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I N T R O D U ç Ã O

Na área da Rodovia Transamazônica, no mu
nicípio de Altamira, foi instalado um experimento
de adubaçâo com a cultura do milho, em Terra Roxa
Estruturada, para observar o efeito da adubação
NPK, na produçâo desta cultura, como também,a fer
tilidade do solo trabalhado.

A Terra Roxa Estruturada é um solo
possue boa fertilidade, favorecendo assim,
desenvolvimento das mais variadas culturas, den-
tre as quais, está o milho.

As co~dições climáticas ocorrentes em AI
tamira, sao propícias ao plantio do milho no pe -
ríodo compreendido entre os meses de janeiro a
maio, garantindo pràticamente o perfeito desenvol
vimento do ciclo vegetativo do milho.
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As quantidades dos adubos utilizados no

experimento, foram as seguintes: O kg/ha, 200 kg/
ha e 40,0 kg/ha de sulfato de amônia com 20% de N;
O kg/ha, 132 kgjha e 264 kg/ha de .superfosfato·
triplo com 48% de P20S; e finalmente O kg/ha e 96



lcg/ha de cloreto de potássio, com 60% de K20.
Osuperfosfotato triplo foi aplicado to -

talmente antes do pl~ntio, em sulcos de 8 cm de
profundidade, abertos na própria linha de semeio,
sendo colocado um pouco de terrasôbre o adubo
para evitar o contacto dêste com as sementes domi
lhQ.

o cloreto de potássio foi também, coloca-
do no solo, em uma só aplicação, porém, 10' dias
após o semeio, em sulco aberto ao lado da linha
de plantio, afastado 8 cm desta e com 5 cm de pr~
fundidade. Finalmente o sulfato de amônio, foi co
locado de duas vêzes, sendo a quarta parte da q~
tidade total dêste adubo, aplicada na mesma oca -
si ao da aplicação do cloreto de potássio e em m i s
tura com êste. A quantidade restante de sulfato
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de amôn i o , foi feita 40 dias após o plantio, em
cobertura na mesma distãncia em que foi colocado
o cloreto de potássio e a primeira dose de sulfa-
to de amônia.

Para a realização do exp er i.men ..~R;;foi uti-
lizado o híbrido Piramex V, queapre~9:rn_~ bom de-
senvolvimento na região do rnuni cí.p i o de AI t arni r-a , ,
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.As anâlises quimicas do solop nolocalon
de foi instalado êste experimento apresentaram os
seguintes resultados:
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pH P K+ Ca+++ 1"Ig++Al+++ H+ V

CH20 ) (ppm) (ppm) qnE%) (mE% ) (mE% ) (mE%) %

~ 6,0 1 ge,010.2SI __ l_0_p_0_1+-_0_,_0_ll.98 184 ..

RESULTADOS

Os maIores rendímentos sao aqueles resul
tantes da aplicaçâo de superfosfab triplo (f6sfo-
ro) o

A maior produçâo foi a referente ao tra-
tamento com 200 kg/ha de sulfato de amônia, 264
kg/ha de superfosEato triplo de 96 kg/ha de clore
to de potâssio que produziu 50214 kg/ha de milho
em grâoo ° aumento de rendimento dêste tratamento,

':'em relaçâo a produçâo do solo sem o uso de adubos,
:.';. foi da ordem de 25%, pois o simples plantio do rm.

lho nêste solo, produziu 30898 kg/ha.
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As produções obtid-a-s~-HG-s-:--diversos trata -
mentos dêste experimento, cónstam do seguinte qu~
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TR A T A H E II TOS -.-,
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::iomente a adlção de 132 kg/ha de superfos
r -Fat o triplo ao solo, atingiu aproduç,ª~ de. 40868

kg/ha, com um aUJllento de rendimento çorrespondcn-
-.te a 20%, quando comparado a pr-oduçào do milho sem
o uso do adubos. -
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CONCLUSÔES

Os resultados obtidos nêstc experimento
instalado em Terra Roxa Estruturada, ocorrente no
município de Altamira, na regi~o da Rodovia :;rrans
amazônica, possibilitaram concluir o seguinte:

a) A aplicação de superfosfato ao solo,
aumentou a produção do milho, ao mes
mo tempo que indicou ser êste solo po

bre em fósforoo

'.~
~ }; - ,

~ ;1.

b) Não hâ necessidade de ~~licar sulfa-
to de amônio e clorctode potâssio
(nitrogênio e potâssio) ao soloo

c) A análise do solo indicou não ser ne
cessârio realizar a prática de cala-
gem, uma vez, que o aLuminio pràtic~
ment~ ine~iste em sua forma trocável
e os; teores de Ca+++ tvíg++são al tos o

él."Sob O: ponto de vista econômico, leva!!,
do em consideração o elevado custo
dos adubos na região e o baixo preço
do milho oferecido ao produtor, foi
fácil verificar que a simples apli-
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cação de 132 kg/ha de süpepfosfato
triplo, consistiu na prática mais in
dicada ao agricultoro


