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Com o objetivo de avaliar o desempenho de três leguminosas tropicais

herbáceas mucuna preta (Stizolobium at te rr t m um+, mucuna cinza (Stizolobtum

cochmchinensisv e feijão de porco (Canavalta ensiformes) submetidas a

diferentes doses de superfosfato triplo e de calcário dolomítico, , montou-se

este experimento. O experimento foi instalado e conduzido em casa de

vegetação, localizada no departamento de solos da Faculdade de Ciências

Agrárias do Pará (FCAP), Belém/PA O solo utilizado no experimento foi

coletado na profundidade de O - 20 cm e classificado como Latossolo Amarelo

álico. de textura média. Utilizou-se um delineamento experimental em blocos

ao acaso, sendo os tratamentos arranjados em um esquema fatorial 3x3x3, em 2

repetições, com teste de Tukey a 5%. Os parârnetros analisados foram matéria

seca da parte aérea, concentração e quantidades acumuladas de N, P, e Ca. O

feijão de porco e a mucuna cinza apresentaram produções de matéria seca da

parte aérea superiores e significativamente diferentes da mucuna preta. A

interação fósforolcalcário proporcionou aumento da matéria seca da parte

aerea, da concentração (Fig. 2) e da quantidade acumulada de P com efeito

significativo até o nivel de 4 tlha, independente do nível de fósforo e

diminuição da concentração de N (Fig. 1) naquela parte das plantas. A

concentração de Ca (Fig. 3) bem como a quantidade acumulada na matéria seca

aumentaram com os niveis de cal agem com efeito significativo até 4 tlha, de

acordo com a espécie.
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Figura 1 - Curvas de regressão das médias observadas na concentração <%> de nitrogênio na
matéria seca da parte aérea. de leguminosas herbáceas. em função de doses de
fósforo e de catcáno aplicadas no solo.

R'=O.81 Y=O.105()+{).OI7329X~.000667X2 PQ
R'=O.63 Y=O.14667+{).04562X~.OO2656X' 1>25
R'=O.70 Y=O.1817+{).06479X~.OO526X' P45

O.' --- .
~,JI •••-)(-" 4"..•

Figura 2- Curvas de regressão das médias observadas da concentração <%> de fósforo na
matéria seca da parte aérea. de leguminosas herbáceas. cultivadas em um lat055OIo
amarelo ánco.em função de doses de fósforo e de calcário aplicadas no solo.
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Figura 3 - Curvas de regressão das médias observadas para a quantidade acumulada de fósforo
na matéria seca da parte aérea. de leguminosas herbáceas, em um latossolo amarelo
áuco,em função de doses de fósforo e de calcário aplicadas no solo.
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