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NIVEIS DE FUSFORO NO RENOH'ENTO DO QUICUIO DA Af·1AZONIA (Brachiaria
humidico ta) CO~' lEGlIMI NOSAS NO CERRADO DO Af-.1APA 1

ANTONIO PEDRO DA SILVA roJZA FIm}
SA11JRNIOO Dm'RA 3

Bvf.ANUELADILSOO SOOZA SERRAQ4

Como parte das atividades do Projeto de Melhoramento de
Pastagens da Amazônia Legal - PROPASTO/AMAZONIA (Convênio EMBRAPA/
BASA/POLAMAZONIA), foi instalado um experimento visando avaliar o
efeito da aplicação de níveis de fósforo no estabelecimento e ren
dimento do capim Quicuio da Amazônia (B. humidicoZa) consorciado
com leguminosas, em Latossolo Amarelo (Oxissolo) de textura média,
ocorrente nos .campos cerrados do Território Federal do Amapá.- A
análise do solo evidenciou 0,8 mE% de AI trocável; 4,7 de pH;l ppm
de P; 12 ppm de K; e 0,2 mE% de Ca + Mg. O clima, segundo Ktlppen,
é do tipo Am - tropical chuvoso com pequeno período seco e precipi
tação anual média em torno de 2.300 mm •

O delineamento experimental utilizado
sualizado com três repetições. Os tratamentos
cuio da Amazônia (Q); 2) Q + Leguminosas (L);

foi inteiramente ca
foram: 1) capim Qui
3) Q + L + 50 kg de

1 Trabalho apresentadona XVII Reuní.âo Anual da SBZ, Fortaleza, 20 a 25 de ju
lhe de 1980.

2 Bng? Agr9, Pesquisador do CPATU/fMBRAPA, Cx. Postal 48, 66.000 - Belán-Parn.
3 Eng9 Agr9, M.S. em Produção Animal, Pesquisador do CPATIJ/IMBRAPA,Cx. Postal

48, 66.000 - Belém-Parâ.
4 Bng? Agr9, Ph.D. em Forragicultura,Pesquisador do CPAlU/IMBRAPA, Cx. Postal

48, 66.000 - Belém-Pará.
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S/ha; 4) Q + L + 30 kg de FTE/ha; 5) Q + L + 50 kg de S/ha + 30 kg
de FTE/ha; 6) Q + L + 25 kg de P20s/ha; 7) Q + L + 50 kg de PZOs/ha;
S) Q + L + 75 kg de P20s/ha;9) Q + L + 75 kg de PZOs/ha + 50 kgde S/ha;
10) Q + L + 75 kg de P205/ha + 30 kg de FTE/ha; 11) Q + L + 75 kg
de P20s/ha + 50 kg de S/ha + 30 kg de FTE/ha; 12) Q + L + 100 kg
de PZOs/ha e 13) Q + L + 150 kg de P205/ha.

As leguminosas introduzidas constaram de um coquetel de
Puerária (pueraria javanica), Centrosema (Centrosema pubescens) e
Stylosanthes (Stylosanthes guianensis cv. Cook), na quantidade de
5 kg/ha de sementes de cada espécie. A semeadura das leguminosas,
o plantio do capim Quicuio da Amazônia e a adubação foram efetua-
dos em sulcos distanciados de 0,75 m.

Os rendimentos médios acumulados de três cortes durante o
período de fevereiro/79 .~h:fievere,iroI80,~m~~~ MS/ha/tratamento ,b b' b • b "". b· ". a ". aforam: 1) O,S ; 2) 0,7 ; 3) 0,9 ; 4) 0,8;\~,5),.0.,6; 6.) 3,:3 ;.7),2,8;
S) 2,7a;9) Z,4a;10) 2,7a; 11) Z,Sa;12)'~1,,~~~::..f3yi,••~a~:Méd~as;::~e':.t~r.odu
ção seguidas da mesma letra não difere'~ ~ignifi~~ti;~me~'t~'(P='O,05)
de acordo com o teste de Duncan. A presença de leguminosas foi re
gistrada apenas nos tratamentos seis e sete,em porcentagens insi-
gnificantes.

Estes resultados parclals nao indicam diferenças signifi
cativas na produção do capim Quicuio da Amazônia entre os níveis
da adubação fosfatada, havendo porém diferenças estatísticas signi
ficantes destes tratamentos em comparação com os tratamentos sem
fósforo. Tal fato evidencia a importância da adubação fosfatada no
estabelecimento e rendimento do capim Quicuio da Amazônia. Por ou
tro lado, não houve respostas desta gramínea à aplicação de S e
FTE.

Com relação às leguminosas, estas persistiram até a se
gunda avaliação de forma bastante precária, tendo desaparecido qua
se totalmente a partir da terceira avaliação, possivelmente devido
a uma nutrição inadequada resultante da baixa fertilidade do solo
e a doenças, principalmente a Antracnose (Colletotrichum sp) cons
tatada em Stylosanthes.

EMSRAPA


