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INTRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE LEGUMINOSAS FORRAGEIRAS 

EM CONDIÇÕES DE CERRADO Do AMAPÁ 

Antonio Pedro da Silva Souza Filho 

Maria do Pilar Henriques das Neves 

Visando identificar leguminosas forrageiras de maior poten 

cial produtivo, maior persistncia e de valor nutritivo superior às 

espécies nativas, foram introduzidas 93 leguminosas forrageiras em 

área de cerrado do Amapá. O experimento está sendo conduzido no Cam 

po Experimental do Cerrado, localizado no Km 43 da BR 156. O solo lo 

cal foi classificado como sendo Latossolo Amarelo (oxisol) de textu 

ra média, apresentando declividade suave, acidez elevada e baixa fer 

tilidade natural. A análise química indicou valores de 5,3 de pH; 

lppm de P; Spprn de K; 0,4me% de Ca+Mg e O,óme% de AI trocável. Segun 

do a classificação de K8ppen, o clima local é do tipo Ami-tropical 

chuvoso com pequeno período seco. A precipitação e temperatura, 	m 

dias anuais, giram em torno de 2.500mm e 26 ° C. 

As leguminosas foram estabelecidas em forma de coleção com 

duas repetiç5es. As espécies que estio sendo testadas pertencem aos 

seguintes gneros: Cajanus, Aeschynomene, Canavalia, Desrnodium, Calo 

pogoniuin, Centrosema, Clitoria, Crotalaria, Dioclea, Dolichos, Galac 

tia, LabZ.ab, Leucagna, Macrotylama, Macroptil.ium, Periandra,Prosopis 

Pueraria, Sesbania, I4ucuna, Tephrosia, Teramnus e Vigna. Pôr ocasião 

do plantio foi feita uma adubação na base de 50kg/ha de P 2 O 5  e óOkg/ 

tia de 1(20,  nas fontes de superfosfato simples e cloreto de potássio. 

Mensalmente, são avaliados os seguintes parmetros: altura 
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de planta, ëpoca e intensidade de floração, epoca e produçao de 	se 

mentes, ataque de insetos, presença de doenças, vigor, deficincias 

nutricionais, produção de folhas, capacidade de cobertura de solo e 

tolerância a períodos longos de estiagem. No início do período chuvo 

so (dezembro) e no início do período de estiagem (julho) são efetua 

dos cortes visando determinar a produção de mataria seca, percenta! 

gern de proteína bruta e teores de cilcio, f6sforo e potássio na for 

ragem. Nas quatro semanas posteriores a cada corte, avalia-se a capa 

cidade de rebrota e a resistncia aos cortes realizados. 

Resultados preliminares dos dois primeiros anos de 	experi 

mentação (março de 1981 a dezembro de 1982),indicam que Tephrosia sp, 

Diocica guyanensia, Qalactia atriata, Cajanua cajan, Pueraria phasao 

loides dAT 9900 e Centroserna pubescens dAT 5053 são as leguminosas 

que melhor tm se adaptado às condiç5es ecol6gicas dos cerrados do 

Amapí. Dentre estas destaca-se Dioclea guyanensis que, além de apre 

sentar excelente capacidade de resistgnciaao período de estiagem, 

tem revelado boa produço de marria seca, alto valor nutritivo, boa 

resistancia a insetos e doenças, boa produção de folhas e excelente 

capacidade de rebrota, evidenciando-se, desta forma, como bastante 

promissora para as áreas de campo cerrado dcAmap5. 

Durante o período chuvoso do primeiro e do segundo ano expe 

rimental ocorreu um ataque bastante severo de vaquinha (Diabrotica 

sp), sendo as leguminosas Cntrosema pascuorum CIAT-5171, Centroserna 

7ubeSCenS Australia, Centrosema pubescens CIAT-438, Centrosema pubes 

ena dAT 512o, Centroserna sp CPATU 78135, Centroscraa sp CPATU 78138, Centrose 

ia sp CIAT 5112, Dolichos Labla/5 Kongai, Dolichos Lablab Feijão Azuke,Lablab purpu 

rens CPATU 78215 e Vigna sp CPATU 78210 as que apresentaram maior 

;usceptibilidade ao ataque. 
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