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No Tr6ricn ~~i~o Brasileiro ocorrem solos representativos
com teores muito baixos de f6sforo disponível oue limita~ a nroduti
vidade das culturas. Dentre estes solos estio os classificados como
Latossolos, nos ouais a simples adubaçio com fósforo em doses ade
quadas possibilita aurnentar sipnificativamentp a produção. Verifi
ca-se. po r êm, oue os n recos elevados elos adubos fos fatados res trin
Rem o uso destes insumos, principalmente nara culturas oe baixa ren
tabilidade.

f ocorr~ncia de de~6sitos ~e rochas fosfatadas nR AmazB
nia Oriental, às nroxirnidades de ireas potenciais (le consumo e a
possibilidade de utilizaç~o oos fosfatos naturais na apriCu1tura,
com baixo nível tecno16pico de beneficiamento, ou seja, moa~em e
calcinaçio, poderi constituir uma oreio oe uso rara peoueno e médio
produtores.

Vlsando ã soLucjio deste nrob l.ema, o ePAT!' vem conduzindo
um experimento nara a avaliação (Ia eficiência apronôTI1icados fosfa
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tos naturais da Pma zônia Oriental. Este experimento foi iniciado e
1983 com o cultivo do wilho sevuido do cauni, em podz6lico Vermelh<
Amarelo Alico Latpss6lico, textura w€~ia/argilosa, ocorrente e
área de mata nue Irnada , no Campo Bxne r í.r-ent aI de Capitão Poco , no E
tado do Pará. No ano anterior, an6s a aueilT'lllda,a área exnerimenta
fei cultivada com arroz sucedido ror feijão, sem aualauer adubação
visando-se o nivalamento da fertilidade do solo. A análise de soJ(
antes da aplicação dos fosfatos indicou: 4 num de P (baixo); 50 nm
de K+ (m€dio); 1,8 mel de Ca++ (~6dio); 0.7 mel de Mp++ (m~din)
0,0 mel de Al+++ (baixo) e nH igual a 5,3 (fortemente ácido).

Os fosfatos naturais de Jandiá, Pirocaua, Itacunim I.

Trauíra superior e inferior, foram coletados por uma equipe de pe
quís adore.sdo Núcleo de Ciências Ceof f si.cas e Geo16gicas C8 PPPa
que tem prestado colaboracão ao nrojeto e forneceu anroximadament
170 kf:de rochas "in natura" de cada um desses fosfatos. Este mat :
rial foi triturado com uso de mart elo e submetido a moinho de TI

los, no prónrio CPATlT, para a pranu l.acjiode 60 me sh ,

Na impossibilidade de calcinar a 970°C, prandes ouanti~
des do material moído em Bel€m, o Centro de Estudos de Fertiliza
tes - CEFEF!, do Instituto de Pesou í sas Tecno Lópi cas do Estado d~
São Paulo - 1PT, t amb êrr prestou coLabo racáo ao realizar essa calc_.
naçao sem qualquer 6nus ao nrojeto.

A análise dos fosfatos calcinados evidenciou os
teores de P205 total: 23,09; 19,36; 6,87; 32,08 e 23,40%,
vamente para Jandiá, Pirocaua, Itacupim, Trauíra superior
inferior.

seguinte'
respect

. . -
e Tr au I'rt

Neste experimento estão sendo testados os seguintes trat~
. -

mentos: '!'estemunha;Adubação ni t.ro genada (60 kp de N/ha) mais ad~
bação potássica (40 kg de KZO/ha); Sunerfosfato trinlo; Jandiá; P
rocaua; Trauíra superior e Trauíra inferior; todos nas coses d~
200, 400 e 600 kp de PZOS total/ha; e Itacunim; e Araxá (não calc
nado), ambos nas doses de 200 e 400 kg de P205 total/ha, face (
quantidade disnonível ser insuficiente~
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Todos os trata~entbs co~ anlicetão de f6sforo recebera~
adubacões nitrop-ena(1a-e T'ot~ssica em doses consta!ltes destes nutri
entes, exceto para o tratamento Testemunha. 0 nitrog~nio foi anli
cado na forma de ur ê ia Dor ocasião do n Lant io e 23 dias <mós, em
porcões ipuais, corresT'ondentes a 1/4 da dose total~ e o restante
aos 44 diRS. O not5ssio na forwe de cloreto, e~ duas f\orções igueis
misturadas com o nitrop~nio das segunda e terceira aulicacões. A
primeira an licação do n i tro pên í o foi feita no sulco ce nlantio e as
demais, em cobertura acomnaphando a linha de cultivo. Todos os fos
fatos foram anlicados de uma s6 vez, a Janco e incorT'orados com en
xada i nrofunrlidade de ]0 cm.

o exnerimento aue est5 sendo conduzido comnreende delinea
mento totalmente casualizado, com tr~s reueticões e parcelas com di, ~
mensoes de 5,00 m x 8,00 F. A cultivar de milho BD-5l02 foi utiliza
da como pIant a indi cado ra , no espacamerrto de 1,°O x 0,4 O m, COJT'
duas plantas Dor cova.

Com vistas ao aco~nanhamento das modificaç6essofridas p~
10 solo em suas propriedades ouímic8s e físicas, foram coletadas a
mostras compostas de solo em cada nar ceLa , na rrrofunô i.dade de° - 10 cm) p~ra determinação de pF H-O e nHKC1' r, M.0., K+, H+,
",.1+++, C ++ ~,++ ++ - ++ ~ ++ 2 ++ ;.,.,. Jl· ] ..•

1-' a, _ p ,eu, Zn , ~n , Fe ,t T~, e ana 1Se pranu .ome
trica, cujos resultados se encontraJ'1em fase de internrctacão.

Para deter~inRc~oca efici~ncia ap-ron5mica dos diferentes-
fosfatos de rocha ocorrentes nR Amazõnia Oriental, calculou-se a r!
lação percentual entre a Drodu~~o na nresenca de cadR fonte e a ob
tida com o sunerfosf8to triplo na mesma dose de P205' anós deduzir-
-se a nrodução da teste~unha. Para os níveis de 200, 400 e 600 kp
de P205, os rendimentos eJT'funcâo (10 sur-e r Fosf at o t ri r-Lo , considera
dos como 100%, corresnonderan a 4.54R, 5.235 e 4.655 kp-/ha, respec
t í.vamerite , enquanto a t estemunh a nr odu zi.u 1. 778 kg/ha.

Os índices de efici~nciã agrop5rnica dos fo~fatos nara a
dose de 200 kp de P205/ha, em ordem decrescente forarn:92% (Jandi~)
81% (Trauíra inferior), 80% (Itacunjm), 79~ (Pirocaua), 71% (Praxg)
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e 69% (Trauíra sUDe~ior). Para a dose de 400: 77% (Trauíra su~e-
rior) , 69% (Pirocaua), 66% (Itacu~irn), 61% (Trauira inferior), 59%
(Jandii) e 31% (Araxi). Finalmente, Dara a dose de 600: 96% (Pir~
caua ) , 94% (Trauíra sune r í orj , 92% (Jandiá) e 89% Cl'r::míra irrEe.-
rior).

Estes valores indicam cue os fosfatos naturais da
nia Oriental, quando calcinados, apresentam altos índices de
~ncia agron&mica nara as doses estudadas de P20S tot~l. Por
lado, todos os fosfatos forarn an.l í cados a lanco, (1 eu e na

efici-
outro

prática
nao ocorre para o sunerfosfato trinlo utilizado para efeito de co~
naração, e nue € ministrado localizadamente.

fi avaliação do efeito residual desses fcsfatos esti sendo
feita atrav€s do nlantio do cauni aue sucedeu ao do ~ilho e conti
nuara Dor mais dois anos de eXDerirnentaç~o quardo seguir-se-i a su
cessão milho/cauni sem DOV8.S a~licacões de fósforo. () efeito resi
dual nermitirá constataT ou não o aumento da solubiliz8cão cios fos
fatos com o decorrer do temno.

Pelos resultados disponíveis nesta fase da pesquisa con
'clui-se que os fosfatos de Pirocaua, Jandii, Itacupim, Trauíra su
perior e Trauíra infprior anresentam rerspectivas de anroveit~mento
para fins agrícolas.

Td r a cem : 500
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