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RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar o rendimento da batata-doce variedade “Rainha Branca”, 

submetida a fontes e parcelamentos de nitrogênio. Para tanto, foi realizado um 

experimento, no período de abril a agosto de 2007, em solo classificado como 

Neossolo Regolítico Psamítico típico, na Universidade Federal da Paraíba, em Areia. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em esquema 

fatorial 2 x 8 com os fatores duas fontes de adubo nitrogenado (Uréia e sulfato de 

amônio) e oito épocas de aplicação (100% no plantio; 100% aos 30 dias após o 

plantio (DAP); 100% aos 60 DAP; 50% no plantio e 50% aos 30 DAP; 50% no plantio 

e 50% aos 60 DAP; 50% aos 30 e 50% aos 60 DAP; 33% no plantio, 33% aos 30 e 

33% aos 60 DAP; e o tratamento sem N, em quatro repetições. Foram avaliados peso 

médio de raízes comerciais e não comerciais, produção e número de raízes 

comerciais e não comerciais planta-1, produtividades total, comercial e não comercial 

de raízes de batata-doce e teor de nitrogênio foliar. O maior peso médio de raízes 

comerciais foi obtido com a uréia no parcelamento 50% no plantio e 50% aos 30 DAP, 

(293,75g) e o menor peso médio de raízes não comerciais foi obtido nesta fonte e 

com o parcelamento 50% aos 30 e 50% aos 60 DAP (36,92g). O parcelamento 33% 

no plantio, 33% aos 30 e 33% aos 60 DAP foi responsável pela maior produção de 

raízes comerciais planta-1 quando a fonte usada foi o sulfato de amônio (337 g). A 

menor produção planta-1 de raízes não comerciais foi obtida nessa mesma fonte com 
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o parcelamento 50% aos 30 e 50% aos 60 DAP (26,48 g). Para o número de raízes 

comercias, produtividades total e comercial, o sulfato de amônio parcelado 33% no 

plantio, 33% aos 30 e 33% aos 60 DAP proporcionou os maiores valores (1,50 raízes, 

30,5 t ha-1 e 28,4 t ha-1), respectivamente. O sulfato de amônio parcelado 100% aos 

60 DAP propiciou o menor número de raízes não comercias (0,51). A menor 

produtividade de raízes não comercias foi obtida com parcelamento do sulfato de 

amônios 50% no plantio e 50% aos 60 DAP, (2,2 t ha-1). O nitrogênio foliar não foi 

alterado significativamente pelos tratamentos. 
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ALVES, Anarlete Ursulino. Sources and parceling of nitrogen in the sweet potato 

yield. Areia-PB. 2008. 44p. Dissertation (Master's degree in Agronomy). Centro de 

Ciências Agrárias, Universidade Federal da Paraíba. 

 

                        ABSTRACT 

 

This study aimed at the evaluation of the yield of the sweet potato, variety 

"Rainha Branca", subjected to sources and parceling of the nitrogen. So, an 

experiment was carried out in the soil classified as typical “Inceptisol Regolítico 

Psamítico” at the Universidade Federal da Paraíba, Areia county, during the period 

from April to August 2007. The randomized block experimental design was used in 

factorial scheme 2 x 8 with, by using two sources of nitrogen fertilizer (urea and 

ammonium sulfate) and eight application times (100% at planting; 100% at 30 days 

after planting (DAP); 100% at 60 DAP; 50% at planting and 50% at 30 DAP; 50% at 

planting and 50% at 60 DAP; 50% at 30 and 50% at 60 DAP; 33% at planting, 33% at 

30 and 33% at 60 DAP; and the treatment without N, with four replicates. The 

following variables were evaluated: average weight of the commercial and 

noncommercial roots plant-1, the total, commercial, and noncommercial productivities 

of the sweet potato roots and leaf nitrogen content. The highest average weight of the 

commercial roots was obtained with urea in the parceling 50% at planting and 50% at 

30 DAP, (293.75g). The lowest average weight of the noncommercial roots was 

obtained in this source, as well as with 50% parceling 50 at 30 and 50% at 60 DAP 

(36.92g). The parceling 33% at planting, 33% at 30 and 33% at 60 DAP were 

responsible for the highest yield of commercial roots per plant, when the source was 

the ammonium sulfate (337g). The lowest yield of commercial roots per plant was 
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obtained in the same source with parceling 50% at 30 and 50% at 60 DAP (26.48g). 

For the number of commercial roots, total and commercial productivities, the 

ammonium sulfate parceled 33% at planting, 33% at 30 and 33% at 60 DAP provided 

the highest values (1.50 roots, 30.5 t ha-1 and 28.4 t ha-1 respectively. The ammonium 

sulfate parceled 100% at 60 DAP propitiated the lowest number of noncommercial  

roots (0.51). The lowest productivity of noncommercial roots was obtained with 

parceling of the ammonium sulfate 50% at planting and 50% at 60 DAP (2.2 t ha-1). 

The leaf nitrogen was not significantly altered by the treatments. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A batata-doce é a quarta hortaliça mais consumida no Brasil. Além de ser uma 

espécie rústica, de fácil aquisição e manutenção, é considerada tolerante à 

deficiência hídrica no solo, possui capacidade de adaptação e, por isso, é cultivada 

em praticamente todos os estados brasileiros. Esses atributos lhe conferem 

importância social e econômica, por participar do suprimento de calorias, vitaminas e 

minerais na alimentação humana, e destaca-se de muitas outras culturas por 

apresentar elevado rendimento por área (Miranda, 2003). 

No contexto mundial, o continente asiático detém 90% da produção de batata-

doce; o africano 5% e os 5% restantes estão distribuídos nos outros continentes. 

(Soares et al., 2002). Na América do sul, o Brasil aparece como principal produtor, 

sendo a sexta hortaliça mais cultivada a qual é cultivada em todas as regiões do país, 

principalmente nas regiões sul e nordeste, destacando-se os estados do Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina, Paraná, Paraíba e Pernambuco (Silva et al., 2002). 

No estado da Paraíba, a batata-doce é mais cultivada e difundida nas regiões 

próximas aos grandes centros consumidores, principalmente nas microrregiões do 

brejo e litoral paraibano, sendo considerado o maior produtor nordestino, e o quarto 

em escala nacional (Soares et al., 2002). No entanto, apesar deste destaque, é um 

dos estados que possui uma das mais baixas produtividades média (6,8 t ha-1), sendo 

um dos principais fatores responsáveis por este fato, a falta de um programa de 

nutrição mineral para a cultura (Silva et al., 2002). 

O nitrogênio é o segundo nutriente mais exigido pelas hortaliças (Filgueira, 

2000). Seu fornecimento via adubação funciona como complementação à capacidade 

de suprimento dos solos, geralmente baixos em relação às necessidades das plantas 

(Malavolta, 1990). 
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Em solos com deficiência de nitrogênio as folhas das plantas, ficam cloróticas e 

produzem menos. Quando há excesso, a planta vegeta excessivamente, produz 

menos frutos, apresenta menos raiz, transpira demasiadamente, ficando sujeita a 

seca e ao ataque de pragas e moléstias (Malavolta et al., 2002). 

Na batata-doce, a utilização do nitrogênio merece atenção especial. Seu 

excesso causa crescimento desordenado da parte aérea, em detrimento da formação 

de raízes tuberosas (Chaves & Pereira, 1995). Portanto, o ideal é acompanhar o 

crescimento da cultura e aplicar o nitrogênio na época certa e em quantidade 

adequada, ou quando começar o surgimento de sintomas de deficiência desse 

nutriente (Silva et al., 2002), caracterizada inicialmente por clorose nas folhas mais 

velhas, seguido das mais novas, nas quais, com a evolução da deficiência, surgem 

manchas necróticas internervais, podendo ocorrer abscisão das folhas (Chaves & 

Pereira, 1995).  

As informações sobre o parcelamento de nitrogênio na batata-doce, ainda são 

conflitantes. Ribeiro et al. (1999) o parcelamento 50% da dose recomendada no 

plantio juntamente com o fósforo e o potássio, e o restante 30 dias após o plantio. 

Oliveira et al. (2005) e Ferreira (2006) recomendam o fornecimento todo em cobertura 

aos 30 e 60 dias após o plantio. No entanto, a Embrapa (1995) recomenda o 

fracionamento do nitrogênio, 1/3 no plantio, e o restante em 30 a 45 dias após o 

plantio, como forma de elevar a produtividade de raízes. 

Como para as condições do Estado da Paraíba, especialmente de Areia, não 

existem informações sobre a melhor fonte e forma de parcelamento de nitrogênio 

para a batata-doce, realizou-se o presente trabalho com o objetivo de avaliar o seu 

comportamento submetida a fontes e épocas de aplicação desse nutriente. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. A batata-doce 

 

A batata-doce é uma cultura tipicamente tropical e subtropical, rústica, de fácil 

manejo, tolerante a deficiência de água no solo e se caracteriza pela capacidade de 

adaptação. Nas mais diversas regiões do Brasil o seu custo de produção não é muito 

elevado, os investimentos iniciais são baixos e o retorno do capital investido é 

compensador (Embrapa, 1995).  

De acordo com San Martin et al. (1999), a batata-doce é originária da América 

do Sul e Central, sendo disseminada desde a Península de Yucatam, no México, até 

a Colômbia. A sua expansão pelo mundo coube aos espanhóis e portugueses. Hoje 

essa hortaliça encontra-se em quase todos os países tropicais e em alguns 

subtropicais de todos os continentes (Vasconcelos, 1998).  

A batata-doce é uma dicotiledônea da família Convolvulaceae, do gênero 

Ipomoea e espécie Ipomoea batatas; possui caule herbáceo de crescimento rasteiro 

verde ou arroxeado; as folhas podem ser cordiformes, lanceoladas e recortadas com 

pecíolos bastante desenvolvidos. As flores são hermafroditas de coloração 

arroxeadas, a maioria das raízes se desenvolvem nos primeiros 10 cm de 

profundidade do solo, no entanto, a raiz pivotante pode atingir até 1,30 m. Algumas 

raízes secundárias acumulam carboidratos, transformando-se em órgãos de reserva, 

que constituem a parte comercial da planta (Soares et al., 2002). Essa hortaliça 

produz raízes tuberosas que apresenta na sua composição Ca, P, K, Fe, carboidratos 

variando entre 25 e 30%, dos quais 98% são facilmente digestíveis, e vitaminas A, do 

complexo B, e C (Miranda, 2003). 

Apesar do declínio no seu incentivo, as informações estatísticas informam que 

a batata-doce ainda é a sexta hortaliça mais plantada no Brasil, com uma produção 
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anual de 533.000 toneladas, numa área estimada de 46.000 hectares (Ibge, 2004). 

Na região Nordeste, a batata-doce tem grande importância social por ser uma fonte 

de alimento energético e auxiliar na geração de emprego e renda, contribuindo para a 

fixação do homem no campo. No Estado da Paraíba, com uma área de 6.641 hectare, 

com produção de 59.971 toneladas/ano e rendimento médio 9.030 kg ha-1, ocupando 

33% da área plantada (IBGE, 2006). 

No Brasil, a cultura da batata-doce tem sido cultivada, ao longo do tempo, de 

maneira empírica pelas famílias rurais da Região Nordeste, e também em outras 

localidades e cultivada em conjunto com outras culturas, que visa à alimentação das 

famílias, sendo utilizada na forma de raízes cozidas, assadas ou fritas. O investimento 

nessa cultura é muito baixo, e o principal argumento contrário ao incremento de 

tecnologia a esta cultura é que sua lucratividade é pequena, fato este decorrente do 

pequeno volume individual de produção. Essa baixa produtividade é reflexo da falta 

de tecnologia, informações e conhecimentos adequados de fatores de produção, 

como nutrição mineral, o que tem provocado diminuição de receitas, contribuindo para 

o decréscimo da área plantada (Silva et al., 2004). 

 

2.2. O nitrogênio 

 
O nitrogênio é encontrado em muitos compostos orgânicos, incluindo todos os 

aminoácidos e ácidos nucléicos, razão pela qual torna-se marcante suas funções na 

batata-doce. Por isso, às plantas requerem na grande maioria dos casos, quantidades 

maiores de nitrogênio do que qualquer outro nutriente essencial, e a disponibilidade 

geralmente, limita o crescimento e a produtividade das plantas em ecossistemas 

naturais e em sistemas de agrícolas de produção (Epstein  Bloom, 2006). 
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Quando fornecido adequadamente o nitrogênio contribui para o crescimento 

vegetativo, expansão da área fotossintética, e eleva o potencial produtivo das culturas 

em geral, inclusive da batata-doce (Cardoso & Hiraki, 2001; Filgueira, 2003). Todavia, 

energicamente os processos fisiológicos na planta, que se estendem desde a 

absorção até a completa assimilação desse nutriente em moléculas orgânicas, são 

muito dispendiosos, razão pela qual, doses elevadas de fertilizantes nitrogenados 

podem reduzir a produtividade (Marschner, 1995). 

A absorção do nitrogênio pelas plantas, é feita cationicamente na forma de 

amônio (NH4+) e anionicamente como nitrato (NO3
-), para então o nitrogênio ser 

aproveitado pelas plantas. Essas formas de nitrogênio responderem a uma pequena 

parcela do nitrogênio total, que exercem marcante importância do ponto de vista 

nutricional, já que são absorvidas pelos vegetais e microrganismos (Faquin & 

Andrade, 2004; Taiz & Zeiger, 2004). 

Conforme Faquin & Andrade (2004), cerca de 90% do nitrogênio total que se 

encontra na planta é na forma orgânica, e desempenha as suas principais funções, 

como componente estrutural de macromoléculas e constituintes de enzimas, que são 

precursores dos hormônios vegetais. Ainda potencializa e incrementa a síntese de 

proteínas e de ácidos nucléicos, além de promover o crescimento vegetativo 

(Marschner, 1995). De acordo com Malavolta et al. (2002), algumas proteínas 

exercem função enzimática, isto é, são responsáveis pelas mais variadas funções, 

desde a absorção dos elementos minerais pelas raízes ou pelas próprias folhas, até a 

fotossíntese ou a respiração, sendo fundamental para o crescimento vegetativo das 

plantas. 

O nitrogênio fornecido através da adubação mineral às plantas, a sua absorção 

é inferior a 50% (Rao et al., 1992). Nesse sentido, a eficiência da adubação 
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nitrogenada pode ser potencializada através da forma (foliar, solo e na água de 

irrigação) e época de aplicação e fonte do nutriente utilizada. No entanto, as perdas 

de nitrogênio por volatilização podem ser reduzidas ou favorecidas, de acordo com as 

condições de utilização. A uréia quando aplicada em solos de baixa CTC, pH básico, 

cobertos com palhada, baixa umidade e sob alta temperatura, há favorecimento das 

perdas por volatilização. A redução deste tipo de perda pode ser alcançada através 

de práticas de aplicação incorporada, sob temperaturas amenas, e em boas 

condições de umidade. Lara Cabezas et al. (1999) obtiveram resultados 

consideráveis de redução de perdas por volatilização de N através da aplicação 

incorporada. 

Segundo Guimarães et al. (2002), correlação positiva entre massa fresca da 

parte aérea e produtividade tem sido constatada em tuberosas, entretanto essa 

afirmativa é verdadeira apenas dentro de certos limites, pois nem sempre crescimento 

de parte aérea é sinônimo de aumento em produtividade. De acordo com Larcher 

(2004), o aumento da área foliar é benéfico para a produção até que o índice de área 

foliar atinja a máxima eficiência entre a interceptação da luz e conversão em reservas 

para crescimento; acima desse patamar, o efeito do auto-sombreamento torna-se 

expressivo, e a eficiência fotossintética das folhas inferiores do dossel torna-se baixa.  

 

2.3. Fontes de nitrogênio  

 

As fontes nitrogenadas mais utilizadas na agricultura brasileira são a uréia e o 

sulfato de amônio (Barbosa Filho et al., 2004). A uréia apresenta 45% de nitrogênio 

solúvel em água e adsorve com facilidade a umidade do ar (higroscopicidade). No 

solo, parte do nitrogênio da uréia transforma-se em amônia (NH3) gasosa, passando 

em seguida a nitrato. O sulfato de amônio apresenta 21% de nitrogênio e 23% de 
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enxofre solúveis em água, é cristalizado e menos higroscópico que a uréia (Malavolta 

et al., 2002). 

No Brasil, cerca de 52% do N consumido é na forma de uréia, 19% como 

sulfato de amônio e 12,1% como nitrato de amônio. Dentre estas fontes nitrogenadas, 

a uréia apresenta elevada concentração de N, baixa corrosividade e menor relação 

custo/unidade de nutriente. Nesse sentido, a incorporação da uréia ao solo é uma 

alternativa para reter maior quantidade de amônio no solo e para minimizar as perdas 

de amônia por volatilização (Lara Cabezas et al., 2000 & Sangoi et al., 2003). 

A uréia destaca-se pela facilidade de acesso no mercado, menor custo por 

unidade de N, elevada solubilidade e compatibilidade para uso em mistura com outros 

fertilizantes (Scivittaro et al., 2004). No entanto, é uma fonte bastante suscetível a 

perdas por volatilização de amônia. Quando aplicada, é rapidamente hidrolisada em 

dois ou três dias, e a taxa de hidrólise depende da temperatura do solo, umidade, 

quantidade e forma pela qual a uréia é aplicada (Ribeiro, 1996). De acordo com 

Coutinho et al. (1993), quando ocorre a hidrólise no solo, pela ação das enzimas, a 

uréia transforma-se em amônia, a qual é facilmente absorvida pelas plantas. No 

entanto, a uréia apresenta alta concentração de N, é de fácil manipulação e causa 

menor acidificação no solo, o que a torna, do ponto de vista econômico, superior a 

outras fontes de N (Primavesi et al., 2004).  

A mistura de uréia com outros fertilizantes nitrogenados consiste em outra 

alternativa para reduzir as perdas de N-NH3 por volatilização. A mistura de uréia com 

sulfato de amônio na proporção 50% e 50% reduziu as perdas de amônia devido à 

menor quantidade de uréia, bem como pelo efeito acidificante do sulfato de amônio, 

que pode diminuir o efeito local de elevação do pH provocado pela hidrólise da uréia 

(Vitti et al., 2002). 
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Devido ao custo da adubação nitrogenada ser bastante oneroso, se faz 

necessário o uso de fontes nitrogenadas que apresentem menor susceptibilidade a 

perdas de N por volatilização. Dentre estas fontes, destaca-se o sulfato de amônio por 

ser menos sujeito às perdas por volatilização de NH3 em solos ácidos (Ribeiro, 1996). 

O sulfato de amônio apresenta como vantagens a baixa higroscopicidade, boas 

propriedades físicas, estabilidade química e oferta de enxofre. Como desvantagem, 

apresenta no solo, uma reação fortemente ácida, possui apenas 21% de N, 

aumentando o custo de aplicação e transporte. Dessa forma, o custo por unidade de 

N acaba sendo maior em relação à uréia (Byrnes, 2000). 

Fertilizantes nitrogenados contendo N amoniacal (sulfato de amônio) aplicados 

em solos ácidos (pH inferior a 7,0) não sofrem perdas por volatilização de nitrogênio 

na forma de amônia (N-NH3), mesmo quando aplicados sobre restos de culturas, pois 

não possuem características de aumentar o pH no local onde são aplicados. Vale 

ressaltar que no Brasil a maioria dos solos apresenta reação ácida e também, por 

isso, as perdas com tais fertilizantes são pouco relevantes (Terman et al., 1986). 

 

2.4. Nitrogênio no solo e na planta 

 

Devido à complexidade do ciclo do nitrogênio no solo, a eficiência de utilização 

de fontes nitrogenadas pelas culturas é na maioria das vezes desconhecida. O 

fertilizante nitrogenado aplicado ao solo pode ser perdido por várias formas, como 

imobilização, lixiviação e volatilização em determinadas condições, e pode ser 

absorvido em pequenas quantidades pela cultura (Malavolta, 1990; Sampaio, 1991).  

Por ser um nutriente que apresenta grande dinâmica no sistema solo-planta, o 

manejo adequado do N é tido como um dos mais difíceis (Santos et al., 2006), sendo 

essencial para a obtenção de altas produtividades. Deste modo, deve-se colocar à 
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disposição da planta em tempo e locais adequados (Carvalho et al., 2001). No 

sistema solo-planta-atmosfera, o nitrogênio é um elemento de alta mobilidade, 

perdendo-se facilmente por volatilização ou lixiviação e, além disso, os adubos 

nitrogenados têm baixa eficiência e alto custo de sintetização, o que permite 

considerar que sua utilização sem critério, eleva o custo do produto final. 

Dentre as formas de nitrogênio disponíveis no solo, o nitrato-NO3
- é a 

predominante em aerados. Devido ao predomínio de cargas negativas na camada 

arável e a seu caráter fortemente iônico, a sua adsorção eletrostática é insignificante. 

Desta forma, o NO3
- permanece na solução do solo, o que favorece a sua lixiviação 

no perfil para profundidades não atingidas pelas raízes, podendo ainda ser 

transportado até as águas subsuperficiais, causando perda da sua qualidade (Pang & 

Letey, 2000). 

Apesar da forma de absorção do nitrogênio ser predominantemente como o 

nitrato (NO3
-), também é absorvido na forma catiônica como amônio (NH4+), sendo a 

forma nítrica muito mais rapidamente absorvida pelas plantas. Porém, a forma nítrica 

é facilmente lixiviada, enquanto a forma amoniacal é mais adsorvida pelas partículas 

do solo. Sob concentrações elevadas no solo, após a fertilização, a absorção desses 

íons pelas raízes pode exceder a capacidade de uma planta em assimilar os mesmos, 

levando ao seu acúmulo nos tecidos vegetais (Raij, 1991; Faquin & Andrade, 2004; 

Taiz & Zeiger, 2004). 

O fornecimento de nitrogênio às plantas via adubação mineral funciona como 

complementação à capacidade de seu suprimento pelo solo, a partir da mineralização 

(Malavolta et al., 1997). A deficiência de nitrogênio causa nas plantas clorose 

generalizada e hábito estiolado; o crescimento é retardado e lento, as partes mais 



 

 25 

maduras das plantas são as primeiras a se tornarem afetadas, pois o nitrogênio 

transloca-se de regiões mais velhas para as mais jovens (Epstein  Bloom, 2006). 

De acordo com Oliveira & Araujo (1996), o maior acúmulo do nitrogênio pela 

planta ocorre entre 50-60 dias após a emergência, concentrando-se nas raízes, 

folhas, grãos e vagens em cultivares de ciclo vegetativo entre 90 e 100 dias. As 

plantas absorvem menos de 50% do nitrogênio, que é fornecido através da adubação 

mineral (Rao et al., 1992). 

A utilização eficiente do nitrogênio consiste em aplicar o adubo próximo à 

região ativa do sistema radicular, a qual deve estar aliada às condições adequadas de 

regime hídrico e práticas agrícolas (Ribeiro, 1996). 

Apesar do efeito benéfico do N na produtividade e na qualidade dos produtos 

obtidos, a lixiviação de nitrato no perfil do solo pode contaminar as reservas de águas 

(Mack, 1989; Olmedo et al., 1999), bem como do efeito carcinogênico do NO-3 no 

organismo humano (Rath et al., 1994; Hirondel & Hirondel, 2001), pesquisas visando 

o estabelecimento de doses adequadas de adubação nitrogenada são de extrema 

importância para que a qualidade total seja alcançada no processo produtivo. 

A exigência de alta disponibilidade de nitrogênio pelas hortaliças, é uma das 

condições responsáveis pela utilização de elevadas doses de fertilizante nitrogenados 

ao longo do ciclo de cultivo (Zago et al., 1999). Portanto, o manejo adequado do 

nitrogênio é essencial para maximizar a produção e minimizar custos e degradação 

ambiental. Lixiviação, volatilização e absorção pelas plantas estão intimamente 

relacionadas á forma de nitrogênio (nítrica, amoniacal e amídica). O custo 

grandemente diferenciado das diferentes formas no solo e na água faz com que o 

nitrogênio seja mais cuidadosamente utilizado para que sua eficiência de utilização 

pelas plantas seja otimizada (Rauschkolb & Hornsby, 1994).  
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2.7. Parcelamento de nitrogênio em hortaliças  

 

A qualidade final de um produto agrícola é resultado de diversos fatores, 

envolvidos no sistema produtivo. Dentre eles mais diretamente o manejo da fertilidade 

do solo, influencia a composição química dos vegetais e, conseqüentemente, a 

qualidade comercial e biológica (Zago et al., 1999; Bernardi et al., 2005). Para a 

adubação nitrogenada nas hortaliças, incluindo as tuberosas deve-se levar em 

consideração as exigências da cultura, condições de clima, além da idade da planta, 

pois a cultura precisa de quantidades diferentes do nitrogênio que vai depender do 

seu estádio de desenvolvimento (Malavolta et al., 1997).  

 O parcelamento do nitrogênio ameniza as perdas, além de favorecer uma 

melhor produção devido o eficiente aproveitamento do nutriente pelas plantas, 

devendo o mesmo ser aplicado na época de maior exigência pelas plantas, pois o 

nitrogênio que não é absorvido é perdido de alguma forma, seja por lixiviação ou 

volatilização (Barbosa Filho et al., 2004).  

Os adubos nitrogenados devem ser aplicados em cobertura, parceladamente e 

distanciados de 10 a 15 cm do caule das plantas (Silva et al., 2004). A primeira 

aplicação, metade da dose prevista, deve ser feita após a emissão dos brotos quando 

as folhas começam a se desenvolver e o restante, 30 dias após a primeira.  

Nas hortaliças, pequena parte do nitrogênio deve ser aplicado antes da 

semeadura juntamente com o fósforo e o potássio, e o restante é distribuído em 

cobertura, em uma ou mais vezes, coincidindo com o período de maior exigência da 

cultura. Contudo quando se aplicam doses acima de 100 kg ha-1 N ou quando o solo é 

de textura arenosa ou apresenta baixa CTC, esse nutriente deve ser fornecido em 

maior número de parcelamento (Coutinho et al., 1993). 
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No rabanete, Cardoso e Hiraki (2001), testando duas épocas de aplicação de 

nitrogênio, observaram as maiores produções comerciais quando foi aplicado nove 

dias após a semeadura. No alho, Resende e Souza (2001) testando três épocas de 

aplicação de nitrogênio (30, 50 e 70 dias após o plantio), não observaram diferenças 

estatísticas entre as características de produção e Santos (1997), obteve a maior 

altura de plantas, maior número de folhas por planta e maior área foliar quando o 

nitrogênio foi parcelado aos 30 e 60 dias após o plantio. No inhame, Barbosa (2004) 

aplicando uréia 50% aos três e 50% aos quatro meses após o plantio obteve uma 

produtividade de 19,17 t ha-1. No taro, Zárate et al. (2004) aplicando uréia aos 28 e 56 

dias após o plantio obteve uma produtividade de 53,56 t ha-1 e na beterraba, Trani et 

al. (2005), aplicando sulfato de amônio aos 28 e 49 dias após o desbaste, obteve uma 

produtividade de 120 t ha-1 de raízes comerciais.  

Na batata-doce Ribeiro et al. (1999), recomenda que esse parcelamento deva 

ser feito aplicando-se 50% da dose recomendada no plantio juntamente com o fósforo 

e o potássio, e o restante 30 dias após o plantio. Oliveira et al. (2005), com a uréia 

fornecida aos 30 e 60 dias após o plantio, verificaram máxima produção de raízes 

comerciais. Ferreira (2006) observou maior peso médio de raízes comerciais de 

batata-doce quando o nitrogênio foi aplicado aos 30 e 60 DAP e Phillips et al. (2005) 

nas condições edafoclimáticas do Estado de Virgínia (USA), o nitrogênio parcelado 

aos 30 e 60 DAP, observaram elevação do rendimento de raízes comerciais. Já a 

Embrapa (1995) informa que para elevar a produtividade da batata-doce e melhor 

aproveitamento do nitrogênio pela cultura, seu fornecimento deve ser fracionado 1/3 

no plantio, e o restante em 30 a 45 dias em cobertura, em partes iguais.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1. Instalação e condução do experimento 

O experimento foi realizado no período de abril a agosto de 2007, em 

condições de campo no Setor de Olericultura do Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal da Paraíba, localizado no município de Areia-PB (latitude 

6°58’12’’ S e longitude 35°42’15’’ W, a uma altitude de 574,62 m). De acordo com a 

classificação bioclimática de Köppen, o clima é do tipo As’ (BRASIL, 1972), o qual se 

caracteriza como quente e úmido, com chuvas de março a julho. Os dados de 

temperatura máxima, mínima e média, umidade relativa do ar e precipitação 

pluviométrica mensal, da estação Meteorológica do CCA/UFPB, Areia-PB, localizada 

a 5 km da área experimental, referentes ao período de condução do experimento, 

encontram-se na tabela 1. 

 

Fonte: Dados obtidos na estação meteorológica do CCA-UFPB, Areia, PB, 2007. 
 

O solo da área experimental foi um Latossolo Vermelho Amarelo, distrófico, 

textura franca-arenosa, (Santos et al., 2006). Com relevo local suave ondulado e 

Tabela 1 Dados climáticos registrados no período de abril a agosto de 2007, 

correspondente ao período de condução do experimento em campo. 

CCA-UFPB, Areia, PB, 2007. 

Meses TMax (0C) TMin (0C) TM (0C) UR (%) Prec (mm) 

Abril 28,1 21,2 24,6 84 211,7 

Maio 26,0 20,1 22,4 89 151,0 

Junho 23,7 19,1 23,5 92 285,9 

Julho 24,1 18,5 20,6 91 158,3 

Agosto 24,0 18,5 20,2 88 156,8 
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regional forte ondulado (Brasil, 1972), cujas características químicas, são descritas na 

tabela 2. 

 
Tabela 2. Características químicas do solo, coletado na profundidade de 0-20 cm da 

área experimental. Areia, CCA-UFPB, 2007. 

Características química*                                        Valores obtidos 

pH em água (1:2,5) 

P - Mehlich (mg dm-³) 

K ( mg dm-³) 

Na (cmolc dm-³) 

Ca (cmolc dm-³) 

Mg (cmolc dm-³) 

Al (cmolc dm-³) 

H+Al (cmolc dm-³) 

                                5,41 

                                9,93 

                              38,37 

                                - 

                               1,30 

                               1,65 

                               0,15 

                               3,30 

Matéria orgânica (g dm³)                              13,50 

*, Análises realizadas no Laboratório de Análise Físicas e de Químicas e Fertilidade de Solo do DSER-
CCA-UFPB, de acordo com a metodologia da Embrapa (1997). 

 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em 

esquema fatorial 2 x 8, com quatro repetições. Os fatores em estudos foram duas 

fontes de adubo nitrogenado (Uréia e Sulfato de amônio) e oito épocas de aplicação 

(100% no plantio; 100% aos 30 dias após o plantio (DAP); 100% aos 60 DAP; 50% no 

plantio e 50% aos 30 DAP; 50% no plantio e 50% aos 60 DAP; 50% aos 30 e 50% 

aos 60 DAP; 33% no plantio 33% aos 30 e 33% aos 60 DAP; mais um tratamento 

sem N, em quatro repetições.  

O solo foi preparado por meio de roço e confecções de leirões com auxílio de 

enxadas com aproximadamente 30 cm de altura. As parcelas foram compostas por 

quatro leirões, medindo cada 2,10 m de comprimento e distanciados entre si de 0,80 

m, perfazendo uma área de 6,72 m2 com 28 plantas úteis.  
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Conforme recomendação laboratorial a adubação de plantio constou da 

aplicação de 15 t ha-1 de esterco bovino, 80 kg ha-1 de P2O5 (superfosfato simples) e 

40 kg ha-1 de K2O (cloreto de potássio) e, a adubação nitrogenada de cobertura 

corresponderam a 80 kg ha-1 de nitrogênio, nas formas e parcelamentos descritos no 

delineamento experimental. Na adubação de plantio os adubos foram distribuídos a 

15 cm de profundidade em sulco contínuo, aberto no topo dos leirões e na adubação 

de cobertura, distribuídos em linha na lateral dos leirões, e posteriormente cobertos 

com terra. 

No plantio foram utilizadas ramas da variedade Rainha Branca, retiradas de 

plantio jovem, em área próxima ao experimento, cortadas com um dia de 

antecedência para facilitar o manejo e seccionadas em pedaços de aproximadamente 

40 cm de comprimento, contendo em média oito entrenós e enterrada pela base com 

auxílio de um pequeno gancho, na profundidade de 10 a 12 cm. 

Durante a condução do experimento foram realizadas irrigações pelo sistema 

de aspersão convencional nos períodos de ausência de precipitação, com turno de 

rega de três dias; capinas manuais com auxílio de enxada com o objetivo de manter a 

cultura livre de competição com plantas daninhas; amontoas para proteger as raízes 

contra a incidência de luz e manter a formação dos leirões. Não foi necessário o 

emprego de defensivos, pelo fato da ausência de pragas e doenças que pudessem 

causar danos econômicos. 

A colheita foi realizada aos 120 dias após o plantio, período caracterizado 

pela maturação fisiológica da batata-doce. As raízes colhidas foram acondicionadas 

em sacos plásticos, separadas por tratamento e por repetição e transportadas para 

galpão, para avaliação das características de produção. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS AVALIADAS 

 
3.2.1. Peso médio de raízes comerciais e não comerciais 

 
O peso médio de raízes comerciais e não comerciais foram obtidos mediante 

a relação estabelecida entre a produção comercial e não-comercial e o número de 

raízes nas mesmas classificações colhidas em cada tratamento. 

 

3.2.2. Produção e número de raízes comerciais e não comerciais planta-1 

 
A produção e o número de raízes comerciais e não comerciais-1 foram 

determinadas, por meio da pesagem e da contagem das raízes em cada 

classificação, e os resultados divididos pelo número de plantas correspondente a 

cada tratamento. Foram consideradas raízes comerciais aquelas de formato uniforme, 

lisas com peso igual ou superior a 80 g, enquanto aquelas fora deste padrão foram 

consideradas não-comercias, conforme Embrapa (1995). 

 

3.2.3. Produtividades total, comercial e não comercial de raízes 

 
As produtividades total, comercial e não-comercial corresponderam as 

pesagens das raízes classificadas em cada tratamento, sendo os resultados, 

expressos em toneladas por hectare. 

 

3.2.4. Teor de nitrogênio foliar total 

 

Foram coletadas aos 75 dias após o plantio, dez folhas do terço médio das 

ramas de todos os tratamentos, acondicionadas em sacos de papel e transportadas 

para o Laboratório de Química e Fertilidade do Solo do Centro de Ciências Agrárias 
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da UFPB, as quais foram secas em estufa com circulação de ar forçada, regulada a 

60-65oC, por um período de 72 horas, e posteriormente, moídas para determinação 

do teor de nitrogênio foliar conforme, metodologia de Tedesco et al. (1995). 

 

3.2.5. Análise estatística 

 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, utilizando-se o 

teste F para comparação dos quadrados médios, e as médias agrupadas pelo teste 

de Scott Knott. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1. Generalidades 

 
O peso médio de raízes comerciais foi influenciado apenas pelas épocas de 

aplicação de nitrogênio, enquanto que o peso médio de raízes não comerciais sofreu 

influência das fontes de nitrogênio e das épocas de aplicação. As produções de 

raízes comerciais e não comerciais por planta, o número de raízes não comerciais por 

planta; foram influenciados significativamente pelo parcelamento, pelas fontes de 

nitrogênio e pela interação entre eles. O número de raízes comerciais por planta 

apresentou o mesmo comportamento do peso médio de raízes não comerciais, 

sofrendo influência de todos os fatores, com exceção, da interação fontes x 

parcelamento (Tabelas 3 e 4).  

 
TABELA 3. Resumos das análises de variâncias para peso médio de raízes 

comerciais e não comerciais (PMRC e PMRNC)), produção de raízes 

comerciais e não comerciais planta-1 (PRCP e PRNCP), e número de 

raízes comerciais planta-1 (NRCP), de raízes de batata-doce. Areia, 

CCA/UFPB, 2007. 

Fonte de 

Variação 
GL 

                                        Quadrados Médios 

  PMRC  PMRNC   PRCP   PRNC    NRCP  

Blocos 3 806,2292* 66,49072* 1024,307* 10,64024* 4418751* 

Parcelamentos 7 4405,383* 373,0323* 10634,85* 1005,844* 2195027* 

Fontes 1 625,0000ns 364,4759* 43524,39* 213,4886* 3813063* 

Parc. X Fontes 7 1374,026* 145,5040ns 7755,249* 179,6176* 9877413ns 

Resíduo 45 631,5171 88,66580 966,9281 49,10306 5065204 

* significativo a 5% de probabilidade; ns = não significativo, pelo teste F. 



 

 34 

TABELA 4. Resumo da análise de variância para o número de raízes não comerciais 

planta-1 (NRNCP), produtividades total, comercial e não-comercial (PTR, 

PRC e PNRC) de batata-doce. Areia, CCA/UFPB, 2007. 

Fonte de 

Variação 
GL 

Quadrados Médios 

   NRNC     PTR   PRC   PNRC 

Blocos 3 4751042* 11,58882* 7,976573* 3918307* 

Parcelamentos 7 7437052* 88,35493* 99,88704* 6,249935* 

Fontes 1 1040062* 23,70474* 269,6574* 4,373326* 

Parc. X Fontes 7 1277134* 15,92441* 33,70351* 2,577441* 

Resíduo 45 1840708 6,549904 5,490115 5582708 

* significativo a 5% de probabilidade; ns = não significativo, pelo teste F. 

 

4.2. Peso médio de raízes comerciais e não comerciais 

 

O peso médio de raízes comerciais foi inferior estatisticamente quando o 

sulfato de amônio foi fornecido 100% no plantio, aliado ao tratamento sem nitrogênio, 

198,0 e 191,75 g, respectivamente. Quando a uréia foi parcelada 50% no plantio e 

50% aos 30 DAP obteve-se o maior peso médio de raízes comerciais (293,75 g), não 

havendo diferenças entre as fontes (Tabela 5). 

Os pesos médios obtidos nos parcelamentos, independentes das fontes de 

nitrogênio foram significativamente superiores àquele obtido por Ferreira (2006) 

quando forneceu o nitrogênio à batata-doce na forma de sulfato de amônio, parcelado 

em duas vezes (30 e 60 DAP), o qual obteve peso médio de 216,3 g. No entanto, 

foram inferiores ao peso médio (260 g) obtido por Barbosa (2004), usando o 

nitrogênio na mesma fonte e parcelamento, porém foi inferior aquele de maior 

magnitude obtido quando se usou a uréia como fonte de nitrogênio. 
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Tabela 5. Peso médio de raízes comerciais (PMRC) e não comerciais (PMNRC), 

Produção de raízes comerciais (PRCP) e não comerciais planta-1 

(PNRCP), de batata-doce, em função de fontes e épocas de aplicação 

de nitrogênio. CCA-UFPB, Areia-PB, 2007. 

Fonte Parcelamento (%) PMRC (g) PMRNC (g) PRCP (g) PRNCP (g) 

 Plantio  30DAP 60DAP     

 

 

Sulfato 

de 

amônio 

100 0 0 198,00 b 45,75 b 262,00 b 58,00 a 

50 50 0 240,75 a 49,39 b 309,00 a 47,93 b 

50 0 50 240,00 a 42,59 b 239,75 b 29,55 c 

33 33 33 225,50 a 56,30 a 337,25 a 29,24 c 

0 100 0 239,00 a 49,91 b 319,25 a 39,73 c 

0 0 100 224,75 a 43,78 b 323,25 a 31,63 c 

0 50 50 250,25 a 45,15 b 226,25 b 26,48 c 

0 0 0 191,75 b 64,00 a 187,50 c 61,73 a 

Média    226,20 A 54,38 A 275,53 A 40,54 B 

 

 

 

 

Uréia 

100 0 0 205,00 b 53,75 a 206,00 b 44,23 b 

50 50 0 293,75 a 61,49 a 251,00 a 44,42 b 

50 0 50 232,00 b 49,81 a 226,75 b 41,43 b 

33 33 33 241,25 b 53,97 a 287,75 a 32,66 c 

0 100 0 221,00 b 52,67 a 190,75 b 55,85 a 

0 0 100 204,75 b 62,44 a 175,00 b 41,07 b 

0 50 50 220,00 b 36,92 b 262,25 a 32,12 c 

0 0 0 191,75 b 64,00 a 187,50 b 61,73 a 

Média    226,25 A 49,61 A 223,38 B 44,19 A 

CV (%)    11,1 18,1 12,5 16,5 

Letras minúsculas comparam médias do parcelamento dentro de cada fonte. Letras maiúsculas 
comparam médias entre as fontes. Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de 
agrupamento Scott Knott. 

 

Contudo, todos os valores para o peso médio de raízes comerciais, 

independente da fonte e forma de aplicação do nitrogênio, ficaram dentro do padrão 

para o peso médio de raízes comercializáveis de batata-doce. Isso porque de acordo 



 

 36 

com a Embrapa (1995), raízes com peso acima de 80 e abaixo de 500 g podem ser 

consideradas para a comercialização. 

Os resultados obtidos para o peso médio de raízes comerciais quando foi 

usado o sulfato de amônio, indicam que esse nutriente não pode ser fornecido antes 

da batata-doce apresentar área foliar definitiva (todo no plantio), a exemplo do alho, 

onde Resende & Souza (2001) e Seno et al. (1996) obtiveram elevação no peso de 

bulbos, aplicando todo o sulfato de amônio após a formação de área foliar definitiva.  

De forma contrária, para elevar o peso de raízes quando a fonte de nitrogênio 

for a uréia, é imprescindível que seja fornecida uma pequena quantidade antes da 

formação da área foliar, e outra após seu surgimento. Na cultura da cenoura, Yamada 

(1996) também conseguiu elevar o peso médio de raízes quando aplicou uma 

quantidade de uréia no plantio e o restante em duas coberturas aos 30 e 45 dias após 

o plantio. 

Quanto ao peso médio de raízes não comerciais todas as formas de 

parcelamento do sulfato de amônio, com exceção daquele mais fracionado (33% no 

plantio, 33% aos 30 e 33% aos 60 DAP), juntamente com o tratamento sem nitrogênio 

apresentaram os maiores valores para o peso médio, e a uréia parcelada (50% aos 

30 e 50% aos 60 DAP) propiciou o menor peso (36,92 g) (Tabela 5). 

 

4.3. Produção de raízes comerciais e não comerciais planta-1 

 
Com exceção do fornecimento de sulfato de amônio 50% no plantio e 50% aos 

60 DAP, e 50% aos 30 e 50% aos 60 DAP, todos os parcelamentos do nitrogênio 

quando a batata-doce já apresentava área foliar definitiva, proporcionaram os mais 

elevados valores para a produção de raízes comerciais planta-1, com destaque para o 
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parcelamento em três vezes, o qual produziu 337,75 g de raízes. Essa produção foi 

superior a todos os parcelamentos na fonte uréia (Tabela 5).  

Com relação à uréia, o parcelamento 50% no plantio e 50% aos 30 DAP, 50% 

aos 30 e 50% aos 60 DAP e 33% no plantio, 33% aos 30 e 33% aos 60 DAP, 

propiciaram as mais elevadas produções de raízes comerciais planta-1, 251, 262,25 e 

287,75 g, respectivamente, sendo as menores produções obtidas quando a uréia foi 

fornecida de uma única vez. Possivelmente este fato esteja relacionado com as 

perdas de nutrientes provocado, pelo excesso de precipitações ocorridas no período 

do experimento (Tabela 2), o que pode ter proporcionado lixiviação dos nutrientes 

prejudicando a sua disponibilidade à batata-doce. Melo & Marques (2000), relatam 

que a adubação nitrogenada apresenta a inconveniência de ser facilmente lixiviada da 

solução do solo e Ribeiro (1996) afirma que o nitrogênio é uma fonte bastante 

suscetível a perdas por volatilização.  

Comparando-se as duas isoladamente, o sulfato de amônio foi superior à uréia, 

concordando com Sousa (1990) que utilizando várias fontes de nitrogênio (salitre do 

Chile, sulfato de amônio e torta de algodão) na cultura da batata-doce, constatou que 

o sulfato de amônio foi à fonte mais eficiente. Portanto, quando houver a necessidade 

do uso de nitrogênio nessa hortaliça para elevar a produção planta-1, deve-se 

empregar essa fonte, fornecida de três vezes, a partir do plantio.  

A superioridade dos tratamentos onde o nitrogênio foi parcelado em mais 

vezes pode, ser atribuída ao fato de que esse nutriente fornecido dessa forma 

ameniza suas perdas, além de favorecer o seu aproveitamento pelas plantas, 

principalmente quando é aplicado na época de maior exigência, da batata-doce, pois 

quando esse nutriente não é absorvido, é perdido por lixiviação ou volatilização 

(Barbosa Filho et al., 2004). Nas condições edafoclimáticas do Estado da Virgínia 
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(USA), Phillips et al., (2005) e Ferreira (2006) nas condições de Areia-PB, observaram 

elevação do rendimento de raízes comerciais planta-1, na batata-doce quando o 

nitrogênio foi fornecido de forma parcelada (50% aos 30 e 50% aos 60 DAP). 

Para a produção de raízes não comerciais planta-1, o sulfato de amônio 

fornecido 100% no plantio, aliado ao tratamento sem N foram responsáveis pelas 

maiores produções planta-1 de raízes não comerciais (58,0 e 61,73g), 

respectivamente. As menores produções foram obtidas quando a uréia foi fornecida 

33% no plantio, 33% aos 30 e 33% aos 60 DAP (32,66g), e 50% aos 30 e 50% aos 60 

DAP (32,12g). Comparando-se os efeitos das fontes de nitrogênio, observa-se que a 

uréia proporcionou a maior produção planta-1 de raízes não comerciais (Tabela 5). 

 

4.4. Número de raízes comerciais e não comerciais planta-1 

 

 Quando a fonte de nitrogênio foi o sulfato de amônio, o número de raízes 

comercia planta-1 foi mais alto quando esse nutriente foi fornecido à batata-doce 

100% no plantio, 50% no plantio e 50% aos 30 DAP, 33% no plantio, 33% aos 30 e 

33% aos 60 DAP e 100% aos 60 DAP. A resposta significativa dessa hortaliça ao 

emprego do nitrogênio na forma de sulfato da amônio, fornecido todo no plantio, foge 

ao comportamento da mesma quanto às características peso médio e produção de 

raízes comercias planta-1 (Tabela 6). Mais uma vez o fornecimento de nitrogênio 

nessa fonte, de forma mais parcelada destacou-se também em aumentar o número 

de raízes planta-1. 
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Tabela 6. Número de raízes comerciais (NRCP) e não comerciais planta-1 

(NRCNP), Produtividades total (PTR) e comercial (PRC) de raízes de 

batata-doce, em função de fontes e épocas de aplicação de 

nitrogênio. CCA-UFPB, Areia-PB, 2007. 

Fonte Parcelamento (%) NRCP NRNCP PTR (t ha-1) PRC (t ha-1) Perda (%) 

 Plantio 30DAP 60DAP       

Sulfato 

de 

amônio 

        

100 0 0 1,22 a 0,97 a 25,8 b 21,4 b 17,1 

50 50 0 1,28 a 0,62 b 25,8 b  22,8 b 11,6 

50 0 50 0,96 b 0,57 b 23,1 c 20,0 b 13,4 

33 33 33 1,50 a 0,54 b 30,5 a 28,4 a 6,9 

0 100 0 1,15 b 0,72 b 26,6 b  25,0 a 6,0 

0 0 100 1,45 a 0,51 b 23,6 c  21,3 b 9,7 

0 50 50 0,98 b 0,71 b 22,4 c 21,4 b 4,46 

0 0 0 0,90 b 0,90 a 17,7 d 14,2 c 19,8 

Média    1,18 A 0,69 B 23,59 A 22,68 A 11,1 

Uréia 

100 0 0 0,99 a 0,52 b 19,8 b 17,4 b 12,1 

50 50 0 1,18 a 0,89 a 25,6 a 20,9 a 18,4 

50 0 50 0,94 a 0,87 a 25,2 a 18,3 b 27,4 

33 33 33 1,34 a 0,61 b 27,4 a 23,9 a 12,8 

0 100 0 1,00 a 0,90 a 23,2 a 15,7 b 32,3 

0 0 100 0,80 a 0,83 a 19,0 b 15,3 b 19,5 

0 50 50 1,04 a 0,68 b 22,9 a  21,2 a 7,4 

0 0 0 0,90 a 0,90 a 17,7 b 14,2 b 19,8 

Média    1,02B 0,77 A 22,37 A 18,58 B 18,7 

CV (%)    20,4 18,5 11,1 11,3 - 

 
Letras minúsculas comparam médias do parcelamento dentro de cada fonte. Letras maiúsculas comparam 
médias entre as fontes. Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de agrupamento 
Scott Knott. 

 

A uréia independente do parcelamento, não promoveu alterações significativas 

no número de raízes na batata-doce, sendo a média inferior ao sulfato de amônio 

(Tabela 6). Essa inferioridade, possivelmente deve-se a alta concentração de N nessa 
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fonte, a qual pode ter prejudicado à formação de raízes comerciais em função da 

elevada produção de massa verde e formação de raízes adventícias na batata-doce 

(Embrapa, 1995). A alta disponibilidade de nitrogênio na batata-doce favorece o 

intenso crescimento da parte aérea, em detrimento da formação de raízes tuberosas 

(Chaves & Pereira, 1995). Também, pode ter ocorrido efeito tóxico do amônio e da 

baixa taxa de nitrificação, reduzindo a absorção de outros cátions, isto é, exercendo 

forte efeito competitivo sobre os cátions (K+, Ca++ e Mg++) de tal forma que a absorção 

destes seria reduzida pela planta (Carnicelli et al., 2000). 

Quanto ao número de raízes não comerciais planta-1, (Tabela 6) quando se 

usou o sulfato de amônio como fonte de nitrogênio, apenas o fornecimento todo no 

plantio, e no tratamento sem esse nutriente, observou-se os mais elevados valores. 

Diferentemente, quando a fonte de nitrogênio foi a uréia, alguns parcelamentos onde 

o nitrogênio foi aplicado quando a batata-doce já apresentava área foliar definitiva, 

(50% no plantio e 50% aos 30 DAP, 50% no plantio e 50% aos 60 DAP, 100% aos 30 

e 100% aos 60 DAP), juntamente com o tratamento sem nitrogênio, o número de 

raízes não comerciais foram significativamente inferiores. Ferreira (2006) trabalhando 

nas mesmas condições deste experimento, observou menor número de raízes não 

comerciais na batata-doce, quando a uréia foi fornecida de forma parcelada (30 e 60 

DAP). 

O número de raízes não comerciais por planta; e as produtividades total, 

comercial e não comercial de raízes foram influenciados significativamente pelo 

parcelamento, pelas fontes de nitrogênio e pela interação entre eles. (Tabelas 4).  
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4.5. Produtividades total e comercial de raízes 

 

O sulfato de amônio de forma mais parcelada (33% no plantio, 33% aos 30 e 

33% aos 60 DAP) proporcionou a maior produtividade total de raízes na batata-doce 

(30,54 t ha-1). Todas as formas de fornecimento de nitrogênio à batata-doce quando 

as plantas já apresentavam área foliar definitiva, com exceção de 100% no plantio e 

100% aos 60 DAP, produziram as maiores produtividades total de raízes, quando a 

fonte de nitrogênio foi uréia. Contudo, não houve diferença significativa entre as 

fontes. 

Com relação a produtividade de raízes comercias quando utilizou-se o sulfato 

de amônio como fonte de nitrogênio, o parcelamento que destacou-se para a 

produtividade comercial (33% no plantio, 33% aos 30 e 33% aos 60 DAP e 100% aos 

30 DAP ), foram responsáveis pelas maiores produtividades. Quando a fonte foi a 

uréia, os parcelamentos que mais se destacaram foram 50% no plantio e 50% aos 30 

DAP, e 33% no plantio, 33% aos 30 e 33% aos 60 DAP (Tabela 6), no entanto, a 

exemplo da forma mais parcelada de fornecimento de nitrogênio com uso de sulfato 

de amônio, com o emprego da uréia, obteve-se também a mais elevada 

produtividade. A Embrapa (1995) e Ribeiro et al. (1999), afirmam que para 

incrementar a produtividade na batata-doce, o nitrogênio deve ser parcelado. Para o 

primeiro autor, o nitrogênio deve ser fornecido 1/3 no plantio e o restante em 30 a 45 

dias em cobertura, e para o segundo, deve ser fornecido 50% da dose recomendada 

no plantio juntamente com o fósforo e o potássio, e o restante 30 dias após o plantio. 

As produtividades que mais se destacaram nos parcelamentos nas duas 

fontes, superaram as produtividades obtidas por Silva et al. (2002) de 22 t ha-1 e por 

Oliveira et al. (2005) de 18,8 t ha-1 em batata-doce adubada com matéria orgânica, 
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fósforo e potássio em adubação de plantio, e o nitrogênio em cobertura, de forma 

parcelada. 

Todas as produtividades de raízes comerciais obtidas com o uso do nitrogênio, 

independente do parcelamento e da fonte, juntamente com o tratamento sem esse 

nutriente, superaram a média do estado da Paraíba para batata-doce definida em 6,8 

t ha-1 por Silva et al. (2002) e a média nacional estabelecida em 10 t ha-1, conforme 

Soares et al. (2002), com destaque para o nitrogênio parcelado em três vezes. A 

produtividade obtida no tratamento sem nitrogênio superior a essas médias, pode 

indicar que para elevar produtividade na batata-doce, a fertilização com esterco 

bovino, fósforo e potássio já é satisfatória. Para Malavolta et al. (1997), em algumas 

culturas, a aplicação de nitrogênio, não é o bastante para maxinimizar a 

produtividade. 

Comparando-se os efeitos isolados das fontes sobre as produtividades total e 

comercial, verificou-se diferenças significativas entre elas, com superioridade do 

sulfato de amônio apenas na produtividade comercial de raízes. A produtividade 

comercial média com o uso do sulfato de amônio representa incrementos, 

respectivamente, de 233 e 135% em relação a média para o estado da Paraíba e 

nacional, contra 173 e 86%, respectivamente, com o uso da uréia. A maior eficiência 

do sulfato de amônio pode ser atribuída a presença do enxofre contido na sua 

composição (23%). Segundo Mendonça & Peixoto (1991), o enxofre é importante 

para a produção de proteínas e clorofila, e ainda é componente de alguns hormônios 

da planta, o qual melhora o crescimento das raízes, e aumenta a produtividade.  

Outra explicação para essa superioridade pode ser atribuida ao fato do sulfato 

de amônio ser absorvido na forma amoniacal (Novais et al., 2007), e o íon amônio por 

ser um cátion, é facilmente retido nas cargas eletronegativas das argilas e da matéria 
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orgânica do solo, o que minimiza a suas perdas (Lopes, 2004). Suas perdas foram 

inferior a uréia, em 7,6%. Isto indica que essa fonte tendeu a se concentrar em torno 

da região de aplicação do adubo, concordando com o que foi observado por 

Rodrigues & Kiehl (1992).  

Essa superioridade, possivelmente pode ser devido à presença de amônio nas 

camadas subsuperficiais. Isso porque, mesmo estando em pequenas concentrações, 

ocorre à movimentação do nitrogênio na forma amoniacal (Gonçalves et al., 2001; 

Oliveira, 2001). Silva et al. (2005) afirmam que o amônio pode difundir-se em sentido 

descendente, contribuindo para reduzir as perdas por volatilização, e em algumas 

situações, principalmente em solos onde há maior infiltração de água, é benéfico à 

presença de amônio, pois prolonga o tempo de disponibilidade de N para as plantas. 

A inferioridade da uréia, mesmo contendo mais que o dobro de nitrogênio na 

sua composição (44%), na forma amídica, em relação ao sulfato de amônio deve-se 

ao fato de ela não conter o íon amônio na sua formulação. Quando é aplicada no 

solo, é hidrolisada rapidamente produzindo esse íon, o qual passa para a forma 

nítrica, se perdendo por lixiviação e volatilização, e ainda se transforma em gás 

amônia, sendo perdido também para a atmosfera.  

A volatilização da uréia é mais significativa quando se aplica em solos 

arenosos, em condições de alta precipitação, características presentes nas condições 

deste estudo (Tabela 1 e 2). Nesse sentido, caso não haja um equilíbrio entre a 

quantidade de uréia adicionada ao solo e a quantidade perdida anualmente, 

possivelmente pode ocorrer uma redução da capacidade do solo em fornecer 

nitrogênio para as culturas, levando a um declínio progressivo da produtividade 

(Gonçalves et al., 2000). 
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4.6. Produtividade de raízes não comerciais  

 

Para a produtividade de raízes não comerciais o sulfato de amônio fornecido 

100% no plantio, e 50% aos 30 e 50% aos 60 DAP, apresentaram as maiores 

produtividades (3,28, e 5,18 t ha-1). Quanto à uréia, o fornecimento de nitrogênio 50% 

no plantio e 50% aos 60 DAP, 100% aos 30 e 100% aos 60 DAP, e o tratamento sem 

esse nutriente, proporcionaram as mais baixas produtividades (2,87, 3,42, 2,67 e 3,65 

t ha-1). Comparando as fontes de forma isolada, ao contrário da produtividade de 

raízes comerciais, a uréia foi significativamente superior ao sulfato de amônio (Tabela 

7), demonstrando mais uma vez que a uréia não é uma boa fonte de nitrogênio para a 

batata-doce.  

Por outro lado, a menor produtividade de raízes fora do padrão comercial, 

obtido com o sulfato de amônio, pode indicar que as plantas submetidas a esta fonte 

receberam nutrição mais equilibrada. Na cenoura Espínola (1998) obteve menor 

produtividade de raízes não comerciais com emprego do sulfato de amônio como 

fonte de nitrogênio. 

 

4.7. Teor de nitrogênio foliar total 

 
Todos os parcelamentos e fontes de nitrogênio, aliado ao tratamento sem esse 

nutriente apresentaram teor de N foliar estatisticamente iguais (Tabela 7). Este 

resultado pode indicar que a ação do nitrogênio sobre sua concentração nas folhas da 

batata-doce, possivelmente foi decorrente das condições favoráveis do ambiente; 

como umidade no solo, precipitações ocorridas no período do experimento, facilitando 

sua absorção de pela cultura. Entretanto, a concentração média de nitrogênio, 
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encontra-se não muito distante dos valores registrados (30 a 50 g kg-1) por Mengel & 

Kirkby (1987) para plantas herbáceas adequadamente supridas. 

 

Tabela 7. Produtividade de raízes não comerciais (PRNC) e teor de nitrogênio no 

tecido foliar (N foliar), de batata-doce, em função de fontes e épocas de 

aplicação de nitrogênio. CCA-UFPB, Areia-PB, 2007. 

Fonte Parcelamento (%) PRNC (t ha-1) N Foliar (g kg-1) 

 Plantio 30DAP  60DAP    

Sulfato 

de 

amônio 

     

100 0 0 3,3 a 43,52 a 

50 50 0 2,5 b 48,07 a 

50 0 50 2,2 b 42,88 a 

33 33 33 2,9 b 39,84 a 

0 100 0 2,3 b 47,66 a 

0 0 100 3,0 b 48,60 a 

0 50 50 5,2 a 45,97 a 

0 0 0 3,6 a 32,78 a 

Média    3,32 B 43,66 a 

Uréia 

100 0 0 3,9 a 44,10 a 

50 50 0 4,4 a 43,20 a 

50 0 50 2,9 b 43,64 a 

33 33 33 4,6 a 47,72 a 

0 100 0 3,4 b 43,41 a 

0 0 100 2,7 b 40,78 a 

0 50 50 5,2 a 48,65 a 

0 0 0 3,6 b 32,78 a 

Média    3,84 A 43,03 a 

CV (%)      

Letras minúsculas comparam médias do parcelamento dentro de cada fonte. Letras maiúsculas 
comparam médias entre as fontes. Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de 
agrupamento Scott Knott. 
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A ausência de diferenças significativas dos tratamentos que receberam 

nitrogênio e aquele sem esse nutriente, bem como entre as fontes de nitrogênio sob o 

teor de N foliar, fugiu ao comportamento verificado para a produtividade comercial de 

raízes. Esse fato pode ser atribuído, além da fertilidade inicial do solo, o qual foi 

capaz de fornecer nutrientes suficientes para nutrir a batata-doce, comprovado pela 

produtividade de raízes superior a média nacional, obtido no tratamento sem 

nitrogênio.  

Também, o fato da concentração de nitrogênio nas folhas não seguir o mesmo 

comportamento verificados para as produtividades, pode, igualmente, ser atribuído ao 

fato de que possivelmente, durante o desenvolvimento da batata-doce, uma 

considerável quantidade desse nutriente foi translocada das folhas e hastes para a 

formação de flores, caracterizando o efeito diluição dos nutrientes (Raij, 1991), porque 

o fotoperíodo baixo (média oito horas), ocorrido na época da execução da pesquisa 

proporciona maior formação de flores na batata-doce. De acordo com a Embrapa 

(1995), essa condição de fotoperíodo estimula a floração nessa hortaliça. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Nas condições edafoclimáticas em que o trabalho, foi conduzido, pode-se chegar as 
seguintes conclusões: 
 

1. O sulfato de amônio foi mais eficiente do que a uréia no rendimento da batata-

doce; 

2. A aplicação de nitrogênio independente da fonte, estimula mais o rendimento 

da batata-doce, fornecido no dia do plantio, e o restante em partes iguais, aos 

30 e 60 DAP; 

3. Nos tratamentos com sulfato de amônio as perdas na produção de batata-doce 

foram bem inferiores as do solo com uréia. 
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