatamos que não houve diferença para as características 

avaliadas, mas observamos leve tendência do substrato húmus e substrato comercial Vivatto se 

destacarem em relação aos demais substratos. Concluímos que qualquer que seja o substrato 

avaliado, todos eles são recomendáveis para a produção de mudas de batata doce, pois apresentaram 

resultados parecidos em todas as variáveis avaliadas. 

Palavras-chave: Ipomoea batatas L., cultivares, composto orgânico, húmus, massa seca. 
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RESUMO 

A batata-doce (Ipomoea batatas L.) é uma das principais culturas básicas do mundo e alimenta 

milhões de pessoas em países em desenvolvimento. Embora a batata-doce esteja adaptada a várias 

condições climáticas, a cultura é sensível ao estresse hídrico, o que pode ocasionar inúmeras 

alterações bioquímicas e metabólicas nas plantas, afetando também a produção de metabólitos 

secundários. Suas folhas e raízes são excelentes fontes de polifenóis antioxidativos, os quais 

exercem importante efeito de proteção da planta aos estresses abióticos. Sendo assim, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar o efeito do estresse hídrico em cultivares de batata-doce na fase inicial de 

tuberização sobre o crescimento e estado hídrico das plantas e o metabolismo de fenóis. O 

experimento foi conduzido em condições de casa de vegetação, utilizando-se as cultivares 

Canadense e Uruguaiana. Após o período inicial de plantio e estabelecimento das ramas, as plantas 

do tratamento controle foram irrigadas com 100% da capacidade de campo e as plantas de estresse 

com 20% da capacidade de campo durante 21 dias, visando coincidir o período de imposição do 

estresse com o início da formação de raízes tuberosas. O efeito da deficiência hídrica foi avaliado 

através de análises de crescimento (massas secas de raiz, número de raízes tuberosas, área foliar e 

potencial hídrico foliar) e análises de compostos fenólicos (fenóis totais, flavonoides totais e 

antocianinas). O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 

2x2 (duas cultivares e duas condições hídricas). Em ambas as cultivares, o estresse hídrico resultou 

em diminuição das massas fresca e seca de parte aérea e raiz, área foliar e número e diâmetro de 

raízes tuberosas. O potencial hídrico foliar chegou a -0,96 MPa na cultivar Uruguaiana e -1,12 MPa 

na cultivar Canadense aos 11 dias de imposição de estresse. Também como resposta ao estresse 

hídrico, ocorreram aumentos significativos nos teores foliares de fenóis totais, flavonóides totais e 

antocianinas, em ambas as cultivares. Porém, verificou-se que as reduções de biomassa aérea e 

radicular foram mais acentuadas nas plantas da cultivar Uruguaiana, na qual o aumento da produção 

de compostos fenólicos foi menos expressivo. Concluiu-se que a cultivar Canadense foi mais 

tolerante ao estresse hídrico do que a cultivar Uruguaiana, estando este comportamento vinculado 

ao maior acúmulo de substâncias fenólicas presente nas folhas. 

Palavras-chave: Ipomoea batatas, compostos fenólicos, raiz tuberosa, potencial hídrico. 
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RESUMO 

A batata-doce é considerada uma cultura rústica, e esta hortaliça apresenta melhores produtividades 

quando submetida a temperaturas elevadas e alta radiação solar. Entretanto, altas intensidades 

luminosas podem causar diversas perturbações internas levando à fotoinibição e fotodegradação dos 

fotossistemas. Dessa forma, a quantidade e qualidade da luz tem grande influência no crescimento e 

desenvolvimento das plantas. Considerando que ainda são escassos os estudos sobre modificações 

do ambiente para o cultivo da batata-doce ao longo de todo o seu ciclo, principalmente relacionados 

a intensidade de luminosidade, o presente estudo teve como objetivo avaliar o comportamento da 

batata-doce a diferentes níveis de sombreamento. O experimento foi realizado no pomar da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), no campus de Ilha Solteira – SP, no período de agosto a 

dezembro de 2018, a cultivar utilizada foi a Canadense. O delineamento experimental foi em blocos 

completos ao acaso com quatro tratamentos e seis repetições. Os tratamentos consistiram de quatro 

diferentes tipos de sombreamentos 0, 35, 50 e 80% de bloqueio da radiação solar. Os tratamentos, 

sombrites, foram colocados 60 dias após o plantio e a coleta de folhas para análises aos 60 dias após 

a aplicação dos tratamentos, as avaliações foram: concentração de clorofila A, clorofila B, clorofila 

total, carotenoides, feofitina A, feofitina B e feofitina total. Os dados foram comparados pelo teste F 

e Tukey a 5% de significância. Observou-se que os diferentes níveis de sombreamento 

influenciaram os pigmentos fotossintéticos, o sombreamento de 35% proporcionou maiores teores 

de clorofila A (258,86 µg mL
-1

) e feofitina A (429,88 µg mL
-1

), que participam diretamente do 

primeiro estágio do processo fotossintético, a etapa fotoquímica. Já o sombreamento de 80% 

reduziu todos pigmentos fotossintéticos. Plantas cultivadas em pleno sol apresentaram maiores 

teores de clorofila B e feofitina B 320,69 e 416,71 µg mL
-1

, que resultam em maior produção de 

compostos açucarados, e carotenoides (246,00 µg mL
-1

), que são fotoprotetores atuando na 

dispersão da energia acumulada no fotossistema. A relação entre feofitinas e clorofilas nos 

sombreamentos de 0, 35, 50 e 80% está alta (1,46, 1,49, 1,47 e 1,48), indicando que houve 

degradação em todos os sombreamentos testados pois, a feofitina é o produto de degradação da 

clorofila. O cultivo de batata doce em regiões ou condições de baixa intensidade luminosa prejudica 

seu desenvolvimento. 

Palavras Chave: Ipomoea batatas L., clorofila, carotenoides, feofitina, radiação solar. 

Agradecimentos: Capes/CNPq. 
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RESUMO 

A batata-doce é uma cultura que apresenta ampla adaptabilidade à diferentes condições climáticas, 

porém seu rendimento é afetado em regiões expostas à períodos prolongados de deficiência hídrica. 

A aplicação exógena de jasmonatos pode modular diversas respostas fisiológicas que levam ao 

aumento de resistência das plantas ao estresse abiótico. O objetivo deste estudo foi avaliar as trocas 

gasosas em plantas de batata-doce (cultivar Beauregard) expostas ao déficit hídrico e aplicação 

exógena de metiljasmonato (MeJA), durante a fase inicial de tuberização das raízes. O 

delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, arranjado em esquema fatorial 2 × 2, 

composto por dois níveis de irrigação (100% e 40% da capacidade de campo) e dois níveis do 

hormônio MeJA (presença e ausência). Cada tratamento foi composto por 10 repetições, totalizando 

40 vasos. As plantas foram mantidas à 40% da capacidade de campo durante um período de 9 dias. 

As aplicações do MeJA foram realizadas um dia antes e no 5° dia da imposição do estresse, por 

meio de pulverização foliar utilizando uma concentração de 13µM até atingir o ponto de 

gotejamento da planta. As avaliações de trocas gasosas foram realizadas aos 3, 6 e 9 dias após o 

início do estresse, com auxílio de um medidor portátil de gás infravermelho. Os parâmetros 

avaliados foram: fotossíntese, transpiração, condutância estomática (gs) e concentração interna de 

CO2 na folha (Ci). A fotossíntese e a concentração interna de CO2 na folha foram afetadas de forma 

isolada pelos fatores, em todos os períodos de avaliação. A aplicação do MeJA causou redução na 

fotossíntese, tanto nas plantas controle como nas plantas mantidas sob deficiência hídrica, com 

consequente aumento da Ci. A gs e a taxa de transpiração foram afetadas apenas pelo fator 

irrigação, havendo redução dos mesmos nas plantas mantidas sob deficiência hídrica. Concluiu-se 

que a aplicação de MeJa não resultou em mitigação dos efeitos danosos da deficiência hídrica sobre 

as trocas gasosas em batata-doce. 

Palavras-chave: fotossíntese, Ipomoea batatas (L.) Lam., hormônio. 
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RESUMO 

A batata-doce (Ipomoea batatas) é uma cultura que, devido a facilidade de cultivo, apresenta 

destaque entre as hortaliças sendo a quarta mais consumida no Brasil destacando-se pelo alto 

rendimento por área, baixo custo de produção e ampla adaptação a diferentes tipos de solo. A 

correlação entre caracteres possibilita identificar modificações de um determinado carácter em 

função de outro correlacionado a ele. As correlações canônicas permitem agrupar variáveis de 

interesse através da seleção indireta de caracteres por meio das associações entre os grupos. 

Objetivou-se avaliar análise de trilha e correlações canônicas entre caracteres produtivos de acessos 

de batata-doce coletados no Vale do Ribeira. Utilizou-se 97 acessos de batata-doce, 95 deles 

coletados em comunidades tradicionais do Vale do Ribeira e dois cultivares comerciais. A avaliação 

em campo foi realizada na Fazenda Experimenta da UNESP, Câmpus de Registro-SP. Adotou-se 

delineamento em blocos casualizados com três repetições. Os dados foram submetidos à análise de 

trilha e posteriormente realizou-se correlações canônicas separando as variáveis em dois grupos, 

sendo grupo 1: Produção total de raiz (PTR), Produção comercial de raiz (PCR) e Massa seca da 

raiz (MSR) e grupo 2: Produção total de ramas (PTRA) e Produção total de massa seca de ramas 

(PTMSR), desconsiderando as variáveis calculadas em porcentagem. Houve diferença significativa 

entre todas as variáveis pelo teste F a 1% de probabilidade. A análise de trilha foi realizada para as 

variáveis PTR, PCR, MSR, Porcentagem de produção comercial (%PC), Porcentagem de massa 

seca da raiz (%MSR), PTRA, PTMSR e Porcentagem de massa seca das ramas (%MSRA), 

baseando os efeitos diretos e indiretos sobre PCR, utilizada como variável principal. O coeficiente 

de determinação da análise de trilha foi de 0.9945 e o efeito da variável residual foi 0.0735. Nas 

estimativas de correlações para as variáveis avaliadas, houve variação de -0.0028 a 0.898. As 

correlações lineares foram baixas para os grupos evidenciando que não houve relação entre os 

acessos. PTR demonstrou maior efeito direto em relação à PCR, com valor de 1.0525, sendo 

altamente superior à variável residual (0.0735). %MSR, %MSRA e PTRA obtiverem valores 

inferiores ao efeito da variável residual. MSR e PTMSR demonstraram estimativas negativas com 

relação a seu efeito direto. PTR e MSR obtiveram correlação alta e positiva, %PC média e positiva, 

PTRA e MSRA baixa e positiva, e %MSR e MSRA correlações negativas. A correlação canônica 

mostrou que não houve associação entre as variáveis analisadas, sendo a maior associação entre 

PTMSRA e PTRA, porém com correlação baixa, sugerindo que os dados não estão associados. 

Palavras-chave: Ipomoea batatas, melhoramento genético, triagem. 

Agradecimentos: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Processos 
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RESUMO 

A batata-doce é uma cultura que possui grande importância nutricional e é produzida em todo 

território nacional devido sua capacidade produtiva e facilidade de cultivo. Apesar de demonstrar 

grande potencial produtivo e vasta variabilidade fenotípica e genotípica, sua produção no Brasil 

dispõe de baixo nível tecnológico sobretudo no uso de cultivares melhoradas, tornando-se 

necessário então, o estudo da cultura por apresentar vasta variabilidade genética. Objetivou-se 

avaliar parâmetros genéticos e o ganho de seleção de acessos de batata-doce para produção de raiz e 

dupla aptidão. Utilizou-se 95 genótipos de batata-doce coletados no Vale do Ribeiro e dois 

cultivares comerciais, totalizando 97 acessos. A avaliação em campo foi realizada na Fazenda 

Experimental da UNESP, Câmpus de Registro–SP em delineamento em blocos casualizados com 

três repetições. Foram avaliados Produção total de raiz (PRTz), Produção comercial de raízes 

(PCRz), Produção total de massa seca das raízes (MSRz), Produção total de ramas (PTRm) e 

Produção total de massa seca nas ramas (MSRm). Realizou-se análise de variância e 

posteriormente, foram estimados os ganhos diretos com a seleção e os ganhos através do índice 

proposto por Mulamba & Mock (1978), selecionando os cinco melhores acessos. Primeiramente 

utilizou-se pesos positivos para caracteres de raiz e negativos para parte aérea visando apenas 

produção de raiz, posteriormente utilizou-se pesos positivos em todas as características buscando 

seleção de acessos que apresentem dupla aptidão. Todos os caracteres avaliados obtiveram 

variabilidade genética significativa, permitindo ganhos com a seleção. Foram observadas 

herdabilidades de alta magnitude para todos os caracteres variando de 98,81 a 94,25% 

demonstrando que tais características são altamente herdáveis. Observou-se altos valores de razão 

CVg/CVe variando de 3,32 para MSRz à 5,26 para PTRz validando os caracteres para serem 

utilizados em programas de melhoramento genético. Houveram estimativas de ganhos que 

ultrapassaram 100%, como em PCRz (105,21%), PTRm (141,64%) e MSRm (125,55%). O índice 

Mulamba & Mock proporcionou ganhos favoráveis ao sentido da seleção para todos os caracteres. 

PCRz demonstrou maior ganho com a seleção (70,31%) seguido de PTRz (65,91%). Para produção 

de raiz, o acesso VR13-61 foi o mais recomendado apresentando produtividade de 35 t ha-
1
 a mais 

que um dos cultivares comerciais avaliados. Visando acessos com dupla aptidão VR13-11 e VR13-

22 demonstraram-se promissores, sendo bons tanto em parte aérea como em raiz. Os acessos 

selecionados foram superiores aos cultivares comerciais, sendo então recomendados para ensaios de 

valor de cultivo e uso. 

Palavras-chave: Ipomoea batatas, melhoramento genético, diversidade genética, variabilidade 

genética. 
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RESUMO 

A batata-doce é um alimento nutritivo e versátil com grande importância econômica. Com a 

expansão da área de produção de batata-doce no Estado de São Paulo, muitos produtores estão 

buscando por informações que os auxiliem na produção em grande escala. Nesse contexto, o 

controle de plantas daninhas com uso de herbicidas é uma das demandas, devido as poucas 

alternativas disponíveis. Assim, esse estudo teve como objetivo avaliar a seletividade de herbicidas 

pré-emergentes na cultura da batata-doce. O experimento foi conduzido a campo no município de 

Tupi Paulista/SP em 2019 em área de solo textura média, utilizando-se como parcelas experimentais 

três leiras espaçadas a 1,1m e com 10m de comprimento. O experimento foi composto por oito 

herbicidas pré-emergentes aplicados logo após o plantio (0 DAP) das ramas (flumioxazin – 20 g i.a. 

ha
-1

; oxyfluorfen – 480 g i.a. ha
-1

; S-metolachlor – 1.440 g i.a. ha
-1

; clomazone – 1.000 g i.a. ha
-1

; 

metribuzin – 360 g i.a. ha
-1

; pendimenthalin – 1.200 g i.a. ha
-1

; e linuron - 900 g i.a. ha
-1

), um 

tratamento padrão (linuron – 900 g i.a. ha
-1

 em 0DAA e clethodim 84 g i.a. ha
-1

 aos 30 em 30 DAP), 

além de uma testemunha sem aplicação, totalizando 9 tratamentos com quatro repetições e em 

delineamento em blocos ao acaso. Os herbicidas foram aplicados como o solo úmido, utilizando-se 

um pulverizador costal pressurizado por CO
2
, com 200 L ha

-1
 e as avaliações consistiram da 

atribuição de notas de fitotoxicidade das plantas de batata-doce aos 15, 30, 45 e 60 dias após 

aplicação (DAA). Os dados foram submetidos a análise de variância pelo teste F, e as médias 

comparadas pelo teste Tukey, ambos a 5%. Os herbicidas clomazone, S-metolachlor, 

pendimenthalin, linuron, linuron+clethodim (padrão) não provocaram fitotoxicidade das plantas de 

batata-doce em nenhum dos períodos avaliados, demonstrando-se como seletivos à cultura. Já os 

herbicidas flumioxazim (20%) e oxyfluorfen 31,2%) provocaram maiores fitotoxicidade das plantas 

aos 7DAA, mas as plantas recuperaram-se gradativamente e aos 60DAA não havia mais sintomas. 

Da mesma forma, apesar do metribuzin ter resultado leves intoxicações (10, 11,2 e 8,75%, 

respectivamente aos 15, 30 e 45DAA), aos 60DAA também não haviam sintomas. Visualmente, aos 

60DAA nenhum dos tratamentos provocam sintomas visuais de fitotoxicidade quando os herbicidas 

foram aplicados logo após o plantio das ramas em pré-emergência das plantas daninhas. Sendo 

assim, conclui-se que os herbicidas clomazone, S-metolachlor, pendimenthalin, linuron, 

linuron+clethodim não causaram intoxicação visual das plantas de batata-doce quando avaliadas até 

60DAA.  

Palavras-chave: controle, fitoxicidade, plantas daninhas. 
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RESUMO 

A batata-doce está entre os tubérculos mais consumidos no país, por ser uma fonte de carboidrato 

rica em nutrientes e minerais, o que tem contribuído para o aumento considerável da área de 

produção de batata-doce no Estado de São Paulo. Dentre os desafios na produção da cultura, o 

manejo de plantas daninhas tem sido frequentemente destacado pelos produtores, pois existem 

poucos herbicidas recomendados para a cultura, resultando muitas vezes em controle insatisfatório. 

Assim, esse trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de herbicidas pré-emergentes no controle 

de plantas daninhas em áreas de batata-doce altamente infestadas. Os herbicidas estudados foram: 

flumioxazin (20 g i.a. ha
-1

), oxyfluorfen (480 g i.a. ha
-1

), S-metolachlor (1.440 g i.a. ha
-1

), 

clomazone (1.000 g i.a. ha
-1

), metribuzin (360 g i.a. ha
-1

), pendimenthalin (1.200 g i.a. ha
-1

) e 

linuron (900 g i.a. ha
-1

); um tratamento padrão (linuron (900 g i.a. ha
-1

) em pré-emergência e 

clethodim (84 g i.a. ha
-1

) em pós emergência); e, duas testemunhas (uma capinada e outra sem 

controle de plantas daninhas), totalizando 10 tratamentos com quatro repetições. O experimento foi 

conduzido em delineamento de blocos ao acaso, em solo com textura média no município de Tupi 

Paulista/SP em 2019, com parcelas experimentais constituídas por três leiras espaçadas a 1,1 m e 10 

metros de comprimento. Os herbicidas foram aplicados logo após o plantio das ramas de batata-

doce em pré-emergência das plantas daninhas com auxílio de um pulverizador pressurizado por 

CO2 (volume de calda de 200 L). O controle de plantas daninhas foi avaliado pelo levantamento do 

número e massa seca das espécies de plantas daninhas aos 15, 30 e 45 dias após aplicação (DAA). 

Os dados foram extrapolados para m² e submetidos a análise de variância pelo teste F, e as médias 

comparadas pelo teste Tukey, ambos a 5%. As espécies mais frequentes na área foram: Cenchrus 

echinatus L., Acanthospermum hispidum DC., Panicum maximum Jacq., Commelina benghalensis 

L., Richardia brasiliensis Gomes, Euphorbia heterophylla L. Phyllanthus niruri L., Sida 

santaremensis H. Monteiro. Os menores números de plantas foram observados nas áreas tratadas 

com flumioxazin (42 e 118), oxyfluorfen (2 e 78), S-metolachlor (40 e 157) e clomazone (36 e 192), 

metribuin (19 e 258) e pendimentalin (69 e 218) em comparação com a área não tratada (102 e 

423), respectivamente aos 15 e 30 DAA. Quanto a massa seca total de plantas daninhas, aos 15 

DAA não foi observado diferença entre os tratamentos, aos 30 DAA o flumioxazin, oxyfluorfen, S-

metolachor, clomazone, metribuzin e pendimenthalin proporcionaram menores acúmulos de massa 

seca, e aos 45 DAA apenas oxyfluorfen, S-metolachlor e metribuzin diferenciaram-se da 

testemunha. Portanto, inicialmente (até os 45 DAA) os herbicidas oxyfluorfen, S-metolachlor e 

metribuzin foram os mais eficazes no controle das plantas daninhas.  

Palavras-chave: efeito residual, intoxicação, densidade de plantas daninhas. 
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RESUMO 

Um dos fatores limitantes à produção de batata-doce é o manejo de plantas daninhas. Dentre as 

estratégias de controle, o uso de herbicidas se destaca devido a alta eficiência e o baixo custo. No 

entanto, no Brasil o controle satisfatório de plantas daninhas na batata-doce ainda é um desafio 

devido a insuficiência de produtos registrados. Desse modo, objetivou-se avaliar a seletividade 

inicial de diferentes herbicidas na cultura da batata-doce, visando identificar moléculas promissoras 

para serem utilizadas futuramente na cultura. Foram avaliados 16 herbicidas, pertencentes a cinco 

mecanismos de ação: inibidores de ACCase= clethodin (84 g i.a. ha
-1

), fluazifop-p-buthyl (75 g i.a. 

ha
-1

), haloxyfop-methyl (37,4 g i.a. ha
-1

) e fenoxaprop-p-ethyl (82,5 g i.a. ha
-1

); inibidores do FSII = 

linuron (900 g i.a. ha
-1

), metribuzin (360 g i.a. ha
-1

), atrazine (2.000 g i.a. ha
-1

) e amicarbazone (280 

g i.a. ha
-1

); inibidores da PPO = flumioxazin (20 g i.a. ha
-1

), oxyfluorfen (480 g i.a. ha
-1

), 

carfentrazone-ethyl (20 g i.a. ha
-1

) e sulfentrazone (300 g i.a. ha
-1

); inibidores de carotenoides = 

isoxaflutole (75 g i.a. ha
-1

), mesotrione (144 g i.a. ha
-1

), clomazone (1.000 g i.a. ha
-1

); e inibidor de 

divisão celular = S-metolachlor (1.440 g i.a. ha
-1

), além de uma testemunha sem aplicação. O 

experimento foi composto por 17 tratamentos com quatro repetições e conduzido em delineamento 

interamente ao acaso em casa de vegetação na FCAT/Unesp. Vasos (8 L) contendo solo (corrigido e 

adubado) e 3 ramas (± 30 cm) plantadas sete dias antes, receberam a aplicação dos herbicidas com 

auxílio de um pulverizador costal pressurizado por CO2 (volume de calda de 200 L) e avaliados por 

meio de notas notas visuais de intoxicação aos 7, 14, 21 e 30 dias após aplicação (DAA). Os dados 

foram submetidos a análise de variância pelo teste F, e as médias comparadas pelo teste Tukey, 

ambos a 5%. Observou-se que os tratamentos clethodin, fluazifop-p-buthyl, haloxyfop-methyl, 

fenoxaprop-p-ethyl, clomazone, mesotrione e S-metolachlor não provocaram sintomas de 

intoxicação na batata-doce (zero ou ≤ 5%). Já os herbicidas linuron, flumioxazin, oxyfluorfen e 

carfentrazone apesar de aos 7DAA apresentram intoxicações moderadas (20 a 50%) com o passar 

do tempo os sintomas foram diminuindo até se tornarem ausentes aos 30DAA. Assim, os 

herbicidas: clethodin, fluazifopp-butyl, haloxyfop-methyl, fenoxaprop-p-ethyl, linuron, 

flumioxazin, oxyfluorfen, mesotrione, clomazone, S-metolachlor e carfentrazone-ethyl 

apresentaram seletividade inicial para a cultura.  O isoxaflutole foi moderamente seletivo (12 a 

22,5% de intoxicação). Por fim, o metribuzin, sulfentrazone, amicarbazone e atrazine foram não 

seletivos a cultura aos 7DAA as intoxicações foram superiores a 50%, evoluindo para 90% ou 

morte aos 30 DAA. 
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RESUMO 

A batata-doce é uma planta rústica, de fácil cultivo, porém, para obtenção de altas produtividades, 

as técnicas de manejo como a população de plantas precisam ser ajustadas. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a produtividade e a classificação da batata-doce em densidades de plantio. O 

experimento foi realizado em lavoura comercial de batata-doce em Presidente Prudente-SP, de 

janeiro a maio de 2017. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com 4 tratamentos e 

cinco repetições. Os tratamentos constaram das densidades de plantio: 2, 4, 6 e 8 plantas por metro 

de linha (espaçamento entre leiras de 0,9 m). Avaliou-se o número de raízes tuberosas por planta, 

número de raízes tuberosas por m
-2

, massa média da raiz tuberosa e produtividade comercial. As 

batatas-doces foram classificadas em Extra (menor ou igual a 150 g), Extra A (maior ou igual a 300 

g) e em Extra AA (peso entre 150 e 300 g), conforme o padrão utilizado pelo CEAGESP. A 

produtividade total de batata-doce foi maior na densidade de plantio com 4 plantas por m¹. O 

adensamento de plantas aumenta a produção de batatas-doces pequenas e reduz a produção de 

batatas-doces grandes (maiores que 150 g). O aumento da densidade de plantas reduz o número de 

raízes tuberosas e a massa média da raiz, porém a produtividade comercial é maior sob altas 

densidades de plantio. Apesar da produtividade ser maior sob altas densidades de plantio, novos 

estudos são necessários e estes devem considerar o tempo de maturação, custos de plantio (mão de 

obra e ramas) e com defensivos, considerando que haverá um aumento do ciclo da cultura no 

campo. 

Palavras-chave: Ipomoea batatas, adensamento, peso médio da batata, número de batatas por 

planta. 
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RESUMO 

 

A batata-doce é uma das principais hortaliças cultivadas no Brasil, dado a sua expressiva 

importância econômica e social, resultantes de sua rusticidade, ampla adaptação climática e elevada 

capacidade de produção em curto espaço de tempo. Para fins de melhoramento genético, as 

sementes botânicas são colhidas de blocos de policruzamentos, e as progênies resultantes dessas são 

avaliadas por meio da seleção individual, objetivando fixar os alelos favoráveis. O embrião e o 

endosperma dessas sementes são protegidos por uma testa espessa, dura e impermeável, 

dificultando sua germinação, havendo necessidade de escarificação química, geralmente realizada 

por ácido sulfúrico em concentrações acima de 95%. Dessa forma, objetivou-se avaliar alternativas 

para a superação da dormência de sementes de batata-doce. Para tanto, um experimento foi 

conduzido na Embrapa Hortaliças, em Brasília-DF, em março de 2019 no delineamento 

inteiramente casualizado com 27 tratamentos e quatro repetições (18 sementes cada), a saber: 

controle - imersão em água por 2 horas; banho maria - 60
°
C por 3 minutos; escarificação manual - 

com lixa no lado oposto ao hilo; ácido fosfórico – 100% [4 horas (h), 8 h, 24 h e 30 h]; peróxido de 

hidrogênio – 30% (1 h, 8 h, 24 h e 30 h); ácido sulfúrico – 20%  (4 h, 8h,16 h e 20 h); hipoclorito de 

sódio  -  2%  de cloro ativo (4h, 8 h, 24 h e 30 h), etanol  - 100% (4 h, 8 h, 24 h e 30 h) e  ácido 

clorídrico – 20% (1h, 8 h, 16 h e 20 h). Foram avaliados o vigor, baseado no teste de primeira 

contagem aos 7 dias, e a germinação aos 14 dias, com metodologia adaptada da Regras para Análise 

de Sementes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento– utilizando caixas plásticas do 

tipo gerbox com 2 folhas de papel de filtro, umedecidas com água na quantidade de 2,5 vezes o seu 

peso, colocadas em BOD ajustada para 8h de luz a 30
°
C e 16h de escuro a 20

°
C – com os valores 

expressos em porcentagem de plântulas normais e sadias. Observou-se que os tratamentos com 

escarificação realizada por lixa, ácido fosfórico (24 h), peróxido de hidrogênio (1h) e ácido 

clorídrico (8h) apresentaram diferenças significativas com relação ao controle, com valores 

percentuais médios de vigor e germinação, semelhantes aos da metodologia padrão com ácido 

sulfúrico. Dessa forma, esses tratamentos alternativos ao ácido sulfúrico podem melhorar o 

percentual de germinação de sementes de botânicas de batata-doce, porém sendo necessário 

estabelecer proporcionalidade e estudar maior amplitude entre as concentrações avaliadas. 
 

Palavras-chave: Ipomoea batatas (L.) Lam., testa, impermeável.   
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RESUMO 

 

A batata-doce é uma das principais hortaliças cultivadas no Brasil, sobretudo pela sua importância 

econômica e social, resultantes de sua rusticidade, ampla adaptação climática e elevada capacidade 

de produção em curto espaço de tempo. Dos diversos fatores relacionados ao seu desempenho 

agronômico e qualidade de raízes, têm-se a população de plantas como essencial. O espaçamento 

ideal para a formação de uma população é determinado em parte por funções biológicas, tais como 

a eficácia da cultivar ao usar seu espaço, mas também por considerações práticas relacionadas ao 

sistema de plantio e de controle de plantas daninhas, assim como fatores econômicos relacionados 

ao custo do material propagativo. Este trabalho teve por objetivo avaliar a produtividade e aspecto 

visual da batata-doce cultivar Beauregard em três espaçamentos de cultivo. Para tanto, de abril 

(transplantio) a outubro (colheita) de 2017 foi realizado um experimento na Embrapa Hortaliças, 

Brasília-DF, em delineamento de blocos casualizados com seis repetições, e parcelas de seis plantas 

estabelecidas em leiras espaçadas com 0,8 m. Os tratamentos consistiram de três espaçamentos 

entre plantas: 15 cm, 30 cm e 45 cm. Avaliou-se: produtividade de raízes comerciais (PRC), em 

t/ha
-1

; produtividade de raízes não comerciais (PRNC), em t/ha
-1

, para aquelas abaixo de 150 g, 

acima de 1.000g e com defeitos; aparência de raízes (APR), utilizando-se uma escala de notas 

variando de 1 a 5:1- boa aparência a 5- aparência ruim, e de danos por insetos (DI): 1 - livre de 

danos causados por insetos; 2 - poucos danos; 3 - danos que prejudicam aspectos comerciais; 4 - 

danos que tornam a maioria dos aspectos de raízes inadequados à comercialização; 5 - danos que 

tornam todas as raízes inaceitáveis à comercialização. Para a PRC, o espaçamento de 15 cm diferiu 

dos demais com 67,78 t/ha
-1

, seguido por 45 cm (44,82 t/ha
-1

) e 30 cm (43,82 t/ha
-1

). Para a PRNC, 

da mesma forma, o espaçamento de 15 cm diferiu dos demais com 27,81 t/ha
-1

, seguido por 30 cm 

(19,11 t/ha
-1

) e 45 cm (8,15 t/ha
-1

). Não houve diferença entre os espaçamentos estudados para APR 

e DI, com valores médios próximos às notas 2 das escalas. Nas condições do experimento, conclui-

se que há possibilidade da utilização de populações de plantas maiores para essa cultivar, sem 

prejuízo ao seu desempenho produtivo e aspecto visual de raízes.  
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RESUMO 

A batata-doce [Ipomoea batatas (L.) Lam.] é uma planta nativa da América Central constituindo, 

atualmente, uma das principais culturas tuberosas produzidas em regiões tropicais e subtropicais de 

todo o mundo. O número de nós da batata-doce pode ser estimado por meio do plastocrono (ºC dia 

nó
-1

), que é o intervalo de tempo, expresso em soma térmica, entre o aparecimento de nós 

sucessivos nas hastes da planta. O plastocrono representa o desenvolvimento vegetativo em 

modelos de simulação do ciclo das plantas, possibilitando contribuir para o aprimoramento da 

modelagem do desenvolvimento e crescimento da batata-doce. Por meio de estimativas seguras do 

plastocrono é possível identificar o comportamento fenológico, verificar a adaptação, definir 

práticas de manejo mais adequadas e auxiliar no zoneamento agrícola da cultura. Considerando as 

informações supracitadas, objetivou-se estimar o plastocrono da batata-doce cultivar BRS Amélia 

em quatro épocas de plantio. Experimentos com a cultura da batata-doce foram conduzidos a 

campo, em uma propriedade rural do município de Barra do Rio Azul-RS (27°24‟ S; 52°26‟ O; e 

altitude de 438 metros), no ano agrícola de 2014/2015. O delineamento experimental foi de blocos 

com os tratamentos ao acaso e com quatro repetições. Cada parcela foi constituída de três fileiras de 

3 m de comprimento com nove plantas por fileira. As datas de plantio das ramas foram: 27/10/2014 

(época 1), 28/11/2014 (época 2), 23/12/2014 (época 3) e 25/01/2014 (época 4). Sete plantas foram 

marcadas na fileira central de cada parcela nas quais, uma vez por semana, foi contado o número de 

nós (NN) visíveis na haste principal. As avaliações foram realizadas até a data da colheita, aos 159 

dias após o plantio – DAP (época 1), 153 DAP (época 2), 151 DAP (época 3) e 140 DAP (época 4). 

Durante o período experimental, os dados diários de temperatura do ar foram coletados diariamente 

com auxílio de termômetros de temperatura mínima (Tn) e máxima (Tx). A soma térmica diária 

(STd, ºC dia) foi obtida por meio da fórmula, STd = (Tm - Tb), em que a temperatura média do ar 

(Tm) foi calculada por meio da média aritmética entre a Tn e Tx do ar, e Tb é a temperatura base 

para emissão de nós (12ºC). A STa foi definida por meio da soma dos valores diários (STa = 

∑STd). O plastocrono foi estimado pelo inverso do coeficiente angular da regressão linear entre o 

NN visíveis na haste principal e a STa. Durante a determinação do plastocrono, houve estreita 

relação entre o NN e a STa, encontrando-se valor médio de R² de 0,97, o que expressa que a 

temperatura do ar é o principal elemento que governa o aparecimento de nós em batata-doce. Não 

houve variação significativa dos valores de plastocrono entre as épocas de plantio que se realizou o 

acompanhamento. Para a cultivar de batata-doce BRS Amélia pode ser utilizado valor de 

plastocrono de 23,07ºC dia nó
-1

. 

Palavras-chave: Ipomoea batatas, modelagem matemática, número de nós, tempo biológico. 
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RESUMO 

A batata-doce [Ipomoea batatas (L.) Lam.] é uma planta nativa da América Central constituindo, 

atualmente, uma das principais culturas tuberosas produzidas em regiões tropicais e subtropicais de 

todo o mundo. Um parâmetro utilizado em modelos de simulação do desenvolvimento de espécies 

vegetais é o intervalo de tempo entre o aparecimento de nós em uma haste, conhecido como 

plastocrono (ºC dia nó
-1

). Por meio de estimativas seguras de plastocrono, pode-se identificar o 

comportamento fisiológico da batata-doce, permitindo verificar a adaptação, definir práticas de 

manejo mais adequadas, auxiliar no zoneamento agrícola através da utilização de modelos de 

simulação de desenvolvimento e crescimento vegetativo. Considerando as informações 

supracitadas, objetivou-se estimar o plastocrono da batata-doce cultivar BRS Cuia em dois anos 

agrícolas. Experimentos de campo com a cultura da batata-doce foram conduzidos a campo, em 

uma propriedade rural do município de Barra do Rio Azul-RS (27°24‟ S; 52°26‟ O; e altitude de 

438 metros), nos anos agrícola de 2014/2015 e 2016/2017. O delineamento experimental foi de 

blocos com os tratamentos ao acaso e com quatro repetições. Cada parcela foi constituída de três 

fileiras de 3 m de comprimento com nove plantas por fileira. As datas de plantio das ramas foram: 

27/10/2014 (ano agrícola 2014/2015) e 25/10/2015 (ano agrícola 2015/2016). Sete plantas foram 

marcadas na fileira central de cada parcela nas quais, uma vez por semana, foi contado o número de 

nós (NN) visíveis na haste principal. As avaliações foram realizadas até a data da colheita, aos 159 

dias após o plantio (ano agrícola 2014/2015) e 161 dias após o plantio (ano agrícola 2015/2016). 

Durante os períodos experimentais, os dados diários de temperatura do ar foram coletados 

diariamente com auxílio de termômetros de temperatura mínima (Tn) e máxima (Tx). A soma 

térmica diária (STd, ºC dia) foi obtida por meio da fórmula, STd = (Tm - Tb), em que a temperatura 

média do ar (Tm) foi calculada por meio da média aritmética entre a Tn e Tx do ar, e Tb é a 

temperatura base para emissão de nós (12ºC). A STa foi definida por meio da soma dos valores 

diários (STa = ∑STd). O plastocrono foi estimado pelo inverso do coeficiente angular da regressão 

linear entre o NN visíveis na haste principal e a STa. Durante a determinação do plastocrono, houve 

estreita relação entre o NN e a STa, encontrando-se valor médio de R² de 0,94, o que expressa que a 

temperatura do ar é o principal elemento que governa o aparecimento de nós em batata-doce. Não 

houve variação significativa dos valores de plastocrono entre os anos agrícolas de plantio que se 

realizou o acompanhamento. Para a cultivar de batata-doce BRS Cuia pode ser utilizado valor de 

plastocrono de 24,01ºC dia nó
-1

. 

Palavras-chave: Ipomoea batatas, modelagem matemática, número de nós, soma térmica, 

temperatura do ar. 
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RESUMO 

A atividade antioxidante é uma medida usada para detectar a capacidade de uma amostra em 

eliminar radicais livres e o método espectrofotométrico usando 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) é 

um dos mais utilizados. Para a extração dos compostos com atividade antioxidante podem ser 

usados solventes polares ou apolares, dependendo do composto majoritário presente. A batata doce 

(Ipomoea batatas (L.) Lam.) pode apresentar variações nas cores da polpa e casca, as quais podem 

ser atribuídas à presença de bioativos diferenciados. Devido à polaridade desses compostos, podem 

ocorrer variações na atividade antioxidante em função da solução extratora. Além disso, a variação 

entre as cultivares interfere diretamente na forma como as análises da atividade antioxidante serão 

conduzidas e é essencial a validação dos métodos através de testes prévios. O objetivo deste 

trabalho foi determinar a melhor solução extratora para a análise de atividade antioxidante via 

DPPH em batatas doces de polpa laranja e roxa. As batatas doces „JN RX2‟ (casca e polpa roxa) e 

„Beauregard‟ (casca e polpa laranja) foram adquiridas na APTA - Polo Regional Alta Sorocabana/ 

Presidente Prudente. As amostras foram analisadas cruas e após processamento térmico por doze 

minutos em água fervente. As analises foram realizadas em amostras de polpa + casca, polpa e 

casca isoladas de batatas doces não processadas e em polpa + casca de amostras cozidas. As 

amostras congeladas em nitrogênio líquido e finamente moídas foram extraídas utilizando-se os 

solventes metanol, acetona, etanol, acetona 50% e acetona 70% e em seguida foram centrifugadas 

(6000 rpm a 5º C por 10 min). Os resultados da atividade antioxidante foram expressos em 

porcentagem de DPPH reduzido após 30 e 60 minutos. As amostras de batata doce de ambas as 

cultivares que foram processadas termicamente apresentam maior atividade antioxidante quando 

comparadas às polpa + casca e polpa e casca isoladas das amostras cruas, devido à facilidade de 

extração, pela solubilização da parede celular. A extração dos compostos bioativos em solução 

etanólica resultou nos mais baixos valores de DPPH, enquanto que não houve diferença 

significativa entre metanol e acetona.   

Palavras-chave: Ipomoea batatas (L.) Lam., DPPH, sequestro de radical livre, solubilidade. 
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RESUMO 

Pigmentos naturais tais como antocianinas proporcionam cor aos alimentos, contribuindo com o 

aspecto visual, tornando-se um dos atributos fundamentais para aceitação e escolha dos alimentos. 

Além disto, estes pigmentos possuem importantes funções e ações biológicas por serem compostos 

fenólicos e ganham atenção devido à atividade antioxidante e outras propriedades benéficas para a 

saúde. A batata doce (Ipomoea batatas (L.) Lam.) é uma cultura representativa neste aspecto, uma 

vez que é rica nestes bioativos e exibe diferenças na cor da casca e cor de polpa. Neste trabalho foi 

realizada a caracterização de quatro clones de batata doce roxa quanto aos conteúdos de 

antocianinas monoméricas totais e compostos fenólicos totais. As análises foram realizadas nas 

polpas e cascas dos tubérculos crus. Os clones de batatas doces de casca e polpa roxas „JN RX1‟, 

„JN RX2‟, „JN RX7‟ e „JN RX12‟ foram adquiridos na APTA - Polo Regional Alta Sorocabana/ 

Presidente Prudente. Após pulverização em nitrogênio líquido, as amostras foram extraídas com 

metanol 80% acidificado (1% de ácido acético) e centrifugadas (6000 rpm a 5º C por 10 min). O 

sobrenadante foi usado para determinação dos compostos fenólicos totais usando o reativo de Folin-

Ciocalteu, a 725 nm e as antocianinas monoméricas totais pelo método do pH diferencial, a 510nm 

e 700 nm. A análise da polpa + casca de „JN RX1‟ e casca de „JN RX7‟ apresentaram os maiores 

valores de antocianinas (19,5 e 15,6 mg cianidina-3-glicosídeo /100g) devido à sua intensa 

coloração roxa. A polpa, parte comercialmente mais valorizada, apresentou os menores valores de 

antocianinas em todos os clones analisados, sendo 3,33 (JN RX1); 1,43 (JN RX 2); 2,99 (JN RX 7) 

e 1,41 (JN RX12) mg cianidina-3-glicosídeo /100g. Os níveis de compostos fenólicos totais foram 

maiores na polpa + casca (215,85 mg de ácido gálico/100g) e casca (202,99 mg de ácido 

gálico/100g) do clone JNRX1.  
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RESUMO 

A produção de batata-doce [Ipomoea batatas (L.) Lam.] foi estimada em 2017 no Brasil em 

776.285 toneladas. São Paulo forneceu mais de 163.475 toneladas, algo em torno de 21% do 

mercado nacional, produzidas em 1328 propriedades no estado, ocupando uma área de pouco mais 

de 8,3 mil hectares. A produtividade e a qualidade das raízes de batata-docesão intensamente 

influenciadas pelas condições de umidade do solo. Assim, a irrigação da batata, aumenta o 

rendimento e melhora a qualidade do produto, além de ser um fator importante na determinação da 

produção nas épocas de baixa incidência das chuvas.Dessa forma, objetivou-se avaliar 

economicamente a produção de batata - doce irrigada por sistema de gotejamento. O 

desenvolvimento desse trabalho ocorreu em 3 etapas distintas. Na primeira fase foi feita uma 

pesquisa relacionada a cultura da batata-doce, na segunda fase foi realizada uma pesquisa de 

mercado para levantar as informações com relação a preços praticados no varejo e produção de 

vendas, a última fase se caracteriza pelo desenvolvimento de um fluxo de caixa projetados com 

todas as variáveis financeiras: orçamento, valor presente líquido (VPL), Payback sobre o 

investimento, capital de giro, receitas (previsão de vendas) e despesas para a análise final. Para 

construção do fluxo de caixa utilizou-se as taxas de juro de 6,5, 6,25, 6, 6, 5,75 e 5,5% para os anos 

de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 respectivamente, e a inflação do período em 4,0% para 

todos os anos conforme o Banco Central do Brasil recentemente divulgou. Os valores da receita, 

custos (fixos, variáveis e operacionais) foram estipulados a partir de consultas nos bancos de dados 

do CEAGESP e o AGRIANUAL. O fluxo de caixa projetado realizado nesse estudo demonstra 

valores negativos até o ano de 2019, e em 2020, os valores apresentados passam a ser positivos, 

nesse ponto podemos destacar a ocorrência do ponto de equilíbrio financeiro e que também coincide 

com o Payback de 2,92 anos aproximadamente. Os resultados encontrados demonstram a 

viabilidade econômica do empreendimento no cultivo de batata-doce irrigada onde se utilizou o 

valor de 6,5% de taxa mínima de atratividade (TMA) que representa a remuneração da caderneta de 

poupança. Um valor presente de R$1.812.273,24, uma taxa interna de retorno (TIR) igual a 53,05%, 

que representa aproximadamente quase nove vezes mais do que a aplicação financeira na caderneta 

de poupança, e um tempo de retorno (Payback) de quase três anos ou seja um excelente 

investimento no ponto de vista econômico. 

Palavras-chave: agricultura, agronegócio, mercado, produtividade.  
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RESUMO 

A produção de batata-doce (Ipomoea batatas (L.) Lam.) vem se destacando nos últimos anos em 

vários aspectos, aumento da área plantada, maior produtividade, novos cultivares e com todas essas 

vertentes positivas o produtor vem obtendo ganhos sociais e econômicos. No estado de São Paulo 

entre os anos (2012-2017) se teve um aumento de quase 200% na área plantada e chegando a 8.3 

mil ha, e uma produção média de 19.637 kg por ha. O estado de São Paulo é maior exportador de 

batata-doce do país e em 2018 foram exportadas 260 toneladas para diversos destinos, entre os 

principais estão: Argentina, Holanda e Reino Unido, representando 88% do volume exportado. No 

CEAGESP em 2018 o tubérculo foi comercializado na media de R$ 2,25/kg, mas já o valor médio 

do quilo exportado foi de R$ 3,63/kg e se considerarmos apenas o Reino Unido o valor chegou a R$ 

5,03/kg. O bloco europeu exige que os seus fornecedores sejam certificados e auditados 

regularmente pelo sistema Global G.A.P. (Global Good Agricultural Practices) e essa certificação é 

fundamental para se conseguir exportar e com essa certificação o produtor conseguira agregar valor 

ao produto e aumentar a qualidade da produção. Esse trabalho objetivou analisar que a certificação 

é algo primordial para produtores que desejem exportar ou atender consumidores internos 

diferenciados. A metodologia aplicada foi a analise do sistema de certificação global G.A.P. e para 

a implantação desse sistema se segue alguns passos antes da auditoria da certificadora, um dos 

primeiros são as adequações da propriedade tais como: Local adequado para guardar e manusear os 

defensivos seguindo as normativas vigentes, aplicação dos defensivos com segurança, higiene na 

colheita e pós-colheita, identificação dos lotes/ talhões de produção, armazenamento dos 

fertilizantes, assegurar a qualidade dos insumos utilizados entre outras inúmeras práticas sendo isso 

acompanhado por um responsável técnico, que transcreve em um caderno de campo todos os 

processos realizados, para que a rastreabilidade do produto seja satisfatória e após essas medidas, o 

certificado da auditoria é concedido e tem validade de um ano, podendo ser renovado. Desse modo 

observa-se que a certificação pode ser obtida, de maneira a abrir mercados para o batiticultor, desde 

que sejam seguidos padrões exigidos, e esses dependem de ajustes no sistema de produção. 

Portanto, as práticas exigidas pelas certificadoras são exequíveis e o custo de aplicação dessas é 

revertido em maior lucro para produtor que atenderá o mercado externo e os ganhos são bem mais 

vantajosos vista ao mercado interno gerando receitas ente 62 a 125% comparadas com um produtor 

sem certificação. 
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RESUMO 

A batata doce é a sétima fonte de carboidratos mais consumida no mundo, além do uso na 

alimentação humana, tem sido considerada como matéria-prima promissora na produção de 

combustível etanol. Alguns aspectos de produção tornam a batata-doce estratégica para o cultivo, 

como o fato de que pode ser produzida em solo com moderada a baixa fertilidade, fácil de planta e 

obter material vegetativo, e uma característica crucial é a opção de realizar o processo de colheita 

progressivamente. Nesse contexto, a identificação previamente da variabilidade espacial de 

rendimento da batata-doce é uma informação de grande importância para gerenciar campos 

específicos de produção, bem como a qualidade das operações de tratos culturais e colheita, 

podendo ter seu início direcionado a regiões de maior rendimento, proporcionando um incremento 

de produtividade, a otimização da logística de arranquio, coleta, transporte de raízes, e também 

melhor gerenciamento das operações de pós-colheita. Portanto, este estudo foi desenvolvido para 

fornecer um método para previsão da produtividade de batata-doce, por meio da utilização de redes 

neurais artificiais baseado em dados de sensoriamento remoto. O estudo foi conduzido em dois 

campos agrícola comerciais, irrigados por pivô central, localizado na região de Tupã, município de 

Herculândia interior do Estado de São Paulo. Os dados de sensoriamento remoto foram adquiridos a 

partir do satélite Landsat 8, sendo calculados os índices de vegetação (NDVI, SAVI, GNDVI) para 

todas imagens com ausência de nuvens, disponíveis no ciclo produtivo. A coleta de dados ocorreu 

no primeiro (fevereiro-junho) e segundo (julho-novembro) semestre do ano de 2018. Para 

quantificação da produtividade real em campo, foram coletadas e pesadas todas batatas 

manualmente presentes em uma área amostra de 3m
2
. Para cada campo agrícola coletou-se amostras 

em aproximadamente 110 pontos, espaçados a 35 metros entre si. As previsões de produtividade 

foram obtidas a partir do treinamento de redes neurais artificiais de multicamadas, sendo testadas 

diferentes topologias. A qualidade das previsões foi avaliada por meio do cálculo do erro médio 

absoluto médio percentual (MAPE %). De maneira geral, a topologia que apresentou maior 

desempenho foi composta por 20 neurônios nas camadas ocultas, utilizando como informação de 

entrada o SAVI, com modelo hiperbólico para função de ativação. Os resultados experimentais 

demonstraram que existiu diferença entre os períodos avaliados. Para previsões realizadas no 

período de (fevereiro-junho) o menor erro encontrado foi para o SAVI com 28.72%. Para o segundo 

período (julho/novembro) o menor erro obtido entre as previsões foi de 10.46% para o SAVI. Os 

resultados obtidos foram considerados promissores, visto que, com a previsão da produtividade 

anteriormente a realização da colheita, o produtor pode melhor gerenciar suas operações, podendo 

iniciá-las em regiões de maior produtividade, aguardando o incremento de produção em regiões 

menos produtivas, assim, aumentando sua eficiência e sua lucratividade. 
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