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No Territ6rio Federal de Roraima, o cultivo do arroz ~
realizado atrav~s de dois sistenas de produção, o tradicional, ca
racterizado pela utilização dé' força de trabalho faJ"1iliar c um bai
xo nível de capital, e o rnecaniza(!o, Que vem senco :,raticHdo, ex
tensivamentc, em solos de campe cerrado, pelo rn~die e grande produ
tor, onde os custos fixos com insumos sio bem elevados, destacnn
do-se a adubação mineral •

.A falta de resultados de pescuisas com adubação de arroz,
em solos de cerrado de Roraima, constitui um dos princinais fato
res de risco no processo de cultive rn.ecanizado dessa gramínea na
~uele Tcrrit6rio;

Procurando-se obter curvas de respostas para nitrog~nio,
f6sforo, potássio e zinco, bem COTI'O deterninar possíveis intera
ções de importância econômica, foi instalado um exrerimento de ar
roz (cultivar 1AC-47), em um latossolo amarelo de campo cerrado,
textura m~dia, de baixa fertilidade, utilizando-se as doses de ni
trogênio, fósforo, potássio e zinco, apresentadas a seguir:
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Nutriente
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N (Uréia)
PZOS (Superfnsfatn triplo)
KZO (Cloreto de nrt~ssio)
ZnSOft (Sulfato ~e zi~cc)
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1< Dosagef.'pacrão

Utilizou-se um delineamento exnerinental ee tlocos ac 8CS
50 cor: (luas repetições e 2r tratarrentos, senc.C'estes cisnostos Cr.'
um e scuena do t i.rc c er.t ral cor-r-o st c não r ot ável .

ros nutrientes empregados, S0~ente o pitro~~nio foi rBrCE
lado ew tr~s vezes, sGndo 1/3 anlicarlo nor ocasiio do pla~tio, e
os 2/3 r~stantes dividi~0s e~ duas metafes arlicadas 30 e S5 eias

-apos o nlantio.

De acorde cor os rEsultados ottidos, verificou-se Que c
f6sfor6 foi o elemente nutriente 8ais importante, sen~o aue, nos
t 1 f·· .~ - 1·ratarnentos em cue este c_ementa .01 ornltl~o, o arroz nao procuzlu
e as plantas não a t í nrriran UJ11 de senvo Iv imen t c v ege t at ivo no rrnaL,

Para efeito de cor~araçãc entre os tratanentcs, consies
tou-se como testemunha re1ptiva B formulação OA-30-1f+Zn, Que verr
sendo adotada no cultivo ~o arroz r.'Ec2~izado nos solos de caEpo
cerrado de Porairna. Este tratarcnto a~r€sentou um ren~irento
grãos de arroz de 1.600 kr/h8 c u~a receita liouida de Cr$
2.862,OO/ha.
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No conjunto de tratan€ptos er.1.aue foran usadas as cosa
gens mais elevadas dos nutrientes, o resultado ~ais econ6micc foi
obtido com a conbinação de 150 trr de N/ha; lSr k~ de P20c/~a; 60

,1

kg de KZO/ha e 10 kg ~e Zn~Ot/ha, cue RPresentou um rendimento de
3.123 kg/ha de arroz e Ur'B- receita líouida de Cr$ l('.986,CO/ha. Con
a utilização de dosapens ~enores, o ~eltor resultado foi obtido
com a comb í.na çâo de SO Yf (le F/ba; S0 k(! de PZOS/ha; é0 kp de KE/}a
e 30 1>:p. de ZnSC4/ha, Que mc st rou ur: r ené í.r-en t o ce arroz de l.S87
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kff/ha e uma receita 1íquida de Cr$ 8.758,00 t sendo aue o ac r-ê s c imo,

em cruzeiros, deste tratamento, em relação ao resultado obtido com
a formulação 08~30-16+Znt foi de Cr$ S.896,OO/ha, nodendo este va
lor ser considerado basta~te significativo, Quando extrapolado ra

-f. . .Ta um esraço _ISICO maIor.
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