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RESUMO 
 
 

O tremoço (Lupinus albus) uma leguminosa da família Fabaceae utilizada principalmente como 
adubo verde, mas que pode também ser consumida pelo Homem após tratamento adequado. 
A planta possui um sistema radicular pivotante bastante profundo, sendo capaz de estabelecer 
associação simbiótica com bactérias fixadoras de Nitrogênio (N2) do ar atmosférico, diminuindo 
sensivelmente os custos com adubação. Tradicionalmente cultivada no período outono-inverno, 
adapta-se facilmente a diferentes condições edafoclimáticas, proporcionando proteção e 
melhoria das condições físicas e biológicas do solo, sendo uma importante alternativa para a 
rotação de culturas em sistemas agrícolas. O grão seco possui alto teor protéico, porém 
apresenta uma substância alcalóide (lupanina,) que é tóxica e lhe confere um sabor amargo. 
Todavia, depois de ser cozido e passado em água corrente por várias vezes o grão se torna 
comestível, pois o cozimento inativa enzimas e, a lavagem retira os alcalóides e o sabor 
amargo. O ciclo da cultura é de 130 a 140 dias, porém quando sua utilidade for para adubação 
verde o corte e incorporação ao solo deve ser realizado ao redor de 115 dias. Procurando 
avaliar a capacidade do tremoço em aproveitar o efeito residual da adubação potássica 
aplicada na cultura do arroz, cultivada no verão, foi instalado um experimento no Pólo Regional 
do Vale do Paraíba (APTA), em Pindamonhangaba-SP. O trabalho consistiu de dois 
tratamentos (Controle e Adubação com KCl aplicado na cultura do arroz no cultivo anterior). 
Após 110 dias do plantio foram coletadas amostras de parte aérea das plantas, numa área de 
7,2m². As amostras foram levadas ao Departamento de Ciências Agrárias (UNITAU) onde se 
pesou a biomassa verde total da parte aérea e contou-se o número de plantas por parcela. 
Posteriormente, fez-se a separação do material vegetal em ramos+folhas e vagens sendo que, 
subamostras desses componentes foram pesadas em balança semi analítica e postas para 
secar em estufa de circulação forçada a 65°C por 72 horas, para determinação da biomassa 
seca, no Laboratório de Análises de Solos e Nutrição Mineral de Plantas da UNITAU. Os 
resultados demonstraram que o tremoço possui grande capacidade de aproveitar o potássio 
residual proveniente de cultivos anteriores, tendo em vista que numa densidade de plantio de 5 
a 5,5 plantas por metro quadrado a produção de biomassa seca de ramos e folha foi de 2,0 
Mg/ha no tratamento controle, enquanto que no tratamento com KCl foram produzidas 2,3 
Mg/ha, quantidade esta 16% maior. Quanto à produção de vagens verificou-se no tratamento 
controle uma produtividade de 1,8 Mg/ha, ao passo que no tratamento que recebeu KCl houve 
produção de 2,3 Mg/ha, produtividade 23% mais alta. 


