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1. INTRODUÇÃO

A batata (Solanum tuberosum l.) é uma das principais 
fontes de alimento no mundo, ocupando atualmente 
o terceiro lugar entre os alimentos mais consumidos, 

atrás somente dos cereais arroz e trigo. A eficiência produtiva 
da cultura da batata assegura elevado aproveitamento de áreas 
destinadas à produção de alimentos, o que tem aumentado expres-
sivamente o seu cultivo, particularmente em regiões tropicais e 
em países em desenvolvimento e muito populosos, a exemplo da 
China, Índia e Bangladesh (FaOstat, 2016). No Brasil, a área 
cultivada com batata é de aproximadamente 130.000 ha e nas 
últimas décadas a produtividade média aumentou consideravel-
mente, entre outros fatores, graças ao uso de cultivares altamente 
produtivas. Contudo, a adubação dessa cultura no Brasil evoluiu 
pouco nos últimos anos.

a cultura da batata apresenta alta taxa de crescimento, 
elevada produção por unidade de área e ciclo relativamente curto, 
características que fazem com que ela seja exigente quanto à pre-
sença de nutrientes na forma prontamente disponível na solução do 
solo. além disso, devido ao sistema radicular relativamente delicado 
e superficial e às elevadas produtividades obtidas num curto período 
de tempo, a cultura da batata pode ser altamente responsiva à adição 
de nutrientes no solo. Dentre os cultivos comerciais extensivos 
no Brasil, a cultura da batata é a que apresenta o maior consumo 
relativo de fertilizantes (quantidade aplicada por hectare). 

Pelo fato de uma grande proporção do fósforo (P) estar 
ligada aos constituintes do solo, formando complexos com bio-
disponibilidade limitada, a deficiência de P é uma das restrições 
nutricionais mais difundidas e que mais limitam a produtividade 
das culturas nos trópicos (sÁNCHEs; saliNas, 1981; Valla-
DarEs; PErEira; aNJOs, 2003). O P não é o nutriente mais 
absorvido pela cultura da batata, mas é ele que tem proporcionado 
os maiores incrementos na produtividade de tubérculos, especial-
mente naqueles solos cuja disponibilidade de P é baixa. Pelo fato 
da planta de batata apresentar relativamente baixa capacidade de 
aquisição de P, elevado custo de produção e alto valor agregado, 
normalmente altas doses de fertilizante fosfatado são aplicadas no 
momento do plantio, visando aumentar a disponibilidade de P no 
solo e, consequentemente, melhorar os níveis de produtividade. 

muitos bataticultores têm utilizado fórmulas N-P-K em doses que 
fornecem quantidades até superiores a 600 kg ha-1 de P2O5, mesmo 
em solos com elevada disponibilidade de P (saNGOi; KrUsE, 
1994; FErNaNDEs; sOrattO, 2016b). Essas quantidades são 
muito superiores às recomendadas para a cultura (lOrENzi et 
al., 1997; riBEirO; GUimarÃEs; alVarEz, 1999) e àquelas 
utilizadas em culturas como soja, milho e feijão, por exemplo, as 
quais normalmente são cultivadas em rotação com a batata. 

No entanto, pelo fato do P se tratar de um recurso finito 
e de alto custo, torna-se de fundamental importância melhorar a 
eficiência de uso do P aplicado e utilizar doses adequadas de ferti-
lizante fosfatado para sustentar os sistemas de produção de batata. 
Com isso, será possível aumentar a produtividade e a qualidade 
dos tubérculos produzidos, além de reduzir os custos de produção 
da cultura e a contaminação ambiental.

2. IMPORTÂNCIA DO FÓSFORO PARA A BATATEIRA

O P é um nutriente essencial para a cultura da batata, pois 
participa de diversos processos metabólicos na planta: tem papel 
na transferência de energia celular, respiração e fotossíntese, e 
atua também como componente estrutural de fosfolipídios, ácidos 
nucleicos, coenzimas e fosfoproteínas (rOsEN et al., 2014). 

Um dos benefícios do fornecimento adequado de P é o 
rápido crescimento da parte aérea e fechamento do dossel da 
lavoura de batata, devido ao maior desenvolvimento dos caules 
e folhas (Figura 1). Por ser um nutriente importante para a divisão 
celular, o P também tem efeito no crescimento e desenvolvimento 
radicular dessa espécie tuberosa (mEsQUita et al., 2011; FEr-
NaNDEs; sOrattO, 2012a), o que explica porque plantas de 
batata deficientes em P apresentam reduzido crescimento radicular 
(FErNaNDEs; sOrattO, 2012b; FErNaNDEs; sOrattO; 
CONsalEs, 2014). Dessa forma, quando cultivadas em condição 
de baixa disponibilidade de P, as plantas de batata apresentam cres-
cimento limitado desde os estádios iniciais, havendo menor desen-
volvimento das raízes e estolões, menor crescimento da parte aérea 
e expansão da área foliar, menor número e tamanho dos tubérculos 
e, consequentemente, reduzida produtividade (Figura 1 e Figura 2). 
Os folíolos das plantas de batata deficientes em P não se expandem, 
enrugam-se, ficam verde-escuros, sem brilho e curvam-se para cima; 

Abreviações: Ca = cálcio; DAP = dias após o plantio; K = potássio; N = nitrogênio; P = fósforo; Zn = zinco.
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as folhas inferiores podem apresentar cor púrpura na parte abaxial 
e as raízes e os estolões tornam-se reduzidos em número e em com-
primento (mEsQUita et al., 2011; FErNaNDEs; sOrattO, 
2012a). além disso, como o P é importante para os processos de 
divisão celular, metabolismo de carboidratos e síntese e alocação do 
amido para os tubérculos (HOUGHLAND, 1960), sob sua deficiên-
cia a produção de tubérculos é muito reduzida (sOrattO et al., 
2015; FErNaNDEs; sOrattO, 2016a, 2016b), e os tubérculos 
podem ter lesões internas. Em solos com baixa disponibilidade de 
P, a adubação fosfatada aumenta o número de tubérculos por planta 
e a massa média de tubérculos produzidos (Figura 3). Vale destacar 
que dificilmente se constata sintomas de excesso de P em plantas de 
batata, mesmo com doses elevadas do nutriente no sulco de plantio. 

Diante de todos esses efeitos negativos que a deficiência de 
P causa às plantas de batata, fica claro que para se atingir elevadas 
produtividades e obter boa qualidade dos tubérculos produzidos 
é fundamental que o P esteja disponível no solo em quantidades 
adequadas durante todo o ciclo da cultura.

3.  ABSORÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FÓSFORO  
PELA CULTURA DA BATATA

a absorção de P do solo pelas plantas depende das intera-
ções entre as características morfológicas e fisiológicas das raízes, 
a rizosfera ao redor do sistema radicular e as características do solo 
que determinam o movimento do P para a interface solo-raiz (GEr-
lOFF; GaBElmaN, 1983; FErNaNDEs; sOrattO; GON-
salEs, 2014). No solo, o P se movimenta por difusão, e quando 

Figura 1.  Crescimento de plantas de batata sob diferentes doses de fósforo 
em solução nutritiva em casa de vegetação (a) e em condição de 
solo com baixo teor de fósforo disponível (Presina = 14 mg dm-3) (B). 

Crédito das fotos: adalton m. Fernandes e rogério P. soratto.

Figura 2.  Número, tamanho e classificação dos tubérculos de batata da 
cultivar agata sem adubação com fósforo (a) e com a aplicação 
de 500 kg ha-1 de P2O5 (B) no sulco de plantio, em solo com 
baixo teor de P disponível (Presina = 14 mg dm-3) e da cultivar 
mondial sem adubação com fósforo (C) e com a aplicação de 
500 kg ha-1 de P2O5 (D) no sulco de plantio, em solo com alto 
teor de P disponível (Presina = 70 mg dm-3). 

Crédito das fotos: adalton m. Fernandes e rogério P. soratto.

a concentração de P é baixa na solução do solo e a difusão é lenta, 
cria-se uma pequena zona de esgotamento de P em volta das raízes 
(HINSINGER et al., 2011; WHITE et al., 2013), o que dificulta a 
absorção de P pelas plantas. assim, tem-se observado que plantas 
com sistema radicular mais desenvolvido, ou seja, com raízes mais 
finas e compridas, normalmente são mais eficientes na absorção de 
P, porque conseguem explorar um volume maior de solo.

A batateira tem sido considerada como uma planta pouco efi-
ciente na absorção de P, especialmente em solos com baixos teores 
de P disponível (DECHassa et al., 2003), em parte devido ao seu 
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Figura 3.  Número total de tubérculos e número de tubérculos da classe 
especial (> 45 mm de diâmetro) por planta (a) e massa média de 
tubérculos de cultivares de batata (B) afetadas por doses de P no 
sulco de plantio. Círculo = média de dois anos e duas cultivares. 
triângulo = cultivar agata e quadrado = cultivar mondial, média 
de dois anos. Barra vertical indica a diferença mínima significativa 
pelo teste t (P ≤ 0,05). 

Fonte: adaptada de Fernandes e soratto (2016a).

sistema radicular delicado e superficial (Figura 4). O sistema radicu-
lar da batata fica bastante concentrado, principalmente na região das 
linhas de plantio, expandindo-se muito pouco lateralmente – cerca 
de 83 a 85% da densidade total de raízes da batateira estão locali-
zados na camada de 0-30 cm do solo (OPENa; POrtEr, 1999). 
se comparada a outras culturas, a batateira apresenta distribuição 
do sistema radicular mais rasa e menos densa (Figura 5). Na cul-
tura da batata, o comprimento total de raízes por metro quadrado 
de área de solo é aproximadamente 1/2 da apresentada pelo milho 
e pela soja e 1/4 da apresentada pelo arroz e trigo. Esse sistema 
radicular menos desenvolvido faz com que ela seja uma planta 
menos eficiente na aquisição de P do solo. Esse fato contribui para 
que grandes quantidades de P solúvel sejam aplicadas na cultura, 
a fim de garantir altas concentrações de fosfato na solução do solo. 

apesar de serem aplicadas altas doses de P no cultivo da 
batateira, as quantidades de P absorvidas pela cultura ao longo de um 
ciclo de 90 a 110 dias não são tão elevadas e, em geral, são menores do 
que as dos nutrientes potássio (K), nitrogênio (N) e cálcio (Ca) (FEr-
NaNDEs; sOrattO, silVa, 2011; sOrattO e FErNaNDEs, 
2016). Estudo recente com as principais cultivares de batata plantadas 
no Brasil demonstrou que elas diferem em relação às quantidades de 
P absorvidas da área de cultivo (FErNaNDEs; sOrattO, silVa, 
2011). Em média, cultivares como agata, atlantic e markies absor-
vem cerca de 14 kg ha-1 de P (32 kg ha-1 de P2O5) durante o ciclo 
de desenvolvimento, enquanto cultivares como asterix e mondial 
apresentam absorção aproximadamente 29% maior, ou seja, cerca 
de 18 kg ha-1 de P (41 kg ha-1 de P2O5) (Figura 6).

Figura 5.  Comparação das características morfológicas do sistema radi-
cular da batata com outras quatro culturas na fase de máximo 
crescimento da parte aérea das plantas. 

Fonte: adaptada de Yamaguchi e tanaka (1990). 

Figura 4.  Detalhe do sistema radicular da cultura da batata desenvolvido 
em solução nutritiva (A) e concentrado nas camadas superficiais 
do solo e próximo à fileira de plantas, em condição de campo (B). 

Crédito das fotos: adalton m. Fernandes e rogério P. soratto.
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Figura 6.  marcha de absorção e distribuição do fósforo absorvido entre os órgãos da 
planta de batata e taxas de acúmulo de fósforo nos tubérculos e nas plantas das 
cultivares agata, asterix, atlantic, markies e mondial, cultivadas na safra de 
inverno, em solo com alta disponibilidade de fósforo e com elevada dose de 
adubação fosfatada. 

Fonte: adaptada de Fernandes, soratto e silva (2011).

a absorção de P pelas cultivares de batata não ocorre de forma 
contínua ao longo do ciclo de desenvolvimento da cultura (Figura 6). 
Nas três primeiras semanas após a emergência as plantas absorvem 
quantidades relativamente pequenas de P, cerca de 13 a 23% do total 
absorvido durante todo o ciclo (FErNaNDEs; sOrattO, silVa, 
2011). Porém, a partir do início da formação de tubérculos, aos 41 dias 
após o plantio (DaP), as quantidades de P absorvidas pelas plantas 
de batata aumentam de forma acentuada. No período que vai dos  
47 aos 67 DaP ocorre a maior demanda das plantas por P, período 
esse em que as taxas de absorção de P atingem de 0,26 a 0,46 kg ha-1 
por dia, dependendo da cultivar (Figura 6). Depois dos 67-70 DaP as 
plantas continuam absorvendo P em menores taxas até o final do ciclo, 
mas nesta fase tem-se elevada translocação de P para os tubérculos.

as cultivares de batata mostram diferentes 
estratégias para lidar com a deficiência de P no solo, 
ou seja, apresentam diferenças na morfologia e fisio-
logia dos seus sistemas radiculares que resultam em 
capacidades diferenciadas de absorção de P, mesmo 
em condição de fornecimento adequado do nutriente 
(FErNaNDEs; sOrattO; GONsalEs, 2014). 
Cultivares como agata e atlantic, quando cultivadas 
em condição de deficiência de P, tentam compensar 
seus sistemas radiculares menos desenvolvidos (menor 
comprimento e superfície radicular) aumentando a taxa 
máxima de absorção de P, ou seja, o influxo máximo 
de P (imax) (Figura 7). Já a cultivar asterix apresenta 
sistema radicular mais desenvolvido, o que pode 
não proporcionar maior absorção de P em condição 
de solução nutritiva (FErNaNDEs; sOrattO; 
GONsalEs, 2014), mas em condição de solo essa 
cultivar pode ser eficiente na absorção de P por 
apresentar raízes mais longas e capazes de explorar 
maior volume de solo. as cultivares markies e mon-
dial apresentam um balanço entre as características 
morfológicas (comprimento e superfície médios) e 
fisiológicas (altos valores de Imax) do sistema radicular 
que são favoráveis à absorção de P, o que indica maior 
capacidade de absorção do elemento (Figura 7). No 
entanto, em condições de campo, tem-se observado 
que a cultivar mondial absorve quantidades maiores 
de P e apresenta produtividades de tubérculos mais 
elevadas, quando comparada às outras cultivares, 
independentemente da disponibilidade de P no solo e 
da dose de fertilizante fosfatado aplicada (sOrattO; 
FErNaNDEs, 2016; FErNaNDEs; sOrattO, 
2016b). além disso, apesar do sistema radicular da 
cultivar mondial apresentar um equilíbrio entre as 
características morfológicas e fisiológicas que favo-
recem a absorção de P em condições de campo, essa 
cultivar tem respondido às mesmas doses de P que 
as outras cultivares, como agata, asterix, atlantic e 
markies (FErNaNDEs; sOrattO, 2016a; 2016b).

Por fazer parte da composição do amido, 
estando ligado à amilopectina, e também por par-
ticipar de várias enzimas que regulam a síntese de 
amido nos tubérculos, o P é um nutriente que sofre 
elevada translocação para os tubérculos. No final 
do ciclo, aproximadamente 83% de todo P absor-
vido pelas plantas estão presentes nos tubérculos  
(Figura 6). Cultivares atuais como agata, asterix, 
atlantic, markies e mondial exportam 10 a 15 kg ha-1 

de P (23-34 kg ha-1 de P2O5) (FErNaNDEs; sOrattO, silVa, 
2011; FErNaNDEs; sOrattO, 2012a). apesar dessas cultivares 
apresentarem diferenças na produtividade de tubérculos, nem sempre 
aquelas mais produtivas são as que exportam mais P da área de cultivo 
(FErNaNDEs; sOrattO, silVa, 2011). isso porque as quantidades 
de P exportadas são dependentes da produção de matéria seca de tubér-
culos e da concentração de P na matéria seca dos tubérculos produzidos.

4.  RESPOSTA DA BATATEIRA À ADUBAÇÃO 
FOSFATADA: EFEITO NA PRODUTIVIDADE 

Embora o P seja absorvido pela batateira em quantidades 
menores que as de K, N e Ca (FErNaNDEs; sOrattO, silVa, 
2011), ele tem sido o nutriente que proporciona as maiores respostas 
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Figura 7.  Comprimento radicular, superfície radicular e influxo máximo 
de P (imax) de cinco cultivares de batata cultivadas por 30 dias 
em solução nutritiva deficiente e suficiente em fósforo. * indica 
diferença significativa entre as disponibilidades de fósforo no solo 
na mesma cultivar, enquanto letras diferentes indicam diferença 
significativa entre cultivares na mesma disponibilidade de P, de 
acordo com o teste de Tukey (P ≤ 0,05).

Fonte: adaptada de Fernandes, soratto e Gonsales (2014).

Figura 8.  Produção comercial de tubérculos de batata, cultivar Baraka, em 
função de doses de P2O5 aplicadas em solo argiloso.

Fonte: adaptada de Fontes, rocha e martinez (1997).

de produtividade da cultura nos solos brasileiros e que tem sido 
aplicado em maiores doses. No entanto, as respostas da batata 
à adubação fosfatada são mais marcantes em solos nunca antes 
adubados (áreas de pastagem) ou com baixa disponibilidade 
de P. Nessas condições, a cultura da batata apresenta respostas 
econômicas à aplicação do fertilizante, obtendo-se acréscimos 
na produtividade de tubérculos com doses de P relativamente 
elevadas e superiores àquelas empregadas nas culturas de cereais/
graníferas (sOrattO; FErNaNDEs; JOB, 2015).

Contudo, na cultura da batata é comum os agricultores 
realizarem adubações fosfatadas “pesadas”, com aplicação de  
3,3 a 4,1 t ha-1 da fórmula NPK 04-14-08, o que representa entre 
462 e 574 kg ha-1 de P2O5, ou doses até mais elevadas e com outras 
fórmulas (sOrattO; FErNaNDEs; JOB, 2015). muitas vezes, 

essas adubações em doses elevadas são baseadas na ideia de se apli-
car fertilizante “com sobras”, para garantir elevadas produtividades, 
sem levar em consideração as recomendações técnicas da análise 
de solo e adubação, ou mesmo na interpretação inapropriada dos 
resultados de trabalhos científicos. Nesse sentido, Fontes, Rocha 
e martinez (1997), em solo com teor de P (mehlich 1) de 2,87 mg 
dm-3, obtiveram a máxima produtividade de tubérculos comerciali-
záveis com a dose de 991 kg ha-1 de P2O5 (Figura 8), porém, com a 
máxima eficiência econômica associada a doses entre 435 e 691 kg 
ha-1 de P2O5, dependendo do preço pago pela batata, e incrementos 
de produtividade pouco expressivos a partir da dose de 320 kg ha-1 
de P2O5. assim, deve-se avaliar até que ponto os incrementos de 
produtividade alcançados com o aumento das doses de P2O5 são 
economicamente viáveis para o produtor. 

É preciso considerar também que o sistema de cultivo da 
batata tem mudado bastante nos últimos anos, tornando-se cada vez 
mais comum cultivar essa tuberosa em rotação com outras culturas e 
em solos de maior fertilidade, os quais apresentam teores de P médios 
ou altos (sOrattO; FErNaNDEs; JOB, 2016). assim, para que 
o agricultor não  utilize adubação fosfatada em doses excessivas, 
o ideal é avaliar corretamente a disponibilidade de P no solo por 
meio da análise de solo, levando-se em consideração as reservas 
do nutriente que vão se acumulando ao longo dos cultivos sucessi-
vos. Uma informação importante a ser observada no momento da 
interpretação dos resultados da análise de solo é que, no Brasil, há 
basicamente dois métodos de determinação de P no solo. No Estado 
de são Paulo tem-se adotado o método da resina trocadora de íons, 
enquanto nos outros estados da federação o método mais utilizado 
é o mehlich. Dessa forma, a recomendação de adubação fosfatada 
deve levar em conta o método de análise de P do solo e a tabela de 
recomendação elaborada para aquele mesmo método de análise. Essa 
avaliação e a interpretação correta da disponibilidade de P no solo são 
de extrema importância para a obtenção de elevadas produtividades 
de tubérculos, com menor custo e maior qualidade, pois em solos 
bem supridos com P, a sua adição pouco interfere na produtividade 
ou na qualidade dos tubérculos produzidos (FErNaNDEs et al., 
2015, 2016; FErNaNDEs; sOrattO; EVaNGElista, 2015; 
FErNaNDEs; sOrattO, 2016b).

Estudo realizado em solos com diferentes disponibilidades 
iniciais de P demonstrou que, em solo com baixa disponibilidade de 
P (Presina = 14 mg dm-3), a produtividade relativa de tubérculos com 
a utilização de dose aproximada de 500 kg ha-1 de P2O5 foi cerca de 
76% maior que no tratamento sem aplicação de P (Figura 9), sendo 
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importante destacar que, nessa condição, houve aumento de produ-
tividade até a dose de P2O5 superior à recomendada por lorenzi et 
al. (1997). Contudo, nos solos com média (Presina = 36 mg dm-3) e 
alta (Presina = 70 mg dm-3) disponibilidades de P, as produtividades 
de tubérculos com adubação fosfatada foram 30% e 18% maiores 
que na testemunha, respectivamente, porém aumentaram apenas até 
as doses de 250 e 125 kg ha-1 de P2O5. Esses resultados demonstram 
que em solos com maior disponibilidade de P a resposta da cultura 
da batata à adubação fosfatada é pequena e de menor magnitude, 
porque está diretamente relacionada à disponibi-
lidade inicial de P no solo. assim, essas pesquisas 
têm indicado que, especialmente em solos férteis 
em P, é possível reduzir as doses de P aplicadas na 
cultura da batata. Contudo, mesmo nesses solos, é 
necessária a aplicação de alguma quantidade de fer-
tilizante fosfatado no sulco de plantio para poten-
cializar a produtividade de tubérculos (Figura 9). 

Estudos como este também demonstram a 
importância de se realizar a análise de solo com 
antecedência ao plantio da batata. além da ade-
quada amostragem e análise do solo, é fundamental 
interpretar os resultados da análise de solo de forma 
coerente, pois, muitas vezes, doses elevadas de P 
podem estar sendo aplicadas desnecessariamente em 
solos já com alta disponibilidade de P, o que, além 
de não incrementar a produtividade de tubérculos, 
aumenta desnecessariamente o custo de produção. 
além disso, em condições de maior disponibilidade 
de P no solo, o uso de doses elevadas de P pode 
proporcionar desequilíbrio nutricional na cultura, 
especialmente deficiência induzida de zinco (Zn). Há 
indícios de que sintomas de deficiência induzida de 
zn não são observados com grande frequência nas 
áreas de cultivo de batata devido às várias pulveri-
zações da cultura com fungicidas que contém zn na 
sua constituição (mOrEira et al., 2000).

Uma das formas de melhorar o aprovei-
tamento do P aplicado na cultura da batata é por 
meio da utilização de cultivares mais eficientes na 
absorção e/ou utilização de P. Cultivares de batata 
como asterix e mondial, por serem mais produtivas 

Figura 10.  teores de fósforo na folha diagnose e produtividade total de tubérculos de cultiva-
res de batata em resposta a doses de P, em solos com diferentes disponibilidades 
do nutriente. 

Fonte: adaptada de Fernandes (2013).

Figura 9.  Produtividade relativa de tubérculos de batata em resposta a 
doses de P, em solos com diferentes disponibilidades do nu-
triente. Dados médios das cultivares agata, asterix, atlantic, 
markies e mondial. 

Fonte: adaptada de Fernandes e soratto (2016b).

e acumularem mais matéria seca, acabam absorvendo cerca de 29% a 
mais de P do que cultivares como agata, atlantic e markies (Figura 6). 
isso é um indicativo de que o fornecimento de P teria que ser ajustado 
de acordo com as demandas nutricionais de P de cada cultivar. No 
entanto, pesquisas recentes revelaram que, mesmo com as diferentes 
quantidades absorvidas de P, não há necessidade de avaliar o estado 
nutricional de P e fazer recomendações de adubação fosfatada de 
forma particularizada para cada cultivar, porque as cultivares respon-
dem praticamente às mesmas doses de P em solos com baixa, média 
e alta disponibilidade do nutriente, como observado na Figura 10.

Contudo, uma questão importante que essas pesquisas 
demonstraram é que a avaliação do estado nutricional de P para a 
cultura da batata precisa ser reavaliada (FErNaNDEs; sOrattO, 
2016a; 2016b). Foi verificado que o limite crítico inferior da faixa 
de teores foliares de P considerados como adequados por lorenzi 
et al. (1997), que é de 2,5 a 5,0 g kg-1, pode não ser adequado para 
todas as situações, tendo em vista que na maior parte dos experi-
mentos ocorreu aumento na produtividade da batata em reposta à 
aplicação de P mesmo quando os teores foliares de P já estavam 
dentro da faixa considerada como adequada (Figura 10). Espe-
cialmente nos solos deficientes em P houve aumento significativo 
na produtividade de tubérculos nas doses de P acima daquela que 
proporcionou teores foliares de P considerados como adequados 
por lorenzi et al. (1997). Diante dessas observações, sugere-se que 
o limite inferior da faixa de teores considerados adequados seja 
aumentado de 2,5 para 3,0 g kg-1, valor similar aos adotados por 
Jones Junior, Wolf e mill (1991) e ribeiro, Guimarães e alvarez 
(1999), pois foi com esse teor foliar de P que a cultura da batata 
atingiu 90% da produtividade relativa de tubérculos (Figura 11).
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Figura 11.  relação da produtividade relativa de tubérculos com o teor de P 
na folha diagnose da batateira. símbolos representam os valores 
obtidos para as cultivares agata e mondial submetidas a cinco 
doses de fósforo em solos com diferentes disponibilidades de 
P, com quatro repetições.

Fonte: adaptada de Fernandes e soratto (2016a; 2016b).

Figura 12.  massa média de tubérculos comerciais (a), teor de amido (B) 
e teor de açúcares redutores (C) nos tubérculos de batata em 
resposta a doses de P, em solos com diferentes disponibilida-
des do nutriente. Dados médios das cultivares agata, asterix, 
atlantic, markies e mondial. 

Fonte:  adaptada de Fernandes et al. (2015; 2016) e Fernandes, soratto e Evan-
gelista (2015).

5.  RESPOSTA DA BATATEIRA À ADUBAÇÃO 
FOSFATADA: EFEITO NA QUALIDADE DOS 
TUBÉRCULOS

O P desempenha diversos efeitos na qualidade dos tubérculos 
da batateira, pois ele atua na divisão celular, na síntese de amido e no 
seu armazenamento nos tubérculos (HOUGHlaND, 1960). Dessa 
forma, o P pode aumentar o tamanho e a percentagem de matéria seca 
(indicada pelo peso específico) dos tubérculos (FREEMAN; FRANZ; 
JONG, 1998; rOsEN et al., 2014). Contudo, quando a disponibili-
dade de P no solo é alta, seu fornecimento pode diminuir a produção 
de tubérculos maiores sem alterar o seu peso específico (ROSEN; 
BiErmaN, 2008). Em alguns casos, nos quais a adubação fosfatada 
proporcionou grande incremento no tamanho e produtividade de 
tubérculos, também foi observada redução do peso específico em 
função das doses de P aplicadas (FrEEmaN; FraNz; JONG, 1998).

além do P aplicado ao solo, aquele P que já está disponível 
em solos constantemente manejados com adubação fosfatada tam-
bém interfere na qualidade dos tubérculos de batata. Estudo recente 
realizado com a cultura da batata em solos com diferentes teores 
iniciais de P indicou que os principais parâmetros de qualidade dos 
tubérculos que foram aumentados pela adubação fosfatada são o 
tamanho (indicado pela massa média) e os teores de amido (Figuras 
12A e 12B), os quais se refletem em melhorias significativas na pro-
dutividade comercial dos tubérculos, seja de cultivares destinadas 
à comercialização in natura ou daquelas utilizadas na indústria de 
processamento (FErNaNDEs et al., 2015, 2016; FErNaNDEs; 
SORATTO; EVANGELISTA, 2015). No entanto, foi verificado que 
os efeitos positivos do P sobre essas características de qualidade 
dos tubérculos foram maiores e ocorreram até doses mais elevadas 
de P somente nos solos com baixa e média disponibilidade de P, 
ou seja, altas doses do nutriente aplicadas em solo fértil em P não 
melhoram a qualidade dos tubérculos formados. Nesses estudos, 
observou-se que somente nos solos com menor disponibilidade ini-
cial de P o tamanho dos tubérculos apresentou influência marcante 
sobre a produtividade comercial de tubérculos (FErNaNDEs; 
sOrattO; EVaNGElista, 2015), e que a adubação fosfatada 
teve pouca influência sobre a composição nutricional dos tubér-
culos e as características de qualidade dos tubérculos que podem 
influenciar a qualidade da batata frita (FERNANDES et al., 2015; 
FErNaNDEs; sOrattO; EVaNGElista, 2015). No entanto, 

vale destacar que o fornecimento de P em solo já fértil no nutriente, 
além de não proporcionar melhoria na qualidade da batata, também 
pode ser prejudicial, porque aumenta significativamente os teores 
de açúcares redutores dos tubérculos (Figura 12C), o que não é 
interessante para o processamento industrial da batata, porque a 
presença de elevados teores de açúcares redutores pode desenvolver 
coloração escura no produto final (FERNANDES et al., 2016).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se os resultados das pesquisas realizadas 
atualmente, pode-se concluir que a resposta da batateira à adubação 
fosfatada em solos que já contém elevada disponibilidade de P é 
pequena, o que não justifica o uso de altas doses de fertilizante fos-
fatado nessas condições de cultivo. Mesmo em solos deficientes em 
P, a resposta produtiva da cultura da batata é nula quando se utilizam 
doses acima de 500 kg ha-1 de P2O5. assim, para se realizar um bom 
manejo da adubação fosfatada na cultura da batata é primordial 
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realizar amostragem e análise de solo, interpretar coerentemente os 
resultados da disponibilidade de P e aplicar as doses de P de acordo 
com as recomendações dos boletins oficiais e de trabalhos científicos 
encontrados na literatura. Com isso, serão realizadas adubações 
fosfatadas mais racionais e equilibradas, que, além de aumentarem 
a produtividade e a qualidade dos tubérculos, principalmente em 
condição de solos deficientes em P, também diminuem os custos 
de produção da cultura no que diz respeito ao uso de fertilizantes, 
bem como os problemas de contaminação ambiental.
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