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PRODUÇÃO DE BIOMASSA E CRESCIMENTO, RADICULAR E FOLIAR DO TREMOÇO
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WALLAU, Vitor Hugo.5
RESUMO
Experimento foi realizado em casa de vegetação, utilizando-se solo enriquecido com 10% de matéria orgânica. Foram preparados oito repetições
(vasos com 50 kg), e cultivados o tremoço com o objetivo de verificar a capacidade de produção de biomassa foliar e radicular, também o crescimento
radicular em profundidade. As coletas foram feitas aos 30 e 60 dias. Verificou-se que no o período de 60 dias o crescimento foliar e radicular foi de
45,8% e 15,7% sendo superior aos 30 dias. A biomassa seca obtida nos 60 dias foi de 24,3% e 65%, superior também aos 30 dias, porem, o
desenvolvimento do tremoço foi prejudicado devido à época de semeadura e as intemperes do período.
PALAVRAS-CHAVE: Repetições, Tremoço, Coletas, Períodos.

1. INTRODUÇÃO
O tremoço é uma leguminosa muito empregada na adubação verde. Devido ao seu potencial para uso em pessoas
diabéticas, também vem ganhando força no mercado alimentício (CARLOS, COSTA E COSTA, 2006).
Segundo Paulo (2014) classifica-se o tremoço como uma planta alta (até 120 cm), produzindo assim uma
biomassa proporcional a sua altura, que pode atingir 30 e 5 ton /ha-1 verde e seca, respectivamente.
Mateus e Wutke (2006) , o tremoço é utilizado no cultivo intercalar no outono-inverno na substituição de capim
ou de bagaço de cana como cobertura vegetal do solo, em áreas de fruticultura como. Já a EMBRAPA (2004) destaca
que o tremoço é altamente suscetível ao cancro da haste, por isso, não deve ser cultivado antecedendo a soja.
A adubação verde é uma das práticas importantes nas melhorias das condições químicas, físicas e biológicas, do
solo. Esta prática auxilia na proteção de solo, sendo assim a magnitude de erosões se reduz e o potencial de matéria
orgânica no solo aumenta. Outra importante característica da adubação verde é a reciclagem de nutrientes que ocorre
das camadas mais profundas para as superficiais. Neste sentido, Favero et al. (2000) e Espindola; Guerra e Almeida
(2001) descrevem que, as leguminosas têm sido as espécies preferidas para adubação verde em razão da fixação do
nitrogênio atmosférico (200 kg/ha/ano) por bactérias em simbiose com suas raízes. Além disso, produzem grande
quantidade de massa e apresentam sistema radicular pivotante, capaz de extrair nutrientes que se encontram em
camadas mais profundas do solo, os quais serão disponibilizados após sua decomposição e incorporação ao solo.
O experimento foi desenvolvido com o objetivo de verificar o desenvolvimento da cultura na produção de
biomassa verde e seca e também verificar o comprimento radicular e foliar, em casa de vegetação.
2. MATERIAL E MÉTODOS
Utilizando-se solo enriquecido com 10% de matéria orgânica, foram preparados oito repetições (vasos com 50
kg) e, cultivado o tremoço. A semeadura foi realizada de acordo com as recomendações agronômicas para a cultura.
Após a confecção de todos os vasos foram mantidos em casa de vegetação.
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Aos 30 e 60 dias foram amostrados quatro vasos para análise do desenvolvimento foliar e radicular (cm) e
produção de biomassa verde e seca (kg ha-1). A Massa seca foi obtida pela desidratação das plantas em estufa a 60ºC
por 48 horas. Os dados foram tabulados para análise e discussão. Para o peso utilizou-se de balança de precisão e para o
crescimento foi utilizado régua. Sendo os mesmos marcados em tabela de campo.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Verificou-se que aos 60 dias o crescimento foliar e radicular foi 45,8 e 15,7% superior ao obtido na avaliação aos
30 dias, sendo observada produção de biomassa verde foliar e radicular de 20,2 e 64,6%, respectivamente, para o
mesmo período.
Já a biomassa seca foliar e radicular foi de 24,3 e 65,0% superior 60 dias, em relação a avaliação realizada aos
30 dias, que de acordo com Dias (2008) é perfeitamente normal, tendo em vista que 90% do peso fresco de uma planta
herbácea é representado pela água (Tabela 1).
Tabela 1 - Comprimento foliar e radicular (cm) e massa verde e seca (kg ha-1).
Comprimento (cm)
Massa kg ha-1
Período
Massa Verde
Massa Seca
Foliar
Radicular
Foliar
Radicular
Foliar
Radicular
30
32,36
18,6
4.240
232
568
39
60
59,71
22,07
5.326
656
750
60
Fonte: O autor, 2016. *Estimativa através de cálculos de transformação de g/m² para kg ha-1

Os resultados apresentados neste trabalho em relação ao desenvolvimento e volume de biomassa são referentes a
períodos de 30 e 60 dias. Por conseguinte, verifica-se que os dados apresentados na Tabela 1, estão significativamente
inferiores ao relatados na literatura, que destacam que o tremoço avaliado aos 140 dias pode produzir até 30 e 4 ton ha-1
de biomassa verde e seca, respectivamente.
A empresa SEPROTEC SEMENTES, fornece os dados que a produção massa verde é dada por 30 ton.ha-1 e a
massa verde são dados por 3 a 4 ton.ha-1, ambos os dados são levados em consideração a produção em ano, sendo que o
ciclo do tremoço leva cerca de 140 dias.
Barradas et al. (2001)

destacam em seu trabalho sobre adubação verde que dentre as diversas culturas

analisadas, três espécies de tremoço branco, se destacaram na produção de matéria verde e seca, aos 51 dias, obtendo
valores de 10,5 e 2,5 ton ha-1, para biomassa verde e seca, respectivamente.
Calegari, (1992); Wutke, (1993); Fahl et al., (1998) afirmam que na faixa de temperatura entre 15º e 25ºC, a
leguminosa pode atingir altura de 0,8 a 1,5 metros. Sendo assim apresenta um elevada produção de massa seca dada
por 5 ton.ha-1 e um sistema radicular pivotante bastante profundo, que pode atingir até mais de 1 metro de profundidade.
Assim, reservadas as proporções temporais, pode-se destacar que os valores apresentados no experimento estão
de próximos aos descritos na literatura.
Quanto ao crescimento radicular, a literatura destaca que as plantas podem atingirem mais 1,20 m de
comprimento, o que não acontece neste trabalho, possivelmente devido a fatores como o tempo de avaliação, a
profundidade dos vasos e fatores como luminosidade inadequada para a planta, o pH do solo e também a temperatura,
bem como a época de plantio, tenham influenciado os resultados.
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5. CONCLUSÕES

O desenvolvimento da cultura em termos de produção de biomassa verde e seca e também crescimento radicular
e foliar foi prejudicado pelos fatores ambientais e edáficos presentes nas condições de instalação do experimento.
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