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I NTR O DU-Ç ÃO
í

• Malgrado O imenso potencial oleifero nati
vo e as excelentes condições ecológicas de que di~
põe a Amazônia, observa-se facilmente, pela análi-
se dos elementos estatisticos de produção do setor,
sua incapacidade em produzir óleos e gorduras em
quantidade suficiente para atendimento à demanda in
terna ou externa.

~-
Recentemente, entretanto, graças à politi

ca desenvolvimentista do Govêrnc Central, começa
ram a ser instaladas no Est2do do Pará as primei
ras unidades industriais de refino de óleo comesti '

•

• velo Com isso, a partir de 1966 surgiu um malor in
terêsse em tôrno do cultivo do P~endoim.

Tendo plena consciência de que a pesquisa
e a experimenta~ão devem executar trabalhos de van
guarda, procurando equacionar e identificar os fa-
tôres que têm limitado os rendimentos das cultura~
colocando-os sob contrôle agronômico, o IPEAN vem
de concluir estudos sôbre o comportamento da cultu
ra do A~endoim na presença de diversos tipos de cal
cário e de adubação mineral, motivo do presente do

..•
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M A T E R I A L E M ~ T O DOS

o presente trabalho foi realizado na séde
. .

do IPEAN. no Município de Belêm. incluido na faixa
terri torial da .ion a Bragantina. tendo como suporte
de solo a unidade de mapeamento Latosolo Amarelo ,
com pH 5.30

Foran eleito 3 tipos de calcário e o adu-
bo concentrado da Fltra F'ertil de fórmula 0-36-12,
colocados a competir sob o ensaio experimental de
~;l:Jcc)sao acaso com 8 tratamentos e 3 repetições ,
plano experimental executado durante os anos de
1968 a 1970.

Os níveis. fontes de nutrientes, tipos de
calcário e mais detalhes do ensaio foram os seguin

-
tes:

TRATAMENTOS: I Testemunha
11 - P K

111 P ."r Cal'-\.

IV P K Ca2
V p T/ Ca.3L\.

VI - Cal
VII - Ca2

'.



OBSERVAÇÕES:
P K - Adubo Concentrado Ultra Fertil." de fórmu-

la 0-36-12. usado uma dose de 135 kg/ha no
sulco de plantioc

Ca'l - Calcário conchífero queimado. Hidróxido i

de Cál cário (OH)2Ca.. usando-se do mesmo i

750 kg/ha. por ocasião deiplalft,tioc
Ca2 - Calcário DOlomítico. aplicado na dose de

1 ton/ha. 15 dias antes do plantioo
Ca3 - Calcário Conchifero (C03Ca) aplicado nado

se de 1 tO}ll.e.-Laàa, por hectare. 15 dias an"-

DETALHES DO ENSAIO:
a - Parcelas com sulcos de 5 metros de compr~

mento. espaçados de 0.6002 sementes por
cova. espaçadas de 0.10 m dentro de cada
linhao

b - As duas linhas lateriais de cada parcela
\

serviram como bordaduraso

c - A área de cada parcela foi de 15 m2 (5mx3m)
e a área útil de 9 m2

d - Os blocos ficarem separados uns dos outros
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por uma rua de 1p O m de 1argura l nãQ JJéw~n
do separação entre uma parcela e a outra a
djacente.

e - Todo o ensaio foi tratado no sulco de plan
tio com Dysiston Gra1i.uladona base de lp5g
para cada 0,10 m dentro das linhas.

f - As sementes foram .tratadas com Neantina sê

ca (dose de 300 g/lOO kg de semente).

g- Contou-se os stands aos 7 e aos 10 dias de
pois do plantio ••

"

R E SUL T A D O 3

c As produções obtidas para os diferentes tra
t8~entos, valores correspondente à análise conjunto
dos 3 anos, estão contidas no quadro seguinte:
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'~~--'------_.~---~~---_:_:...-_-----------------------T----------------
"Trátarnontós' Produção:~1édia

(kg/hec)

P K Ca3 10066
P K Cal I 10066
P K 904
P K Câ2 ,885
Cal ,241
T :2.07

j 206

Ca2 '~l 7~
============= == === === ==---= ==---:-=--= =-==

CoVo -= 17.8%
Produção IJIÉdiado Ensaio' = 594.2 kg/ha
dms : 129.7 kg/ha

. . -Valor do toste Tukey para comparaçao das
médias: 181,25 kg/hao

A análise da variança ao nível de 5% de
probabilidade, permitiüe~t~b~récer as seguintes
conclus6es através do Te$te F:

1 - O efeito com Fósforo e ~otássio foi al-

tamente significativo o

2 - Todos os, tratamentos que r-eceber-am fer-
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tili,z:ê'.n,~'eforam significativamente melho-
res quando comparados com 'aquêles outros

.,--.-'.~â~~~~~~·ficiadOs com a aplicação de nutri
ente9 tanto que a diferença média de 7229
aproximadamente 130 kg/ha. induz adrni tir
,
~er resultàntc de ação do fertilizanteo

3 - O emprego do Calcário na ausÊncia de Fós-
foro e'Potássio não demonstra influência
no aumento da produçãoo

,::;.--Os tratamen t os que receberam níveis de
<ta3 e Cal mais Fósforo e Potássio For-am si~

ní.f i cet í.vament e melhores que aquêle§ bene.
.f i.c i ado s 'com níveis Ca2 o CaO o

5 - O efeitO de Anos não foi significativo o

..'

, '.
6 'T.,O efei to de Blocos foi significativo o

~
7 - A interação Tratamentos x Anos foi signi- - '.-

'-,-~ .

..f i.ca t i.va ,
.,-

·C O N C L U S Õ E S

1-\ adubaç~o com Fósforo e Potássio associa-
do ao Caltário ConchíEero (C03Ca) ou ao Calcário
Conchífero queimado (OH)2Ca pode favorecer o aumen-

~•
_"i :"("_.,.., '

'to .e ?rochÀ.ç~ode Amendoim na ordem de 859kg/hêl ei'I'r
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rclaç~o à testemunha.

Pela análise econômica, considerando-se o
cultivo de I ha de .~endoim, ~ utilização do crité-
rio de cal agem e adubação proporciona reflexos posi
tivos na renda líquida auferida pelo produtor, com
o aumento no lucro líquido por unidade de área na
ordem de Cr$ 171, 00.

Comparando os resultados de produção físi-'
ca e o valor líquido auferido entre o sistema de cul
tivo com adubação e calagem c o cultivo sem aduba -

'. çao e calagem, v?~OS ter:
0.) Plarltio CC,:il Cal3.gem e Adubação:

Produção:
60 sacos de 25kg, vendidos

a Cr$ 20,00 cada. -:....----------Cr$ 1.200,00
LUCRO LíQUIDO POR HECTARE: Cr$ 207,00

b) Plantio sem Calagem e Adubação:
Produção:

40 sacos de 25kg, vendidos
a Cr$ 20,00 cada ------------ Cr$

LUCRO LíQUIDO POR HECTARE: Cr$
800,00
36,00


