
II Simpósio de Batata-Doce 
2ª Feira Tecnológica da Batata-Doce 

Lista de Trabalhos Científicos Selecionados para Apresentação Oral  

Data da apresentação: 14 de junho de 2019 – Sexta-feira 

Local: Unoeste – Campus II, Bloco B3, Auditório Azaleia 

 

 
O autor correspondente deverá enviar a apresentações (em arquivo PDF ou PowerPoint) para o e-mail 
simposiobatatadoce@gmail.com até 09 de junho de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título Área ID Horário da Apresentação 

Produção de biomassa e metabolismo de polifenóis em cultivares de batata-doce sob deficiência hídrica Fisiologia Vegetal 04 10h30min 

Seletividade inicial de herbicidas de diferentes mecanismos de ação em batata-doce Plantas Daninhas 19 10h45min 

Caracterização do potencial bioativo de batatas doces roxas Pós-Colheita 13 11h00min 

Produtividade e aspecto visual da batata-doce cultivar Beauregard em três espaçamentos de cultivo Fitotecnia Geral 18 11h15min 

Previsão da produtividade de batata-doce usando inteligência artificial e dados de sensoriamento remoto Sensoriamento Remoto 16 11h30min 
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II Simpósio de Batata-Doce 
2ª Feira Tecnológica da Batata-Doce 

Lista de Trabalhos Científicos para Apresentação em Pôster  

Data da apresentação: 14 de junho de 2019 – Sexta-feira 

Local: Unoeste – Campus II, Bloco B3 

Horário: 07h:30min às 08h:00min 
 

 

 
O pôster deverá ficar fixado no local indicado, das 07h30min às 11h30min. No entanto, é obrigatória a presença do autor apenas no 
horário indicado da apresentação.   
 

Título Área  ID 

Produção de mudas de batata-doce sob substratos na região de Ji-Paraná-RO Propagação 01 

Teores de pigmentos fotossintéticos da batata-doce submetida ao sombreamento Fisiologia Vegetal 06 

Trocas gasosas na batata-doce em resposta ao déficit hídrico sob aplicação de metiljasmonato Fisiologia Vegetal 08 

Correlação Canônica e efeito direto e indireto na seleção de acessos de batata-doce coletados no Vale do Ribeira Genética e Melhoramento 03 

Estimativas de parâmetros genéticos e ganhos com a seleção em acessos de batata-doce Genética e Melhoramento 05 

Seletividade de herbicidas pré-emergentes em batata-doce [Ipomoea batatas (L.) Lam.)] Plantas Daninhas 02 

Controle de plantas daninhas em batata-doce com herbicidas pré-emergentes Plantas Daninhas 07 

Produtividade e classificação da batata-doce em densidades de plantio Fitotecnia Geral 11 

Alternativas para a superação da dormência física de sementes botânicas de batata-doce para melhoria da germinação Fitotecnia Geral 17 

Determinação do plastocrono da batata-doce cultivar BRS Cuia Agrometeorologia 15 

Determinação do plastocrono da batata-doce cultivar BRS Amélia Agrometeorologia 14 

Diferenciação de extratores para determinação de atividade antioxidante em batatas doces de polpa roxa e laranja Pós-Colheita 12 

Avaliação econômica na implantação de um cultivo de batata-doce irrigada por gotejamento Economia e Comercialização 09 

Processo de certificação Global G.A.P para exportação de batata – doce Economia e Comercialização 10 


