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1 — INTRODUQÄO
O Municlpio de Altamira, no Estado do Para, ocupa uma
area de 178.078 km2 e estä localizado na Zona do Rio Xingu
(14). Atualmente com a implantagäo da Rodovia Transamazönica que se processa em ritmo acelerado, exerce êste Municipio, o gözo de uma situacäo até certo ponto privilegiada,
näo só pela futura facilidade de acesso, como também, pela
ocorrência de solos dotados de alta fertilidade natural (4).
Dentre os solos ocorrentes em Altamira, merece destaque especial ä Terra Roxa Estruturada, proveniente da decomposicäo de rochas bäsicas (4).
O Institute- de Pesquisa Agropecuäria do Norte (IPEAN),
em face da perspectiva da demanda de conhecimentos referentes ao promissor Municipio, antecipou-se no sentido de
proporcionar melhores informacöes aos interessados no desenvolvimento da Regiäo Amazönica, através da instala?äo de
experimentos de fertilidade, visando estudar as possibilidades
agricolas dos seus solos, notadamente da Terra Roxa Estruturada.
Para isto, foi instalado um experimento com a cultura
do milho, na area da Colönia Pioneira de Altamira, base fïsica da Secretaria de Agricultura do Estado do Parä (SAGRI),
onde se verifica a incidência dessa unidade pedogenética,
procurando determinar o efeito da adubacäo mineral NPK,
na referida cultura. Êste experimento permitiu observar asi
disponibilidades dêstes elementos, por meio das interacöes
de tres niveis de nitrogênio e de fósforo e sömente dois de
potassio.
Muito embora os resultados e conceitos inseridos no texto dêsle trabalho necessitem de comprovacao, através de repetigöes no tempo, pois evidenciam dados obtidos no primeiro ano de experimentagao, êles poderäo servir de subsidios
para planejamentos agropecuärios.
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2 — MATERIAL E MÉTODO
O experimento foi desenvolvido sob um esquema de fatorial completo 3 x 3 x 2 , obedecendo ao delineamento em blocos ao acaso com duas repeticöes.
Os tratamentos testados nas parcelas experimentais foram num total de 18 e constaram dos seguintes:
1 - N 0 Po K 0
7
N2 P 0 K 0
13 — Ni P 0 Ki
2 — N 0 Pi K0
8
N2 Pi K 0
14 — Ni Pi Ki
9
N2 P 2 K 0
15 — Ni P 2 Ki
3 — N 0 P 2 K0
4 — Nj P 0 K0
10
N0 P 0 Ki
16 — N2 P 0 K,
11
5 — Ni Pi K 0
N0 Pi Ki
17 — N 2 Pi Ki
6 — Ni P 2 K 0
12
N0 P 2 Ki
18 — N2 P 2 Ki
As quantidades dos elementos da adubagäo mineral NPK,
consistiram em 3 niveis de N e de P, e 2 niveis de K, nas seguintes dosagens:
N0 =
0 kg de N/ha
Ni = 40 kg de N/ha
N 2 = 80 kg de N/ha
P0 =
0 kg de P 2 0 5 /ha
Pi = 60 kg de P 2 0 5 /ha
P 2 = 120 kg de P 2 0 5 /ha
K0 =
0 kg de K 2 0/ha
K, = 60 kg de K 2 0/ha
Para os adubos utilizados, estas dosagens correspondeiam a 0 kg/ha, 200 kg/ha e 400 kg/ha de sulfato de amönio
com 20% de N; 0 kg/ha, 132 kg/ha e 264 kg/ha de superfosfato triplo com 48% de P20s; e finalmente 0 kg/ha e 96
kg/ha de cloreto de potassio, com 60% de K20.
O adubo fosfatado foi aplicado totalmente antes do plantio em sulcos de 8 cm de profundidade, abertos na propria linha de semeio, sendo colocado um pouco de terra söbre o mesmo, para evitar o contacto com a semente do milho. O cloreto de potassio foi também ministrado em uma ünica aplica•cäo, porém 10 dias após e em sulco lateral a linha de semeio,
distante 8 cm desta e com 5 cm de profundidade (7). O fertilizante nitrogenado foi aplicado em duas parcelas, sendo 1/4
da quantidade total em mistura com o adubo potässico e os
— 6 —

3/4 restantes, 40 dias após o semeio, em cobertura seguindo a
mesma linha do sulco, aberto quando da aplicagäo do potässio (7).
Esta adubagäo prèviamente estabelecida, foi aplicada
conforme os tratamentos, em parcelas de dimensöes correspondentes a 5m x 8m, com 6 linhas de 8 m, distanciadas de
1 m, uma da outra. O semeio foi procedido na base de 4 a 5
dementes em cada uma das covas, espagadas de 0,40 m nas li-«
nhas de plantio, permanecendo após o desbaste somente 2
pantas por cova (2,9).
Para efeito da obtencäo dos dados de produgäo em cada
parcela experimental, foram colhidas somente as espigas das
quatro linhas centrais, após a eliminagäo da bordadura. A
produgäo de cada parcela foi obtida pela pesagem do milho
em gräo, produzido na mesma.
A variedade utilizada para a execugäo do experimento foi
o hibrido Piramex V, que apresenta bom desenvolvimento vegetativo na regiäo do Municipio de Altamira.
3 — CONSIDERAQÖES CLIMÄTICAS
O experimento foi instalado em local proximo, 2 km da
cidade de Altamira, na "Estrada Transamazönica", sob conduces próprias de clima do tipo Aw da classificagäo de Koppen (fig. 1). É clima tropical de temperatura média mensal,
nunca inferior a 18°C. O regime de quedas pluviométricas,
revela duas estagöes definidas: uma bastante chuvosa e outra
acentuadamente sêca, possuindo no minimo, um mês de precipitagäo total, inferior a 60 mm (8).
O indiee cultural para o milho em Altamira, conforme
climograma adaptado ä esta cultura é o segumte:
lern = 50.0j0.14 onde:
50 — fndice de vegetagäo
0 — Indiee de sêca na vegetagäo
0 — Indiee de repouso por frio
14 — Indiee de repouso por sêca
Êstes indices evidenciaram possuir Altamira ótimas condigöes de clima para o milho, satisfatórias ao seu ciclo vege— 7 —

CLASSIFICACÄO CLIMATICA DE ALTAMIRA*
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Fig. 1

(*) FÖNTE: Possibilidades Agro - climäticas do Municlpio de Altamira (Paräj, Bol. Téc. NP 1, E.A.A., Belém, Parä.
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tativo, näo apresentando rèstricöes hidricas, e tendo boa estiagem para a fase de repouso e perfeito secamento na colheita (8).
Vale ressaltar que êste experimento foi iniciado justamentë no periodo recomendado para semeadura do milho,
nos setores ümidos e super-ümidos do climograma, conforme
demonstra a fig. 2 (8).
4 — RESULTADOS E DISCUSSÖES
a) Caracteristicas do Solo:
Êste experimento foi desenvolvido em solo classificado
como Terra Roxa Estruturada, com altos teores de bases trocäveis e de saturacäo de bases superior a 60% no perfil. Esta
unidade pedogenética é morfolögicamente constituida de solos profundos, com textura argilosa ao longo do perfil. A
fracäo argila varia no horizonte A de 40% a 50%, enquanto
que no B oscila de 50% a 56% (4).
Na area da instalagäo do experimento, o solo ja tinha
sido explorado ha dois anos consecutivos com a cultura do milho, sem o uso de fertilizantes.
As propriedades quimicas dêste solo, foram analisadas
conforme os métodos sugeridos pelo "Estudo Para Interpretacao de Anälises de Solos: de Laboratório e em Vaso" (13), usados no laboratório de solos do IPEAN e constam do QUADRO I.
QUADRO I — Resultados das anälises quimicas do solo, no
local ohde foi instalado o experimento de adubacäo de milho
no Municipio de Altamira.
D ETRMIN AQÖE S
pH

P

•+•

K

Ca

(H 2 0) (ppm)
(ppm) ( m E % )

6,8

6,0

98,0

0,25

-i-Mg

(mE %)
10,0
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Fig. 2
(*) FONTE: Possibilidades Agro - climäticas do Municipio de Altamira (Para), Bol. Téc. N<? 1, E.A.A , Belém, Para.

Os resultados inseridos no Quadro I, possibilitam observar o valor de pH conceituado como neutro (12). O fósforo é
baixo juntamente com o alumfnio trocävel, tendo a anälise revelado o valor zero para êste ultimo elemento. Finalmente os
teores de potässio e cälcio mais magnésio trocäveis säo altes (10).
b)

Consideragöes söbre os resultados obtidos no experimento:

Os resultados referentes äs produgöes obtidas nos diversos tratamentos dêste experimento (Quadro II), possibilitar a m evidenciar que os maiores rendimentos estäo relacionados com a aplicagäo de fósforo:
QUADRO II — Produgäo média de milho em gräos.

TRATAMENTOS

PRODUCÄO MÉDIA
kg/ha

N,
Ni
N2
N0
N,

P2
Pi
P2
Pl
P2
N 0 P2
No Pl
N0P2
N i Pi
N 2 Pl
N2 P2
N 2 Pi
N 0 Po
No Po
N i Po
N 2 Po
N 2 Po
N i Po

5.214
5.132
5.016
4.868
4.556
4.507
4.490
4.474
4.474
4.375
4.244
4.211
3.931
3.898
3.849
3.701
3.536
3.290

Kl
Ki
K0
K0
K0
Ki
Ki
KQ

K0
Ki
KL
K0
Kl
K0
Ki
K0
Ki
K0
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ANÄLISE DE VARIANCIA
Causas da
Variacäo

GL

Biocos
N
P
K
NP
NK
PK
NPK
Residuo

1
2
2
1
4
2
2
4
17

Total

35

Biocos
P
Residuo

11
2
22

Total

35

QM

F

1.039.040,0
371.715,8
6.942.768,5
69.344
793.922,7
1.333.272,8
59.676,1
511.397,1
8.710.903

185.857,9
3.471.384,25
69.344
198.480,67
666.636,4
29.838,05
127.849,27
512.406

0,36
6,77
0,135
0,387

19.832.040

—

SQ

3.811.499
6.942.769
9.077.772

346.400
3.471.385
412.626

1,?
0,058
0,249
—
—

0,84
8,41 *"

19.832.040

CV = 16,6%
CV = 15%

A anälise estatistica dos resultados demonstrou diferen<gas muito significativas ao nivel de 5% de probalidade nas
producöes referentes aos tratamentos, nos quais houve a aplicacäo de fósforo. Por outro lado, foi evidenciado näo ter havido diferengas significativas entre os tratamentos com nitrogênio e potassio, bem como nas interacöes (3,5).
— 12 —

O coeficiente de variagäp da ordern de 16,6%, indicou boa
precisäo no desenvolvimento do experimento.
A anälise estatistica para niveis de fósforo pelo teste de
DUNCAN para comparar as médias de produgäo com fósforo,
possibilitou concluir que os melhores tratamentos, foram obtidos com os niveis 2 e 1 de P2O5, os quais näo säo significativamente diferentes. As menores produgöes fpram evidenciadas nos tratamentos em que o fósforo foi omitido, os quais
apresentaram diferengas muito significativas em relagäo aos
demais.
O coeficiente de variagäo para anälise das respostas de
fósforo, foi da ordern de 15%, indicando mais uma vez boa
precisäo no desenvolvimento dp experimento.
A maior produgäo correspondeu ao tratamento N1P2K1,
com 5.214 kg/ha de milho em gräo (Quadro II), a quäl apre-i
sentou um aumento de rendimento de 34% em relagäo a testemunha (N0PoK 0) que produziu 3.898 kg/ha. Em relagäo ao
tratamento de menor produgäo, ou seja, NiP^Ko, c o m 3.290
kg/ha, êste aumento foi de 59%.
A produgäo do tratamento N 0 PiK 0 foi de 4.868 kg/ha,
com aumento de rendimento equivalente a 25% quando comparado com a testemunha e de 48% com 0 NIPOKQ. Ja 0 tratamento N()P2Ko com produgäo de 4.474 kg/ha, teve um
acréscimo de sömente 15% em relagäo a testemunha e de
36% ao N1P0K0.
As produgöes dos tratamentos NoPjKi e NIPIKQ de 4.480
kg/ha e 4.474 kg/ha, respectivamente, evidenciaram näo
constituir fator de limitagäo. a omissäo das aplicagöes de nitrogênio e potassio no solo trabalhado. Entretanto a näo
aplicagäo de fósforo, constitui fator limitante ao aumento da
produgäo do milho nêste mesmo solo, conforme revela o rendimento de 3.849 kg/ha, referente ao tratamento NiPoKi.
Considerando resultados de trabalhos relacionados com 0
estudo da necessidade de corretivos do solo, visando näo só a.
elevagäo do pH, como também, principalmente a redugäo de
— 13 —

AI-*--»--»- (trocävel) a niveis näo tóxicos e a näo fixagäo dos fosfatos (6,11), no desenvolvimento dêste trabalho foi omitida a
prätica da calagem, em decorrência dos valóres das analises
quimicas do solo trabalhado. A anälise dêste elemento evidenciou a sua näo existência em forma trocävel, ou seja
0,0 mE % (Quadro 1) e como os trabalhos anteriores ja rnenciohados, preconizam que êste teor de AI-*--*--»-, (trocävel) multiplicado pelo fator 2, indica a quantidade de calcärio em toneladas por hectare, evidentemente o solo do experimènto näo
necessitou de corretivos (11).
Tendo o elemento P respondido significativamente nos
tratamentos em que foi aplicado, parece lógico o efeito da boa
disponibilidade dêste nutriente para o milho, certamente resultante da baixa fixagäo do adubo fosfatado pelo AI4""*"'", como também pelo valor pH de 6,8, dentro da faixa de 6,0 a 7,0
presumivelmente ideal para disponibilidade maxima de fosifato aos vegetais (1).
5 — CONCLUSÖES
Pelos resultados obtidos na realizagäo dêste experimènto,
foi possivel concluir respostas significativas ä aplicagäo de
fósforo para aumentar a produgäo do milho, quando cultivado em Terra Roxa Estruturada, ocorrente no Municipio de
Altamira.
O nitrogênio e o potässio, bem como as interagöes, aprepentaram efeitos näo significativos, indicando dêste modo,
em princïpio, a maior necessidade dêste solo, em relagäo ao
elemento fósforo.
Finalmente sob o ponto de vista econömico, levando em
consideragäo o elevado custo dos adubos na regiäo e a baixa
oferta oferecida ao produtor pela produgäo do milho, é fäcil
verificar qüe a simples aplicacäo de 132 kg/ha de superfosfato triplo, consiste na prätica mais indicada ao agricultor.
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6 — RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo determinar as respostas do milho ä diferentes niveis de adubagäo N, P e K
quando cultivado em Terra Roxa Estruturada, ocorrente no
Municfpio de Altamira, Zona do Rio Xingu.
Êste experimento constou de 18 tratamentos, distribuidos em delineamento de blocos ao acaso, com 2 repeticöes.
As dosagens utilizadas consistiram em 3 niveis de N (0,40
e 80 kg de N/ha), 3 niveis de P (0,60 e 120 kg de P205/ha) e 2
niveis de K (0 e 60 kg de K 2 0/ha).
O fósforo foi totalmente aplicado em sulcos por ocasiäo do
plantio.
O potässio foi também totalmente aplicado, 10 dias após
o semeio e lateralmente a linha de plantio, juntamente com
1/4 da dosagem de nitrogênio, sendo os 3/4 restantes de N
aplicados 40 dias após o plantio.
A anälise estatistica evidenciou que os maiores rendimerir
tos de milho, estäo relacionados com a aplicagäo de fósforo,
sendo êste elemento limitante para o aumento da produgäo.
As respostas aos elementos N e K, bem como, as interagoes näo
apresentaram diferengas significativas.
Finalmente sob o aspecto econömico, ä adubagäo mais
viävel para o milho, consiste na simples aplicagäo de 132
kg/ha de superfosfato triplo, quando cultivado em Terra
Roxa Estruturada, ocorrente em Altamira.

•7 — S U M M A R Y
The objective of this work was determine the response of
corn to various levels of N, P, and K fertilizer when planted
in Structured Brown Soil that occurs in the County of Altamira in the Xingü River Valley.
This experiment consisted of 18 treatments distributed in,
random blocks with two repetitions.
— 15 —

The levels used were three of N (0, 40 and 80 kg of N/ha),
three of P (0,60 and 120 kg of P205/ha) and two of K '0 and 60
kg of K 2 0/ha).
Al of the phosphorus was band-applied at the time of
planting.
All of the potassium was applied at one time, 10 days
after planting and laterally to the rows of corn.
One quarter of the nitrogen was applied at the time of
the potassium applications, the remainder being applied 40
days after planting.
Statistical analysis showed that higher yields of corn
are directty related to the application of phosphorus, this
being the element that limits production. Response to
nitrogen, and potassium was not statistically significant.
Finally, from an economic standpoint, the most feasible
fertilization for corn consists of a simple application of 132
kg/ha of triple super-phosphate when planted in the Structured Brown Soil found in the County of Altamira.
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