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RECOMENDAC;OES SOBRE 0 CUL TIVO E usa DA
LEUCENA NA ALIMENTAC;AO ANIMAL

Gonyalo Moreira Ramos I
Edson Camara Italianol

Maria do Socorro C. B. Nasciment02

Raimundo B. de Araujo NetoJ

l.INTRODUC;AO

Os niveis de proteina nas pastagens da regiao Meio-Norte sac mui-
to baixos, especialmente, no periodo seco do ano, quando atingem valores
inferiores a 5%, insuficientes para atender as exigencias nutricionais mi-
nimas dos animais em pastejo.

o atendimento as necessidades de proteina pode ser feito atraves
do suprimento de concentrados proteicos, e, em parte, por fontes de ni-
trogenio nao proteico e tambem pela ingestao de forrageiras com alto
teor em proteina, como as leguminosas. As duas primeiras formas tern
custos elevados e sac de aquisiyao relativamente dificil em alguns centros
urbanos da regiao. A terceira fonte, ou seja, as leguminosas, constitui uma
alternativa de baixo custo, e que pode ser produzida na propria fazenda.

lEng.-Agr., MS. Embrapa-Centro de Pesquisa Agropecuana do Meio-Norte (CPAMN),
Caixa Postal 01, CEP 64006-220 Teresina, PI.

2Eng.-Agr., PhD. Embrapa-CPAMN.



A leucena (Leucaena leucocephala) e uma leguminosa que ofe-
rece as mais diversas formas de utilizayao ( forragem, adubo verde, car-
vao vegetal, quebra vento, sombreamento, etc.). 0 seu uso na alimentayao
animal e, entretanto, dos mais importantes, devido as suas boas qualidades
como forrageira.

E uma planta originaria da peninsula de Yucatan, no Mexico
(Alcantara, 1993) perene, de porte arbustivo ou arb6reo (dependendo da
variedade). E muito apreciada pelo gado, produz forragem de boa qual ida-
de, rica em proteina e com teores de minerais e energia capazes de atender
as exigencias nutricionais dos animais, podendo ser usada na confecyao de
feno, triturada e fomecida no cocho, para enriquecimento da silagem, como
banco de proteina ou em consorciayao com gramineas.

A leucena e uma forrageira bem adaptada a regiao Meio-Norte,
com melhor desempenho quando cultivada em solos de media a alta ferti-
lidade e bem drenados. A area destinada ao plantio deve ser destocada,
arada e gradeada. Os solos de baixadas, bem drenados, saD os mais
indicados para a cultura, bem como aqueles cobertos por babayuais,
precisando-se, neste caso, fazer 0 raleamento, deixando-se cerca de 100
palmeiras/ ha. Nessas areas, a leucena permanece verde durante todo 0

ano. Em solos arenosos, e onde a precipitayao anual e inferior a 1.200 mm,
distribuida em cerca de cinco meses, as plantas conservam poucas folhas
durante 0 periodo mais seco Gulho a outubro) e quando cortadas, ou aparadas
pelo gada, a rebrotayao e fraca.

Os solos acidos (pH abaixo de 5,5), com altos teores de aluminio,
prejudicam 0 desenvolvimento das raizes, tomando as plantas menos
resistentes as estiagens prolongadas. Nessas condiyoes, e preciso fazer a



correyao do solo, aplicando-se calcario nos sulcos de plantio ou nas covas,
a base de uma a duas t/ha, dependendo da analise do solo.

As adubayoes fosfatada e potassica sac necessarias e devem ser
baseadas tambem naanalisedo solo. Naausenciadesta, recomenda-se, geral-
mente, uma adubayao a base de 100 kg/ha de P20S e 50 kg/ha de K

2
0.

°tratamento das sementes de leucena tern por fim aumentar e apressar
a germinayao, como tambem fomecer-Ihes a bacteria fixadora de nitrogenio,
que vai enriquecer 0 solo e aumentar a produyao e melhorar 0 valor nutritivo da
forragem.

As sementes de leucena apresentam percentuais de germinayao baixos,
geralmente inferiores a 50%, devido a dureza do seu tegumenta ou casca, que
impede a entrada da agua e, portanto, 0 desencadeamento do processo de
germinayao. A escarificayao provoca pequenas ranhuras no tegumento,
que permitem a entrada de agua para as sementes, aumentando tanto a
uniformidade como os percentuais de germinayao. Os metodos mais comuns
de tratamento das sementes para quebrar a dormencia sac: escarificayao
com soda caustica, imersao em agua quente (80°C), escarificayao em acido
sulfurico concentrado, tratamento com agua a tempertatura ambiente e
escarificayao com lixa.

A soda caustica e uma substfulcia quimica, podendo ser encontrada no
comercio dos pequenos centros urbanos, onde e utilizada na fabricayao de
sabao caseiro, portanto, de manuseio conhecido. °tratamento das sementes
com soda caustica, recomendado por Seiffert & Thiago (1983), e feito
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juntando-se as sementes a uma soluyao dessa substancia, adotando-se 0

seguinte procedimento:

- Colocar as sementes em urn recipiente (de plastico ou metal) cuja capa-
cidade seja 0 dobro do volume das sementes.

- Preparar uma soluyao de soda caustica e agua em quantidade suficiente
para cobrir as sementes, seguindo uma proporyao de quatro para urn, ou
seja para quatro litros de agua, 1,0 kg de soda; para dois litros de agua,
usar 0,5 kg de soda, etc.

- Colocar essa soluyao sobre as sementes e completar 0 volume do
recipiente com agua .

- Agitar com urn bastao de madeira durante 30 segundos.
- Retirar as sementes da soluyao e deixa-Ias secarem it sombra.
- A semeadura deve ser efetuada, no maximo, ate uma semana depois.

4.1.2. Imersao em Agua Quente

Este tratamento resulta em alta percentagem de germinayao das
sementes, e e de facil execuyao. E feito da seguinte forma:
- Aquecer a agua a 80°C. Na ausencia de urn term6metro, pode-se

considerar que a temperatura foi atingida ao se observar formayao de
bolhas no fundo da vazilha. A quantidade de agua deve ser suficiente
para cobrir todas as sementes.

- Retirar a agua do fogo e nela mergulhar as sementes, deixando-as durante
cinco minutos.

- Terminado 0 tempo, entornar 0 recipiente para escorrer a agua quente.
Para evitar a perda das sementes, recomenda-se que seja usada uma
penelra.

- Lavar as sementes em agua fria e pro ceder a secagem it sombra,
espalhando-as sobre urn piso de cimento, chao batido ou lona.



4.1.3. Escarifica~ao em Acido Sulft'irico

A imersao das sementes em acido sulfurico concentrado durante 20
minutos e urn metodo eficiente, tanto em relayao ao percentual como it
velocidade de germinayao. No entanto, 0 seu manuseio por pessoa nao
habilitada e muito perigoso, por se tratar de uma substancia altamente
corrosiva, alem de ser cara e de dificil aquisiyao no comercio das pequenas
cidades.

4.1.4. Tratamento em Agua it. Temperatura Ambiente

Consiste em colocar as sementes de molho em agua durante 48 horas. E
necessario trocar a agua a cada 12horas eo plantio deve ser feito imediatarnente
apos 0 tratamento.

Dos metodos descritos, 0 tratamento atraves da escarificayao com lixa e 0

de menor eficiencia, e se presta somente para escarificar pequenas
quantidades de sementes.

As plantas de leucena desenvolvem nodulos em seu sistema radicular,
que sac constituidos de bacterias capazes de retirar nitrogenio da atmosfera e
incorpora-lo no solo. Esse nitrogenio e usado pelas plantas, aumentando-lhes a
produyao e 0 nivel de proteina. A formayao dos nodulos e,
consequentemente, a fixayao de nitrogenio do ar, somente e possivel quan-
do existe a bacteria no solo ou pela sua inoculayao nas sementes. A
inoculayao e uma pratica simples, que consiste em dissolver 0 inoculante



em agua e misturar com as sementes ja escarificadas, ate se formar uma
pelicula do inoculante em volta das sementes, e a seguir, deixa-Ias secar it
sombra. Recomenda-se 20 g de inoculante por quilo de sementes. 0 plantio
deve ser feito imediatamente apes a inocula~ao.

o plantio das sementes para forma~ao de mudas e feito em sacos
de polietileno preto, perfurado, com dimens5es de 15 cm x 7,5 cm. Para 0

enchimento dos sacos deve-se usar uma mistura de tres partes de terra vegetal
e uma parte de esterco de curral bem curtido. Para cada metro cubico da
mistura deve-se acrescentar 2 kg de superfosfato simples e 1kg de cloreto de
potassio. Plantar de tres a quatro sementes em cada saco e molhar
diariamente. Os sacos devem ser mantidos em urn ripado com cerca de
50% de sombreamento e quando as plantas tiverem aproximadamente 30
cm de altura faz-se 0 transplantio para 0 campo.

o plantio por mudas tern a vantagem de proporcionar 0 mais rapido
estabelecimento das plantas e encurtar 0 periodo para 0 primeiro corte ou pastejo.
No entanto, tern custo elevado, sendo recomendavel somente a pequenas areas.

o plantio atraves de sementes pode ser em suIcos ou covas. Na regiao
Meio-Norte, a epoca de plantio e no inicio das chuvas, ou seja, dezembro/
janeiro. 0plantio tardio ocasiona atraso no crescimento das plantas e na sua
util~.

A quantidade de mudas ou sementes/ha depende do espa~amento e
este, do tipo de utiliza~ao desejada. Sabe-se que 1 kg contem, em media,
20.000 sementes. Portanto, para 0 plantio de 1 ha, com covas espa~adas de
0,5 cm x 0,5 m, colocando-se tres sementes por cova, sac necessarios 6 kg de
sementes.



A leucena apresenta crescimento iniciallento, dai a necessidade de
controle das ervas invasoras, 0 que pode ser realizado com cultivador a
tra9ao animal ou com micro-trator, de maneira a reduzir os custos.

A leucena tern diversas formas de utiliza9ao na alimenta9ao ani-
mal: destinada a pastejo direto, como banco de proteina ou consorciada
com gramineas; cortada e picada, para fornecimento no cocho, confec9ao
de feno ou enriquecimento de silagem.

Na forma9ao de silagem, a leucena pode ser adicionada ao capim
elefante, cana e/ou outra graminea, na propor9ao de 1:1ou de 1:2para melhorar
a qualidade da silagem (Skerman, 1977).Como nas demais formas de utiliz~ao,
a epoca do corte e muito importante, devendo ser realizada quando a planta
apresenta elevada quantidade de folhas, 0 que significa melhor valor nutrituvo

Consiste em uma area implantada com forrageira de elevado teor
proteico, onde os animais permanecem cerca de duas horas por dia. Com essa
finalidade a leucena deve ser plantada no espa9amento de 1,0m entre suIcos,
distribuindo-se cerca de 20 sementes por metro de sulco e cobrindo-se com
uma fina camada de terra. No plantio em covas, por sementes ou mudas, usa-se
tambem 1 m entre linhas e 30 a 50 cm entre covas, plantando-se de tres a
quatro sementes par cova. 0 primeiro pastejo e feito quando as plantas tiverem
aproximadamente 2,0 m de altura. 0 acesso it area deve ser interrompido quando
os animais consumirem as folhas e os ramos finos.



ser espa~adas de 3 a 5 m para que haja melhores condi~5es de desenvolvi-
mento da graminea, depois do estabelecimento da leucena. A graminea
devera ser semeada urn ana apcs 0 plantio da leucena, devido ao cresci-
mento inicial lento dessa leguminosa. Nesse caso, para melhor utiliza~ao
da area, e conveniente fazer a consorcia~ao, no primeiro ano, da leucena
com uma cultura anual, de preferencia 0 feijao caupi. 0 primeiro pastejo
podera ser feito apcs 0 estabelecimento da graminea.

o plantio da leucena para confec~o de feno, para corte e fomecimento
no cocho ou para enrequecimento de silagem, e feito no mesmo espa~amento
utilizado para 0 banco de proteina. 0 primeiro corte devera ser realizado
entre 12 e 18 meses apcs 0 estabelecimento. Dai em diante, poderao ser
realizados cortes a cada 60 dias, no periodo das chuvas, e urn corte no periodo
seco. A altura dos cortes deve variar de 40 a 60 cm do solo. Para melhor
aproveitamento, passar 0 material em maquina forrageira, tendo 0 cuidado de
excluir os ramos com diametro maior que 6 mm, porque prejudicariam a
maquina, alem de serem muito fibrosos e de baixa digestibilidade.

Para confec~ao de feno, 0 material e desidratado ao sol, em secador
de cimento ou de chao batido. Normalmente, a secagem durante dois dias de
sol e suficiente. 0 feno deve ser guardado em galp5es ventilados, para ser
utilizado durante 0 periodo seco. Quando as plantas encontram-se no estadio
de frutifica~o e amadurecimento das vagens, e conveniente transformar 0 feno
em farelo, passando-o em uma forrageira munida de peneira, para fragmenta~ao
das sementes, pois estas, se consumidas inteiras, nac sac digeridas pelos animais.

Em trabalhos realizados em Campo Maior, PI, alimentando-se
bezerros recem-desmamados, com ra~ao contendo 45% de feno de leucena,
obteve-se maior ganho de peso do que ra~es com a mesma percentagem de
vagens de faveira (Parkia platycephala) ou de feno de guandu (Tabela 1).



TABELA 1. Ganho de peso de bezerros recem-desmamados alimenta-
dos com ra~ao contendo 45% de feno de leucena, feno
de guandu ou de vagens de faveira trituradas. '"

Tratamentos Peso Peso Ganho de peso vivo (kg)
final (kg) inicial (kg) Periodo (56 dias) Diano

Feno de guandu 168,5 155,0 13,5 0,241
Feno de leucena 175,2 154,7 20,5 0,367
Vagens de faveira 171,0 154,8 16,3 0,289
*Alem desses ingredientes, cada ra9ao continha farelo de trigo (45%) e
farelo de soja (10%).

As plantas de leucena sao muito danificadas pelas formigas cortadeiras,
na fase inicial de desenvolvimento. 0 combate deve ser feito com produtos
especificos, logo que seja detectada a presen9a das formigas.

A leucena e uma planta forrageira muito palativel,.e tanto suas folhas
como seus ramos, flores, vagens e sementes prestam-se it alimenta980 animal. A
sua produtividade e influenciada pela variedade cultivada, clima, fertilidade do
solo, espa9amento, etc.

Em Teresina, PI, a variedade Cunningham, ap6s corte da uniform i-
za9ao em outubro, produziu, em janeiro, 4.190 kg de materia seca/ha e,
novamente cortada em mar90, produziu 3.030 kg (Tabela 2). 0 solo era
urn Latossolo Vermelho-Amarelo Podz61ico, adubado com 75 kglha de
PP5 e 50 kg/ha de Kp. Nas condi90es climaticas da regiao, a leucena pode



ser cortada quatro vezes durante 0 ano, sendo tres vezes no periodo das
chuvas e uma vez no periodo seco.

Sob humidade adequada, a leucena floresce durante todo 0 ano,
notadamente nos meses de abril a junho. A partir da formayao das vagens,
ocorre uma reduyao na percentagem de folhas que se torna minima quando as
vagens estao maduras. A melhor epoca para 0 corte das plantas e, portanto,
ao inicio de florescimento, quando a quantidade de folhas eo valor nutritivo
saD elevados.

TABELA 2. Produ~ao de forragem e percetagem dos componentes da
planta.

Epoca Altura das Rendimento Componentes
dos cortes plantas (kg MS/ha) (% daMS)

(em) Folha Caulel Infloresc.

Janeiro/95 278 4.190 68,4 31,6 0,0

Maryo/95 216 3.030 47,8 48,7 3,4

lDifunetro menor que 6 mm.

A forragem oriunda da leucena e palatavel, tern alto teor de proteina
bruta e minerais e baixo teor de fibra bruta, sendo, portanto, uma forrageira de
valor nutritivo elevado. A qualidade da forragem, entretanto, depende da
proporyao entre folhas e caule, uma vez que, 0 percentual de proteina nas folhas
e cere a de tres vezes superior ao do caule, mesmo considerando-se somente
os caules comestiveis pelos animais, ou seja, aqueles com diametro menor
do que 6 mm (Tabela 3).



TABELA 3. Teores de fibra bruta (FB), proteina bruta (PB) calcio
(Ca) e fosforo (P) na parte aerea da leucena var.
cunningham, com base na materia seca.

Parte da planta FB%
CauIe] 45,61

Folhas 10,99
] Diametro menor que 6 mm.

PB%

7,65

23,00

0,31

0,27

7,3

0,21

A leucena nao deve ser ministrada como alimentac;ao exclusiva,
pois pode provo car salivac;ao, queda de la, dos pelos da vassoura da cauda
e reduc;aona taxa de crescimento dos animais. Estes sintomas de intoxicac;ao
sac causados por urn aminoacido t6xico denominado "mimosina", exis-
tente na planta (Gomide & Queiroz, 1993), principal mente nas ramificac;5es
novas. A toxidez pode ser evitada usando-se a leucena em pastejo contro-
lado por cere a de duas horas por dia, ou nao permitindo que seu forneci-
mento ultrapasse a 30% da dieta diaria.
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