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044 MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO, COM BASE NA DINÂMICA DE
NUTRIENTES, PARA PRODUÇÃO SUSTENTADA DE ALIMENTOS NA AMA
ZONIA BRASILEIRA CENTRAL.

M.S. Cravo* e T.J. Smyth*** EMBRAPA - Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia
(CPAA) - Manaus - Amazônas.

**North Carolina State University - Raleigh, N.C.-U.S.A.

A produtividade de culturas anuais, em sistema de cultivo
itinerante na Amazônia brasileira diminui, acentuadamente,apôs
o segundo ano de uso da mesma área. O declínio da produtivida
de está diretamente relacionada com a diminuição da fertilida=
de do solo e com a elevação da acidez. Esse sistema de cultivo
torna-se desgastante para o produtor, devido: i) exigir gran-
de esforço físico para, ano após ano, preparar nova área para
o plantio; ii) desvalorizar a área florestal, pela constante
queima de madeiras nobres de alto valor econômico, pela dimi -
nuição da diversidade genética, pelo assoreamento dos cursos
d'água, além de outros danos ecológicos; e iii) a perda de
animais silvestres que lhes servem de fonte de proteína animal.
Devido a esses e outros aspectos, esse tipo de sistema não po
de ser considerado como sustentado. -

Com os objetivos de: 1) estabelecer o padrão de exaustão de
nutrientes do solo, em função do tempo após o desmatamento e
queima da vegetação, para um Latossolo da Amazônia brasileira
central, submetido a cultivo contínuo com culturas anuais; 2)
determinar, de forma qualitativa e quantitativa, a necessidade
de nutrientes e calcário, para o cultivo contínuo desse solo,
de forma sustentada; 3) mostrar as consequências da adoção do
sistema de cultivo contínuo, na melhoria de vida do agriCUltor
e na preservação da floresta; e, 4) apontar sugestões para via
bilizar a adoção desse sistema de cultivo, com uso adequado de
fertilizantes"e calcário foi instalado, em 1981, um experimen-
to em um Latossolo Amarelo álico muito argiloso, ao nort;s- de
Manaus. Foram testados 35 tratamentos encolvendo N, P, K, Mg,
S, B, Cu, Mn e calcário, além de uma testemunha absolut~, dis
tribuídos em blocos ao acaso com quatro repetições. O Início do
estabelecimento dos tratamentos foi determinado com bas0 nos
resultados de análises de solo e planta realizadas, en cada
cultivo. No período 1982 a 1990 foram realizados 18 cultivos:
(I de arroz, 3 de soja, 7 de milho e 7 de caupi), observando -
se respostas ao P, K, calcário e Cu no primeiro, segunaL, ter
ceiro e quinto cultivos respectivamente. Para o N só fel 00=
servada resposta no primeiro cultivo de arroz. O P se mostrou
o elemQnto mais limitante, aumentando a produção de qrão" de
1.7 t/ha para 35,2 t/ha, em 18 cultivos, com o nível P3.consi-
derado como adubação comp Le t.a, dando um rendimento me c r c- anua 1
de grãos de 4.1 t/ha (Tabela 1). Sem calcário a produtIVidade
de grãos diminui acentuadamente, após o segundo ano de cultivú.
A manutenção dos restos culturais no campo forneceu qrandes
quantidades de N e K. A inclusão de leguminosas, em rotação
com o milho, reduziu as necessidades de N. Houve diminuIção
dos teores de N, P, K, Ca, Mg e C no solo e, aumento da satura
ção de alumínio, em função do tempo de cultivo, principalmente
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na ausência de adubação e calagem. A aplicação anual de 50 kg
de P20s/ha, 60 kg de K20/ha, 60 kg de N/ha e, trianual de 20 g
de MO/ha, 1, 5, 10 e 1 kg/ha de Cu, Mn, Zn e B, respectivamente
além de 2 t de calcário/ha de 4 em 4 anos, permitiu o cultivo
continuo da rotação arroz - soja - milho - caupi,de forma sus
tentada e com elevada produtividade de grãos.

Com a adoção dessa tecnologia pode-se deixar de desmatar 5 ha
de floresta/ano/agricultor, com uma possibilidade de melhoria
acentuada do nIvel de vida do agricultor, pois haverá um exce -
dente na produção de grãos de 3 t/ha/ano, o que se constituirá
em renda extra. A adoção dessa tecnologia exige, entretanto, a
diminuição dos custos dos fertilizantes na região amazônica, pa
ra possibilitar a aguisição desses fertilizantes pelos produto=
res. Essa diminuiçao de preço poderá ser possivel, através de
subsIdios fornecidos pelo governo federal, para o transportedes
ses insumos para a região, aos moldos do que hoje é feito para-
o transporte dos combustIveis.

Tabela 1. Rendimento acumulado de grãos de arroz, soja, milho e
caupi em 18 cultivos sucessivos e produtividade média anual, em
função dos tratamentos aplicados no perlodo de 1981 a 1990, em
um Latossolo Amarelo da Amazônia. Dados somente dos tratamentos
que deram resposta no periodo.

Tratamento Total Aplicado Média Cultivo Rendimento Grãosl
------------- kg/ha --------- Total Media Anual*

Testemunha O O 1,7 0,2
Pl 132 7,3 22,5 2,8
P2 264 14,7 28,7 3,4"
p, 396 22,0 35,2 4,1

Nl 337 18,7 29,3 3,4
N2 594 33,0 27,6 3,2
N, 890 49,4 30,0 3,5

Ko O O 17,4 2,2
Kl 350 19,4- __ 24,6" 2,9
K2 700 38,9--'-'- 32,3 3,8
K3 1400 77,8 27,0 3,1

Cuo O O 26,3 3,1
CUI 3 0,2 33,7 3,9
CU2 6 0,3 31,9 3,7

Cal.O O O 8,7 1,1
Cal. 1 2000 111 28,6 3,3
Cal.2 4000 222 34,9 4,1
Cal. 3 6000 333 35,0 3,9

lt/ha
*Na média de produção anual foi excluldo o rendimento de 1990,
por ter sido feito apenas um cultivo de milho.


