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RESUMO.  
 
 Na região Amazônica o cará é uma excelente cultura que desenvolve bem as 

condições de agroecossistema. Segundo SANTOS (2002), a cultura do inhame ou cará 

(Dioscorea spp.) apresenta grande importância socioeconômica. Como alimento o cará é 

rico em diversas vitaminas do complexo B1, B2 e B6 (tiamina, riboflavina, niacina), vitamina A, 

Vitamina C (ácido ascórbico) e carboidratos principalmente em amido, o qual é a principal 

reserva energética dos vegetais. A adubação verde é uma prática bastante adotada na 

agricultura tropical, a qual esta inserida dentro das técnicas de manejo utilizada na 

agricultura de base ecológica, que é a adoção de policultivos (FRANCIS (1986) e 

VANDERMEER (1989)). Os benefícios da pratica da adubação verde esta diretamente 

correlacionada ao ganho de matéria orgânica no sistema, proporcionando melhorias nas 

propriedades químicas, físicas e biológicas do solo (ESPÍNDOLA et al 1997). As 

leguminosas tem sido preferidas para a adubação verde devido à capacidade de se 

associarem simbioticamente às bactérias do gênero Rhizobium  e  Bradyrhizobium, que 

fixam o nitrogênio atmosférico. O objetivo geral foi o de avaliar a produtividade do Cará-roxo 

Dioscorea trifida, sob consórcio de diferentes leguminosas: Feijão-Caupi (vigna ungiculata), 

Amendoim (Arachis hypogaea), Soja (Glycine max) e Mucúna-Preta (Mucuna aterrima). O 

plantio do Cará Dioscorea trifida foi realizado no município de Caapiranga, Amazonas, entre 

os meses de setembro e outubro de 2012, época que usualmente os produtores de Cará do 

Município fazem o plantio do Tubérculo. Foram plantadas 40 plantas de Cará, distribuídas 

em uma área de 200 m², disposta de forma Retangular. As plantas foram separadas em 4 

blocos, e cada um contendo 5 parcelas, sendo que cada parcela possui 2 plantas de cará. 

As plantas leguminosas foram dispostas entre as parcelas, e dentro da parcela do seu 

respectivo tratamento. Em relação à média da produtividade do cará-roxo observou-se que 

nas parcelas em que o cará-roxo estava consorciado com a Mucúna-preta, Soja e o 

Amendoim, tiveram uma ligeira diferença na produtividade comparada aos outros 

tratamentos e ao tratamento testemunha. A média de produção no tratamento cará x 

mucúna-preta foi de 2,800kg, e a média de produção no tratamento Cará x Amendoim foi de 

2,747kg e a Média de produção no tratamento Cará x Soja foi de 2,690kg. Enquanto que os 

tratamentos Cará x Feijão-Caupi e testemunha tiveram um menor rendimento em média na 

produção de Cará-roxo, 2,230 kg e 2,106kg. 

 

PALAVRA-CHAVE; Cará-roxo, Dioscorea trifida, Leguminosas, Consórcio, produtividade, 

agroecossistema, 

 
 
 



 

ABSTRACT. 
  
 In the Amazon region the character is a great culture that develops and conditions 

agroecosystem. According to Santos (2002), the cultivation of taro or yams (Dioscorea spp.) 

Has great socioeconomic importance. As food the character is rich in various vitamins B1, B2 

and B6 (thiamine, riboflavin, niacin), Vitamin A, Vitamin C (ascorbic acid) and carbohydrates 

mainly starch, which is the main energy reserve of vegetables. Green manure is a 

widespread practice adopted in tropical agriculture, which is inserted into the management 

techniques used in ecologically-based, that is the adoption of polycultures (FRANCIS (1986) 

and Vandermeer (1989)). The benefits of the practice of green manuring is directly correlated 

to the gain of organic matter in the system, providing improvements in chemical, physical and 

biological soil properties (ESPÍNDOLA et al 1997). Legumes have been preferred for green 

manure due to the ability to associate symbiotically with bacteria of the genus Rhizobium and 

Bradyrhizobium, which fix atmospheric nitrogen. The overall objective was to evaluate the 

productivity of yam-purple Dioscorea trifida under consortium of different legumes: beans, 

cowpea (Vigna ungiculata), Peanut (Arachis hypogaea), soybean (Glycine max) and velvet 

bean (Mucuna aterrima). The planting of the yam Dioscorea trifida was conducted in the 

municipality of Caapiranga, Amazonas, between the months of September and October 

2012, a period which usually producers Yam Municipality are planting the tuber. Were 

planted 40 plants of yam, distributed over an area of 200 m², arranged so rectangle. The 

plants were separated into four blocks, each containing five plots, each plot has two plants 

yams. Legumes were arranged between plots and within the portion of their processing. In 

the average productivity of yam-purple was observed that the plots in which the character-

purple was intercropped with velvetbean, Soy and Peanut, had a slight difference in yield 

compared to other treatments and the control treatment. The average production in the 

treatment yams x velvetbean was 2.800 kg, and the average production in the treatment 

Cará x Peanut was 2.747 kg and the average production in the treatment Cará x Soy was 

2.690 kg. While treatments Cará x Bean Cowpea and witness had a lower yield average 

production of yam, purple, 2.230 kg and 2.106 kg. 

 

KEY WORD: Purple-yam, Dioscorea trifida, Pulses, Consortium, productivity, agro-

ecosystem. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
 

Na região Amazônica o cará é uma excelente cultura que desenvolve bem as 

condições de agroecossistema de terra firme sendo observado seu cultivo em larga escala 

pelos agricultores familiares do Baixo Solimões como principal fonte renda e subsistência. 

Segundo (SANTOS, 2002), a cultura do inhame ou cará (Dioscorea spp.) apresenta 

grande importância socioeconômica para a região Nordeste do Brasil, sobretudo para os 

Estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Maranhão, por constituir um negócio 

agrícola muito promissor dado a excelente qualidade nutritiva e energética de suas túberas 

e a grande utilidade para a alimentação humana. Como alimento o cará é rico em diversas 

vitaminas do complexo B1, B2 e B6 (tiamina, riboflavina, niacina), vitamina A, Vitamina C 

(ácido ascórbico) e carboidratos principalmente em amido, o qual é a principal reserva 

energética dos vegetais, como também a principal fonte de carboidratos na dieta humana, 

além de apreciáveis teores de proteína e de gordura (OLIVEIRA et al., 2007).  

Embora o cará represente grande importância na segurança alimentar por possuir 

características nutricionais excelentes, e ser promissora pela sua produtividade resultante 

da boa adaptabilidade as condições edafoclimáticas das regiões brasileiras. Entretanto, a 

maioria das espécies ainda hoje é pouco estudada, principalmente a D. trifida L. em relação 

às outras espécies de Dioscorea spp. comestíveis (PEDRALLI, 1998 e RAMOS-

ESCUDERO et al.; 2010), principalmente, em relação à adubação verde nos cultivos de 

cará. 

A adubação verde é uma prática bastante adotada na agricultura tropical, a qual esta 

inserida dentro das técnicas de manejo utilizada na agricultura de base ecológica, que é a 

adoção de policultivos (FRANCIS ,1986 e VANDERMEER,1989). Os benefícios da pratica 

da adubação verde esta diretamente correlacionada ao ganho de matéria orgânica no 

sistema, proporcionando melhorias nas propriedades químicas, físicas e biológicas do solo 

(ESPÍNDOLA et al 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1. Agricultura Tropical. 
 

 

 O solo tropical é um ecossistema apropriado para o clima quente. Em estado virgem 

dispõe de uma bioestrutura grumosa muito vantajosa para a expansão radicular. Esta 

bioestrutura forma-se dos agregados, floculados pela presença de óxidos de ferro e 

alumínio, graças à atividade biológica. Para isso necessita de matéria orgânica. E, como a 

matéria orgânica sofre decomposição rápida em clima tropical úmido, sua reposição 

periódica é indispensável (PRIMAVESI 1990). 

 Um dos pontos principais na agricultura tropical é a cobertura permanente do solo. 

Solo desnudo, sem vegetação, calcinado pelo sol e exposto ao impacto das chuvas, 

infalivelmente sofre desgaste maior que um solo coberto. Sua decadência física leva à 

diminuição de sua produtividade e a um retorno menor do dinheiro empatado nos insumos 

(PRIMAVESI 1990).  

 

2.2.Cultura do Cará (Dioscorea trifida) 

 
 O género Dioscorea é composto de mais de 600 espécies largamente distribuídas 

pelas regiões temperadas e tropicais do mundo. O número básico de cromossomos no 

género é n = 10. As séries poliplóides são compostas de auto e alopoliplóides. De acordo 

com Santos (1996), a maior parte das espécies cultivadas é oriunda da Ásia e do Oeste da 

África, sendo as de maior importância económica D. cayanensis e D. rotundata oriundas do 

Oeste da África, D. alata, originária da Ásia e D. trifida, nativa da América tropical 

(PURSEGLOVE, 1975). 

 No Brasil, em especial nas regiões Norte/Nordeste, as principais espécies cultivadas 

de Dioscorea (D. alata, D. bulbifera, D. cayenensis, D. dodecaneura, D. dumetorum e D. 

rotundata), excetuando D. trifida (domesticada pelos indígenas nas áreas limítrofes entre o 

Brasil e as Guianas). 

O cará é uma planta importante para a alimentação humana em regiões tropicais, 

devido à sua rusticidade, expressa principalmente pela resistência a altas temperaturas, a 

“déficits” hídricos, alta eficiência de utilização de nutrientes e a alta capacidade de 

conservação pós-colheita em condições ambientes. Além do consumo “in natura”, os 

rizomas apresentam potencial para industrialização, visando à fabricação de farinha e 

amido, sendo identificadas algumas vantagens comparativas sobre os produtos obtidos da 



mandioca e do milho (HURTADO et al., 1997), podendo substituir parte da farinha de trigo, 

para a obtenção de pão, com vantagens econômicas (MATOSSIAN, 1979).  

 

  2.3. Adubação Verde   
 

A técnica da adubação verde consiste em introduzir, em um sistema de produção, a 

espécie apropriada para depositar ou incorporar sua massa vegetal (BARRADAS 2010). 

Os benefícios da pratica da adubação verde relacionam-se diretamente com o ganho 

de matéria orgânica no sistema, proporcionando melhorias nas propriedades químicas, 

físicas e biológicas do solo (ESPÍNDOLA et al 1997), estimulando a atividade microbiana  e , 

consequentemente, proporcionando, através da concorrência, redução do potencial inoculo 

de agentes patogênicos que vivem no solo, como fungos, bactérias e nematoides. 

A adubação verde, por isso, voltou a ser considerada. Atualmente são os cultivos 

entressafra e entrelinhas que devem proteger o solo de cultura tanto nos campos, como nos 

pomares, cafezais, seringais e outros. E pela inclusão de mais uma cultura, que é a 

adubação verde, se quebra a monotonia das monoculturas, enriquecendo-se o solo com 

materiais orgânicos diferentes, contribuindo, assim, para a diversificação da vida no solo e 

melhorando as condições da cultura principal (PRIMAVESI 1990). 

  

2.4. Plantas utilizadas como adubo verde. 
 

Família Leguminosa, Fabaceae. 

 As leguminosas tem sido preferidas para a adubação verde devido à capacidade de 

se associarem simbioticamente às bactérias do gênero Rhizobium  e  Bradyrhizobium, que 

fixam o nitrogênio atmosférico. A  bactéria forma nódulos nas raízes das plantas, sendo 

facilmente destacáveis sob leve pressão,  diferenciando-se, assim, das estruturas formadas 

pelos germes do solo denominados nematoides.  Devido a simbiose com o Rhizobium, a 

palhada das leguminosas  normalmente apresenta teores maiores de nitrogênio quando 

comparada a outras espécies (BARRADAS 2010). 

 Feijão-Caupi (Vigna unguiculata) da Família das leguminosas tem origem difusa, em 

vários continentes. A Produção mundial alcança 19,4 milhões de toneladas. O Brasil é o 

maior produtor mundial.  Conhecido também como feijão-de-corda, fradinho e, 

internacionalmente, “como caupi” essa espécie é muito consumida no território brasileiro 

(GRAZIANO NETO 2010). 

 Mucúna-preta (Mucuna aterrima) da família das leguminosas possui porte médio e 

com alta adaptação a solos com baixa fertilidade (BARRADA 2010) 



 Soja (Glycine max)  da família das leguminosas, tem origem asiática, estabelece 

importantes relações simbióticas com bactérias. Em viturde da capacidade de reter 

nitrogênio nas raízes, a cultura da soja exige pouca adubação química com compostos 

nitrogenados (GRAZIANO NETO 2010). 

 O efeito da adubação verde consiste especialmente no fornecimento de nitrogênio 

orgânico e de substancia de crescimento (PRIMAVESI 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1  Localização da Área Experimental. 

 
O experimento inicial foi desenvolvido na Área Experimental da Faculdade de 

Ciências Agrarias, no minicampos da Ufam, Manaus AM, e na Comunidade Patauá, 

Caapiranga, AM. 

 

3.2.  Delineamento experimental e plantio. 
 

Foram adquiridas duas sacas de Cará (Dioscorea trifida) do município de 

Caapiranga-Am. A área experimental foi manejada, feita a limpeza (eliminação de plantas 

concorrentes), e feito o coveamento no espaçamento de 1m x 1m. 

O delineamento foi feito em blocos ao acaso, onde cada parcela mediu 5x4 m, com a 

área total de 288 m² e 20 parcelas, composta de 5 tratamentos com 4 repetições. Os 

tratamentos foram Cará x Mucúna-preta, Cará x Feijão-caupi, Cará x Soja, Cará sem capina 

e Cará com capina. Na Figura 1, mostra as sementes das plantas leguminosas utilizadas no 

consorcio com o Cará-roxo. 

      

                 Figura 1: Sementes de Leguminosas utilizadas, Rego, 2013. 

 
Os plantios das leguminosas foram feitos em sulcos nas entrelinhas do plantio de 

cará.   

 Antes dessa etapa foram realizados os testes de germinação entre algumas 

espécies de leguminosas que melhor se adaptariam as condições do solo da área 

experimental, sendo que o Feijão-caupi demonstrou melhor desenvolvimento, germinando 

depois de duas semanas após ser plantado. Entretanto, o experimento que inicialmente era 



na Área de Produção Vegetal da FCA foi acometido por um ataque de cutias (Dasyprocta 

leporina), e ao furto dos carás já plantados. Devido a este problema o experimento foi 

transferido para a Comunidade Patauá, Caapiranga, em área cedida por um produtor, cujos 

carás já estavam plantados, ação esta que otimizou o tempo e recurso. Devido tais 

acontecimentos, o cronograma foi refeito para se adequar a tal situação.  

O plantio de Cará Dioscorea trifida feito no município de Caapiranga, esta no 

espaçamento de 1m x 1m por planta, foram plantadas 40 plantas de Cará, distribuídas em 

uma área de 200 m², disposta de forma Retangular.  

As plantas foram separadas em 4 blocos, e cada um contendo 5 parcelas, sendo que 

cada parcela possui 2 plantas de cará. As plantas leguminosas foram dispostas entre as 

parcelas, e dentro da parcela do seu respectivo tratamento (Figura 2 e 3).  

 

 

             Figura 2: Detalhe parcela com setas indicando as plantas de cará, Rego, 2013. 



           

                       Figura 3:: delineamento do plantio das leguminosas na parcela, Rego, 2013. 
 

Tal área, esta contida próximo de um plantio de mandioca Manihot esculenta 

Crantz  destinado a produção de Farinha de Mandioca (Figura 4).  

 

 

             Figura 4:: plantio de cará (Dioscorea trifida ) próximo de cultivo de  
            mandioca (Manihot    esculenta Crantz), Rego, 2013. 

 

 

 

 



4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Produtividades do cará em consórcio com as leguminosas. 

 

 O plantio do Cará Dioscorea trifida foi realizado nessa área no município de 

Caapiranga, Amazonas, entre os meses de setembro e outubro de 2012, época que 

usualmente os produtores de Cará do Município fazem o plantio do Tubérculo, que 

erroneamente é chamado de semente, nas covas.  

 Após seis meses de plantio foi realizado o plantio das Leguminosas espalhados 

nas parcelas em seus respectivos espaçamentos, isso aconteceu no período de Março de 

2013. Passando esse período em Junho, foi realizada a colheita do cará e das leguminosas 

para a coleta de dados referente a esse experimento, visto que o prazo de conclusão estava 

próximo, isto implica dizer que a idade dos tubérculos era de 9 meses, idade que geralmente 

os produtores de cará colhem para comercialização. Nesse sentido foi realizada a colheita 

manual do cará-roxo, buscando ao máximo retirar do solo todos os tubérculos de cada 

planta (Figura 5).       

  

Figura 5: colheita manual do cará ( A ) ; cará-roxo retirado da cova( B ) , Rego,213 
 
 

 Cada planta de cada parcela foi colhida e pesagem com o auxilio de uma balança 

eletrônica. Os dados estão agrupados na tabela 01 e revelam a Média de massa de cará-

roxo e massa fresca da leguminosa por parcela dividida por cada bloco experimental, 

podendo-se notar uma leve diferença entre os tratamentos. 

A B 



Tabela 1:Massa de cará e de leguminosas por parcela 

 Média Cará (Kg) Leguminosa. Peso Leg. (kg). 

Bloco I 
Parcela CM 3,130 Mucúna 2,86 

Parcela CS 3,547 Soja             Nulo 

Parcela C Am 3,247 Amendoim 0,675 

Parcela CF 2,747 Feijão Caupi 0,145 

Parcela CT 2,714 Testemunha             Nulo 

 
Bloco II 

  . 

Parcela CM 2,817 Mucúna 1,15 

Parcela CS 2,667 Soja               Nulo 

Parcela C Am 2,347 Amendoim 1,405 

Parcela CF 2,070 Feijão-Caupi 0,14 

Parcela CT 1,855 Testemunha               Nulo 

 
Bloco III 

   

Parcela CM 2,175 Mucúna 3,025 

Parcela CS 1,850 Soja                Nulo 

Parcela C Am 2,962 Amendoim 0,85 

Parcela CF 2,400 Feijão-Caupi 0,215 

Parcela CT 1,497 Testemunha                Nulo 

 
Bloco IV 

   

Parcela CM 3,077 Mucúna 2,58 

Parcela CS 2,695 Soja               Nulo 

Parcela C Am 2,432 Amendoim 1,255 

Parcela CF 1,840 Feijão-Caupi               Nulo 

Parcela CT 2,157 Testemunha               Nulo 
 

 

 

 

 

4.2  Viabilidade das leguminosas 

 
 As quatro espécies de Leguminosas, Mucúna-preta (Mucuna aterrima), 

Amendoim (Arachis hypogaea), Feijão Caupi (Vigna unguiculata) e Soja (Glycine max)  

também foram coletadas e avaliadas.  As sementes de Soja não germinaram e as plantas 

de Feijão-Caupi sofreram com o ataque de insetos, comprometendo o crescimento normal 

da planta dentro do tratamento estimado, restando apenas os caules das plantas (Figura 6). 



 
              Figura 6:detalhe feijão-Caupi (A); e danos na folha feijão ( B), Rego, 2013. 
 

 As plantas de amendoim se desenvolveram bem melhor que o Feijão, sofrendo 

poucos danos pela a ação de insetos, chegando até mesmo a produzir amendoim como 

pode ser observado (Figura 7). 

         
          Figura 7:detalhes das folhas de amendoim ( A ); raízes amendoim ( B ), Rego, 2013. 

: 

 A Mucúna-preta foi a planta leguminosa que obteve o resultado mais expressivo, 

devido a sua rusticidade e crescimento indeterminado, chegando a aproximadamente 9 kg 

de Massa Fresca distribuída nos 4 blocos experimentais. Observa-se na Tabela 02 que  a 

Mucúna-preta obteve o melhor rendimento comparada às outras leguminosas, a soja obteve 

resultado nulo, pois suas sementes não chegaram a germinar. O amendoim obteve o 

segundo melhor rendimento geral, chegando a 4,185kg de peso fresco em todo o 

experimento. O feijão-Caupi não obteve um bom rendimento devido ao fato de ter sofrido 

forte danos ocasionado por insetos, que se alimentaram das folhas da planta, 

comprometendo sua capacidade de desenvolvimento a partir da fotossíntese.  

A B 

A B 



 Tabela 2:Média do peso verde das leguminosas por área total 

Leguminosas Média /kg 

Mucuna preta 9,615 

Soja nulo 

Amendoim 4,185 

Feijão Caupi 0,5 

 

 

Verificou-se que as folhas de Mucúna-preta sofreram poucos danos por insetos 

(Figura 11), além de conseguir iniciar a sua floração, e em alguns casos apresentaram 

presença de vagens com sementes (figura 12 e 14). Por apresentar crescimento 

indeterminado de trepadeira à mucúna-preta acabou tomando conta dos Tutores do cará 

(figura 8 e  9).  

 
                       Figura 8: folhas Mucúna-preta( A ) ;  Inflorescência Mucúna-preta ( B ), Rego, 2013. 
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               Figura 9:Vagem Mucúna-preta (A) ; Crescimento Mucúna-preta (B) Rego, 2013. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 Tendo em vistas os Resultados obtidos no consorcio da cultura principal, O Cará-

roxo Dioscorea trifida, com as quatro espécies de Plantas Leguminosas. Verificou-se que a 

Mucúna-preta obteve Melhor resultado expressivo com 9,615kg na área total das parcelas 

seguida do amendoim 4,185Kg. Porém, a Soja e o Feijão – Caupi, não obtiveram bons 

resultados, a soja não germinou e o Feijão sofreu grandes danos por insetos.  

Acredita-se que a Mucúna-preta se destacou pela sua rusticidade e alto 

crescimento vegetativo, garantindo uma ótima cobertura vegetal, inibindo o crescimento de 

plantas daninhas, e protegendo o solo contra a erosão e outras intempéries que diminuem 

as características físico-quimica. 

 Devido o fato de o experimento inicial ter sofrido com a ação de animais, e furtos. 

A alternativa que encontramos foi desenvolver o experimento em uma área disponibilizada 

por comunitários do município de Caapiranga, sendo uma medida “Emergencial”. Sendo 

assim, alguns parâmetros não puderam ser avaliados tais como: as características do solo 

que não pôde ser controlada antes da instalação do plantio, controle das leguminosas nas 

fenofases de desenvolvimento do cará e desenvolvimento das leguminosas nas parcelas 

pelo pouco tempo, após plantio.  

  Em relação a média da produtividade do cará-roxo observou-se que nas parcelas 

em que o cará-roxo estava consorciado com a Mucúna-preta, Soja e o Amendoim, tiveram 

uma ligeira diferença na produtividade comparada aos outros tratamentos e ao tratamento 

testemunha. A média de produção no tratamento cará x mucúna-preta foi de 2,800kg, e a 

média de produção no tratamento Cará x Amendoim foi de 2,747kg e a Média de produção 

no tratamento Cará x Soja foi de 2,690kg. Enquanto que os tratamentos Cará x Feijão-Caupi 

e testemunha tiveram um menor rendimento em média na produção de Cará-roxo, 2,230 kg 

e 2,106kg Tabela 3. 

 



 

Tabela 3:Produtividade do Cará nos Tratamentos e produtividade total. 
 

Tratamento Produtividade Cará (Kg) 

Cará-roxo / Mucúna-preta 2,800 

Cará-roxo / Amendoim 2,747 

Cará-roxo / Soja 2,690 

Cará-roxo / Feijão-Caupi 2,230 

Cará-roxo / Testemunha 2,106 

Produção Total. 98,024 

Média Total. 2,5113 

 

 

 Apesar da diferença na produtividade do Cará-roxo  entre os tratamentos ser 

pequena, mostra que em comparação ao tratamento com testemunha ( sem Leguminosa) 

existe uma diferença, indicando um benefício no uso do consorcio com leguminosas no 

cultivo de Cará-roxo, indicando novas linhas de pesquisas nesses consorcio com 

leguminosas visando um aumento na produtividade desde cultivar. 
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7.CRONOGRAMA EXECUTADO 

 

Nº Descrição Ago 

2012 

Set Out Nov Dez Jan 

2013 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Pesquisa Bibliográfica R R R R R R R R R R R R 

2 Aquisição das sementes/ Preparo da área e 
Plantio do cará R R R          

3 Análise do solo da área antes do plantio 
   R         

4 Plantio das leguminosas nas parcelas de 
acordo com a ordem do sorteio 

    R        

5 Manejo da área no controle a plantas 
invasoras e do crescimento das plantas 
cultivadas nas parcelas    R R   R R    

6 Elaboração de Relatório Parcial    R R        

7 Visitas a área experimental com cuidados 
quanto ao ataque de pragas e doenças 

   R R R R      

8 Colheita do cará e coleta de solo para análise 
em laboratório 

       R R  R R 

9 Análise do solo da área depois da colheita. 
          R  

10 Tabulação e análise dos dados          R R R 

11 Elaboração do Resumo e Relatório Final 
           R 

 

 

R = Realizado. 

P = Previsto. 


