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RESPOSTA À APLICAÇÃO DE FOSFATO DA FLÓRIDA EM LATOSSOLO 

AMARELO DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO-POÇO, ESTADO DO PARÁ 

Dilson Augqto Capucho Frazão 1, Paulo F. dS. 
Martins e Pedro Jaime de Carvalho Genu 

Nos solos brasileiros, a carência de fósforo é bas 
tante significativa, fato este que coloca o referido ele 
mento em posição de destaque no que concerne à sua utili 
zação na adubação. Considerando este aspecto extremamente 
importante e tomando por base que os fosfatos naturais 
são indicados principalmente para regiões que apresentem 
solos ácidos e que possuam grande vocação para cultivos 
perenes, como no caso da Amazônia, foi desenvolvido o pre 
sente trabalho com os seguintes objetivos: a) avaliar a 
resposta da aplicação de P em um solo do tipo Latossolo 
Amarelo sob duas condições, capoeira de um ano após o des 
matamento e pousio de três anos após dois anos de culti 
vo com culturas de ciclo curto; e b) comparar o efeito do 
fosfato da Flórida em diferentes doses, tendo o superfos 
fato triplo como testemunha. 

O referido trabalho foi conduzido em condições de 
casa de vegetação, utilizando-se o painço (Panicun riillia 

cetn) como planta teste e o solo foi um Latossolo Amarelo 
do município de Capitão-Poço, Estado do Pará. 

Os resultados obtidos permitiram as seguintes coe 
clusões: 1) o Latossolo Amarelo do município de Capitão-
Poço, no Estado do Pará, apresenta respostas à adição de 
P indicando a necessidade de adubação; 2) a produção de 
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matéria seca, foi maior no solo sob condição de capoeira 
de um ano após desmatamento, sem cultivo, do que sob con 
dição de pousio de três anos após dois anos de cultivo, 
entretanto as respostas à adição de P foram maiores neste 
último; 3) o P na forma de superfosfato triplo (35 ppm de 
P) mostrou, dentre os tratamentos utilizados, as melhores 
respostas, em ambas as condições de solo, tendo, porém, 
sido maior no solo sob condição de pousio; e 4) dentre as 
doses de fosfato da Flórida testadas, as mais eficientes 
foram as correspondentes a 70 e 140 ppm de P, para solo 
sob condições de pousio e capoeira, respectivamente. 
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