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obtendo-se produtividade de 3.124 kg de :milho e receita
líquida de R$ 248,00 por hectare. I

I. PARCERIA 1

A pesquisa participativa foi desenvolvida com o apoio de 40
agricultores familiares da comunidade de Jagarajó, associados
da COOPIUPE.
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I APRESENTAÇÃO I

Os agricultores familiares do município de Ponta de
Pedras - Pará, mesmo com a experiência agrícola de mais de
30 anos, inclusive em sistemas de plantio mecanizado, têm
sido prejudicados pela falta de definição de doses de
fertilizantes mais econômicas para as culturas alimentares, o
que certamente tem influenciado na limitação da área de
plantio e a baixa produtividade de 400 kg/ha na cultura do
milho.

I OBJETIVOS I

O presente trabalho objetivou definir a dose mais
econômica da fórmula comercial de adubação NPK (10-28-
20) na cultura do milho, com a participação efetiva dos
pequenos agricultores familiares, envolvendo
aproximadamente 40 famülas da Comunidade de Jagarajó.

I PRÁTICA AGROPECUÁRIA li ,
l

se de aração e gradagem. O plantio é efetuado manualmente
nas covas, abertas com o uso de espeque, no espaçamento
de 1,00 m entre as linhas por 0,40 m entre plantas,
colocando-se 3 sementes das cultivar BR 106. A adubação
deve ser realizada manualmente 20 dias após a germinação,
em covas abertas também com o uso de espeques, distantes
5cm das plantas, utilizando-se a fórmula comercial NPK (10-

28-20). Para facilitar a distribuição do fertilizante por cova,
deve-se utilizar um recipiente plástico (tampa de refrigerante
PET) com capacidade para 6,Og da fórmula. Para a dose de
450 kg/ha, aplica-se o equivalente a tres recipientes por cova.
Durante o ciclo da cultura realiza-se apenas uma capina, com
amontoa nas linhas de plantio. A colheita deve ser realizada
manualmente, após a quebra das plantas de milho.

I ANÁLISE FINANCEIRA I

150 300 450
kg/ha kg/ha kg/ha

A - Produtividllde em Kg/hll 1041 1551 2090 3124

B - Custo Fixo(1) R$ 176,00 185,00 185,00 185,00

C - Custo VlIlÍlível (2) R$ '25,50 129,00 231,00 348,00

D - Custo Totst (B+C) R$ 201,50 314,00 416,00 533,00

E - Receítll Brut« (A "preço milho) R$ 260,25 387,75 522,50 781,00

F - Receita Líquidll (E-D) RI 58,75 73,75 106,50 248,00

G - Relllçíio Custo/Benefício (F/D) 1,29 1,23 1,25 1,46
111 Aração, gradagem, plantio, capina, adubação, colheita, sementes.
121 Beneficiamento, transporte, fertilizantes, sacarias.
Preço do fertilizante: R$ 30,00/saco de 50kg.
Preço do milho a nível de produtor: R$ 15,00/saco de 60kg.

A análise financeira evidencia que a melhor relação
custo/benefício (1,46) ocorre quando aplicado o equivalente a
450 kg/ha da fórmula comercial NPK (10-28- 20),
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