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Resumo – O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de mudas sem proteção (de cercas ou estacas) de 
quatro espécies de leguminosas arbóreas e uma mistura eqüitativa dessas espécies, introduzidas em pastagens 
de Brachiaria brizantha cv. Marandu e Panicum maximum cv. Tanzânia, na presença de gado. O delineamento 
experimental foi o inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 2x5, duas gramíneas (marandu e tanzânia) e quatro 
espécies de leguminosas (Mimosa artemisiana, Pseudosamanea guachapele, Enterolobium contortisiliquum, 
Acacia farnesiana e uma mistura dessas espécies), com três repetições. Avaliaram-se: altura da muda, diâmetro 
do caule, diâmetro da copa, sobrevivência da muda, freqüência de pastejo e ocorrência de formigas. As diferenças 
estatísticas entre as médias da variável canônica principal, pelo teste de Scott-Knott, indicaram a formação 
de três agrupamentos, tendo-se destacado o grupo formado pelos tratamentos M. artemisiana e mistura de 
leguminosas, nos dois pastos, mais E. contortisiliquum e A. farnesiana, nos pastos dos capins marandu e 
tanzânia, respectivamente. Diferenças entre as médias dos tratamentos relativas a cada variável, calculadas por 
meio de intervalos de confi ança de Bonferroni, mostraram que mudas de M. artemisiana apresentaram maior 
altura e sobrevivência em pasto de capim-marandu. Mudas dessa leguminosa, sem proteção, são indicadas para 
ser introduzidas, nas pastagens de capim-marandu da região, na presença do gado.

Termos para indexação: Brachiaria brizantha, Mimosa artemisiana, Panicum maximum, pastejo, sistema 
silvipastoril, sobrevivência.

Establishment of leguminous trees in marandu and tanzânia pastures

Abstract – The objective of this work was to evaluate the performance of nonprotected (by fences or pickets) 
seedlings of leguminous tree species and an equitable mix of these species, introduced in pastures of Brachiaria 

brizantha cv. Marandu and Panicum maximum cv. Tanzânia, in the presence of cattle. The experimental design 
was a completely randomized one, in a 2x5 factorial arrangement, with two grasses (marandu and tanzânia) 
and four leguminous species (Mimosa artemisiana, Pseudomanea guachapele, Enterolobium contortisiliquum, 
Acacia farnesiana), and a mix of these species, with three replicates. Evaluations were made for: seedling 
height, stem diameter, canopy diameter, seedling survival, pasture frequency and ant occurrence. The statistical 
difference between the means of the main canonical variable, by the test of Scott-Knott, indicated the formation 
of three groups, standing out the one formed by M. artemisiana and mixture of leguminous in the two pastures, 
plus E. contortisiliquum and A. farnesiana in pastures of marandu and tanzânia grass, respectively. Differences 
between the means of treatments for each variable, calculated by means of Bonferroni’s intervals of confi dence, 
showed that M. artemisiana presented the greatest height and seedling survival in the pasture of marandu grass. 
This leguminous seedlings, without protection, are indicated to be introduced in pastures of marandu grass in 
the region, in the presence of cattle.

Index terms: Brachiaria brizantha, Mimosa artemisiana, Panicum maximum, grazing, silvipastural system, 
survival.

Introdução

Os sistemas silvipastoris combinam espécies 
lenhosas e produção animal, em alguma forma de arranjo 
temporal ou espacial, e se constituem em ferramentas 

importantes do desenvolvimento sustentável, já que 
combinam produção com conservação dos recursos 
naturais (hídricos e solo), além de atender às diferentes 
necessidades dos produtores rurais, como alimento, 
madeira, lenha, forragem, plantas medicinais e 
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fi bras. Também auxiliam na conservação dos solos, 
recuperação de microbacias, recomposição ordenada 
de áreas fl orestais e manutenção da biodiversidade 
(Nicodemo et al., 2004; Dias Filho & Ferreira, 2007).

As espécies arbóreas podem melhorar a produção, 
a qualidade e a persistência das pastagens (Alonzo, 
2000; Ibrahim et al., 2001), seqüestrar quantidades 
substanciais de carbono (Macedo et al., 2008) e 
aumentar a biodiversidade em pastagens (Dias et al., 
2006). Esses benefícios são maiores no caso de 
leguminosas arbóreas que possuem a capacidade de 
fi xar o nitrogênio do ar (Dias, 2005).

Segundo Andrade et al. (2002), uma das limitações 
para a implantação de sistemas silvipastoris é a 
difi culdade para introdução das árvores em pastagens 
estabelecidas. Constatou-se que a implementação do 
método de proteção das mudas, com arame farpado e 
uma estaca, implica o acréscimo de aproximadamente 
9% no custo operacional da exploração bovina de 
corte, o que signifi ca redução de 27% no retorno bruto 
(Montoya & Baggio, 1991).

Portanto, o estabelecimento de leguminosas 
arbóreas edafoclimatologicamente mais adaptadas, 
sem a proteção de mudas e na presença de animais, 
poderá reduzir o custo da arborização e permitir a 
introdução de espécies, mesmo em sistemas com baixa 
rentabilidade (Dias, 2005). Nas pastagens das regiões 
de baixada e serrana do Estado do Rio de Janeiro, 
foram selecionadas espécies de leguminosas arbóreas 
que se estabeleceram com sucesso a partir de mudas 
sem proteção na presença do gado (Dias et al., 2007a, 
2007b).

O sucesso da introdução de uma espécie arbórea 
na pastagem, sem proteção e na presença dos 
animais, depende do grau de sua aceitabilidade pelos 
animais (Ash, 1990; Hindrichsen et al., 2004), da 
velocidade de crescimento e da competição com 
a pastagem. A aceitabilidade da forrageira, pelos 
animais, é infl uenciada pelo teor de tanino (Nozella, 
2001; Andersson et al., 2006; Nozella et al., 2006) e, 
também, pelo fato de a planta já ser parte ou não de sua 
dieta na pastagem (Souto et al., 1975; Launchbaugh 
et al., 1993). Os animais pastejam seletivamente em 
uma pastagem, escolhendo as forrageiras de melhor 
qualidade e de mais fácil apreensão, para compor a sua 
dieta (Baumont et al., 2000).

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho 
de mudas sem proteção (de cercas ou estacas) de 

quatro espécies de leguminosas arbóreas, isoladamente 
e em uma mistura eqüitativa dessas quatro espécies, 
introduzidas em duas pastagens estabelecidas com 
Brachiaria brizantha cv. Marandu e Panicum maximum 
cv. Tanzânia, na presença de gado.

Material e Métodos

O trabalho foi conduzido em duas áreas de 
pastagens, formadas em dezembro de 2005 e janeiro 
de 2006, respectivamente, com os capins B. brizantha 
cv. Marandu e P. maximum cv. Tanzânia, no setor de 
Bovino de Leite da Empresa de Pesquisa Agropecuária 
do Estado do Rio de Janeiro (Pesagro), Estação 
Experimental de Seropédica, Seropédica, RJ (21o45'S, 
43o41'W, 33 m de altitude).

O solo predominante da área experimental é um 
Planossolo Háplico distrófi co arênico, com a seguinte 
composição química: pH 4,6; Ca, 1,5 cmol

c
 dm-3; 

Mg, 1,3 cmol
c
 dm-3; K, 14 mg kg-1; P, 19 mg kg-1. 

A temperatura média, a média das máximas e a 
média das mínimas e a precipitação pluvial, durante o 
período experimental, foram 23,6oC, 29,5oC, 19,3oC e 
2.276 mm, respectivamente.

Nessas pastagens, foram introduzidas mudas 
(40–60 cm) sem proteção, das espécies de leguminosas 
arbóreas Mimosa artemisiana Heringer & Paula 
(jurema-branca), Pseudosamanea guachapele (Kunth) 
Harms (albizia), Enterolobium contortisiliquum (Vell) 
Morong (orelha-de-negro), Acacia farnesiana (L.) 
Willd (aromita), mais uma mistura eqüitativa dessas 
espécies, em relação ao número de mudas. As três 
primeiras espécies foram selecionadas entre 16, com 
base em estudos anteriores, por apresentarem potencial 
para o estabelecimento em pastagens na presença de 
animais (Dias, 2005).

As mudas foram produzidas no viveiro do campo 
experimental da Embrapa Agrobiologia, Seropédica, 
RJ, por meio de sementes com inoculação de estirpes 
efi cientes de rizóbio, recomendadas por Faria (2001), 
e, também, de uma mistura dos fungos micorrízicos, 
Gigaspora margarita e Glomus clarum. A inoculação 
foi feita segundo De-Polli & Franco (1985). Logo após 
a inoculação dos fungos, as sementes foram semeadas 
em sacos de plástico de 800 a 1.000 g, com substrato 
com 30% de composto orgânico, 30% de argila, 30% 
de areia e 10% de fosfato de rocha.

As mudas foram plantadas, após o rebaixamento 
dos pastos pelos animais, no espaçamento de 10x10 m 



Estabelecimento de leguminosas arbóreas em pastos 1415

Pesq. agropec. bras., Brasília, v.43, n.10, p.1413-1419, out. 2008

(100 mudas ha-1), em 30 piquetes de 50x50 m. Cada 
espécie e a mistura das quatro espécies foram plantadas 
em 10/4/2005, em três piquetes com cada gramínea 
manejados com um lote com 40 novilhas (peso inicial 
entre 250 e 300 kg de peso vivo), segundo o método de 
lotação rotativa, com um dia de ocupação com todas 
as novilhas por piquete, e 30 dias de descanso, durante 
todo período experimental. No período de descanso, 
os animais foram deslocados para as pastagens de 
capim-marandu ou tanzânia, sem árvores. Durante o 
período experimental (17/6/2005 a 13/4/2007), tomou-
se o cuidado para que a oferta de forragem e a pressão 
de pastejo fossem adequadas, no sentido de que os 
animais, se fosse o caso, não deixassem de pastejar as 
mudas das leguminosas arbóreas.

As variáveis estudadas nas mudas das espécies 
arbóreas foram as seguintes: altura da muda, diâmetro 
do caule, diâmetro da copa, plantas sobreviventes, 
freqüência de pastejo e ocorrência de formigas. 
Nas medições de altura (da superfície do solo ao ápice 
da planta), de diâmetro do caule (a 10 cm da superfície 
do solo) e da copa (projeção da copa no sentido Norte-
Sul e Leste-Oeste), usou-se fi ta métrica com graduação 
mínima de 1 mm, em todas as mudas do piquete, por 
ocasião das avaliações, assim como a contagem de 
mudas mortas, atacadas por formigas e pastejadas.

O delineamento experimental utilizado foi o 
inteiramente ao acaso, em um esquema fatorial 2x5, 
com duas gramíneas (marandu e tanzânia) e cinco 
tratamentos com leguminosas (M. artemisiana, 
P. guachapele, E. contortisiliquum, A. farnesiana e 
uma mistura das quatro espécies), com três repetições 
em cada gramínea. A correlação de Pearson entre as 
variáveis foi avaliada pelo programa SAEG (Fundação 
Arthur Bernardes, 2005). As diferenças dos vetores das 
médias de tratamentos foram verifi cadas por variância 
multivariada Manova, pelos testes de Hotelling-
Lawley, Pillai, Wilks e Roy (Ribeiro Junior, 2001), 
para se testar a hipótese de nulidade, que é a igualdade 
entre os vetores de médias dos tratamentos.

Com base nos resultados das correlações de Pearson 
signifi cativas entre as variáveis, na rejeição da hipótese 
de nulidade pelos quatro testes de MANOVA, e na 
ausência de normalidade na distribuição das variáveis, 
a análise dos dados do experimento foi realizada por 
meio da análise de variância multivariada (Pimentel-
Gomes, 2000; Ribeiro Junior, 2001). O agrupamento 
das variáveis em relação aos tratamentos foi feito 
por variáveis canônicas, que possuem as mesmas 

fi nalidades apresentadas pelos componentes principais 
e que, entretanto, apresentam a vantagem adicional 
de se poderem considerar as covariâncias residuais 
existentes entre as médias dos tratamentos, pois 
o processo de agrupamento é feito com base na 
distância de Mahalanobis. Para comparar as médias 
dos tratamentos, duas a duas, para cada variável, 
usaram-se os intervalos de confi ança simultâneos de 
Bonferroni (Ferreira, 2003), que englobam os efeitos 
da combinação de todos tratamentos (dois capins e as 
cinco espécies arbóreas); assim, os efeitos dos capins no 
desempenho das variáveis foram também levados em 
consideração, inclusive por meio de sua combinação 
com as espécies arbóreas.

Os dados analisados, no presente experimento, 
referem-se às diferenças entre as variáveis avaliadas 
no início (17/6/2005) e no fi nal do experimento 
(13/4/2007).

Resultados e Discussão

As duas primeiras variáveis canônicas explicaram, 
juntas, 76% da variação dos tratamentos (Tabela 1). 
Pela análise de variância dos dados obtidos pela 
primeira combinação linear (VC1) das seis variáveis, 
foram observadas diferenças signifi cativas entre as 
médias dos dez tratamentos, pelo teste de Scott-Knott, 
a 5% de probabilidade. O resultado do teste indicou a 
formação de três agrupamentos.

Tabela 1. Escores das variáveis canônicas VC1 e VC2 e 
comparação entre as médias de VC1, dos tratamentos entre 
as combinações de leguminosas arbóreas introduzidas em 
pastagens estabelecidas de Brachiaria brizantha cv. Marandu 
e Panicum maximum cv. Tanzânia, na presença de gado.

(1)Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si pelo teste de 

Scott-Knott, a 5% de probabilidade. (2)Mistura das quatro espécies de 

leguminosas.

Tratamento VC1(1) VC2

Mimosa artemisiana e capim-marandu 16,1029a 11,8692

Mimosa artemisiana e capim-tanzânia 16,9722a 11,0801
Pseudomanea guachapele e capim-marandu 14,0186c 14,5828

Pseudomanea guachapele e capim-tanzânia 15,0516b 14,4394

Enterolobium contortisiliquum e capim-marandu 15,7122a 13,3402
Enterolobium contortisiliquum e capim-tanzânia 14,9389b 14,4987

Acacia farnesiana e capim-marandu 13,0736c 9,2659

Acacia farnesiana e capim-tanzânia 16,5633a 11,4800
Mistura(2) e capim-marandu 16,3887a 13,3599

Mistura e capim-tanzânia 16,1859a 12,2522

Variância (%) 53 23

Variância acumulada (%) 53 76
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Os tratamentos M. artemisiana e capins marandu e 
tanzânia, os de E. contortisiliquum e capim-marandu, 
de A. farnesiana e capim tanzânia, e a mistura de 
leguminosas e capins marandu e tanzânia apresentaram 
os maiores valores de VC1 e foram signifi cativamente 
iguais; em seguida, destacaram-se os tratamentos 
P. guachapele e E. contortisiliquum, no pasto de capim-
tanzânia; e por último, signifi cativamente iguais, os 
tratamentos P. guachapele e A. farnesiana em pasto de 
capim-marandu (Tabela 1).

Ao se comparar o desempenho das mudas sem 
proteção das três espécies arbóreas (M. artemisiana, 
P. guachapele e E. contortisiliquum), em pastagem de 
B. decumbens, na presença de gado, em Seropédica, 
RJ, Dias et al. (2007b) encontraram que M. artemisiana 
apresentou os maiores valores de VC1, nas avaliações 
dos períodos 24 a 28/9/2002 e 13 a 17/12/2002.

A espécie M. artemisiana apresentou a maior altura 
das mudas, após o pastejo (86,2 cm) no pasto do 
capim-marandu. Os tratamentos E. contortisiliquum e 
a mistura de leguminosas, no pasto de capim-marandu, 
apresentaram maior altura das mudas do que no pasto 
de capim-tanzânia, enquanto as mudas das espécies 
P. guachapele e A. farnesiana, apresentaram maior 
crescimento em altura no pasto de capim-tanzânia. 
Segundo Dias et al. (2007b), quando o objetivo é 
introduzir mudas das espécies arbóreas em pastagens 
existentes, o fato de elas não serem apreciadas pelo 
gado, fi xarem N

2
 e apresentarem boa altura inicial 

representa vantagem na redução dos gastos com 
proteção para as mudas, no momento do plantio.

A correlação negativa (r = -0,79; p = 0,0035) entre 
altura da muda e pastejo indica que as mudas menos 
pastejadas apresentaram maior altura, enquanto a 
correlação positiva (r = 0,86; p = 0,0007) entre altura 
da muda e diâmetro do caule e negativa (r = -0,78; 
p = 0,0078) entre diâmetro do caule e pastejo 
confi rmaram que a altura da muda e o diâmetro do 
caule decresceram com o pastejo (Tabela 2).

Na avaliação de aceitabilidade das plantas, é 
importante levar-se em consideração a preferência 
dos animais no pasto e se determinada planta já fez 
parte de sua dieta (Souto, 1967; Souto et al., 1975). 
Os animais usados no presente trabalho não tiveram, 
anteriormente, em sua dieta, as leguminosas usadas no 
experimento.

Segundo Launchbaugh et al. (1993), quando 
os animais encontram no pasto plantas que nunca 

entraram em sua dieta, inicialmente ingerem somente 
pequenas quantidades, e se nenhuma conseqüência 
negativa ocorrer, podem consumir essas plantas que, 
eventualmente, podem começar a fazer parte de sua 
dieta.

A baixa aceitabilidade de M. artemisiana, no 
presente trabalho, não ocorreu em razão da presença 
de acúleos na planta, uma vez que outras leguminosas 
testadas por Dias et al. (2007c) também apresentavam 
acúleos, como M. caesalpiniifolia, M. tenuifl ora 
e Erythrina poeppigiana, que foram pastejadas 
pelos animais. Segundo Nozella (2001), muitas 
forrageiras usadas na alimentação de ruminantes 
possuem alto teor de proteína bruta (16%), como a 
M. tenuifl ora, mas apresentam baixa aceitabilidade, 
pois apresentam altos níveis de tanino (122 g kg-1). 
M. artemisiana e M. tenuifl ora quando comparadas 
com outras leguminosas arbóreas (P. guachapele, 
E. contortisiliquum e outras 14 espécies), em pastagens 
de capim-marandu, B. decumbens e Cynodon sp. 
Tifton 85, apresentaram menor aceitabilidade pelos 
animais (Dias et al., 2007b).

Não foram observadas diferenças signifi cativas, 
entre os dez tratamentos, quanto às variáveis diâmetro 
de caule e de copa, freqüência de pastejo e ocorrência de 
formiga, nas mudas das plantas (Tabela 3). Entretanto, 
maiores valores para diâmetro do caule (1,76 cm) 
e diâmetro da copa (101,9 cm) foram registrados 
no tratamento M. artemisiana e capim-marandu, e 
quanto à ocorrência de formiga (21,3%) no tratamento 
E. contortisiliquum e capim-tanzânia. Estes resultados 
corroboram os de Ferreira et al. (2005), com relação às 
espécies arbóreas M. artemisiana e Samanea saman – 
na ausência de gado –, e os de Dias et al. (2007c) com 
M. artemisiana, P. guachapele, E. contortisiliquum e 

Tabela 2. Correlações de Pearson signifi cativas entre as 
variáveis avaliadas de espécies de leguminosas arbóreas, 
introduzidas em pastagens estabelecidas de Brachiaria 

brizantha cv. Marandu e Panicum maximum cv. Tanzânia, 
na presença de gado.

Variáveis r Significância de r

Altura da muda (cm) vs. diâmetro do caule (cm) 0,86 0,0007

Altura da muda (cm) vs. pastejo (%) -0,79 0,0035

Diâmetro do caule (cm) vs. sobrevivência (%) 0,69 0,0147

Diâmetro do caule (cm) vs. pastejo (%) -0,78 0,0039

Diâmetro do caule (cm) vs. formiga (%) -0,59 0,0351

Diâmetro da copa (cm) vs. sobrevivência (%) 0,55 0,0481

Diâmetro da copa (cm) vs. formiga (%) -0,65 0,0201

Sobrevivência (%) vs. formiga (%) -0,69 0,0144
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mais 13 espécies – na presença de gado –, quanto às 
variáveis diâmetro do caule e da copa, além dos de 
Dias et al. (2007a), quanto à ocorrência de formiga. 
Piagentini et al. (2002) avaliaram o estabelecimento de 
18 espécies arbóreas, em áreas de rejeito, e destacaram 
que o aumento do diâmetro do caule de algumas 
árvores foi decisivo para que elas se desenvolvessem 
em ambientes adversos.

As correlações negativas de diâmetro do caule e 
diâmetro da copa, com ocorrência de formigas (r = -0,59; 
p = 0,0351 e r = -0,65; p = 0,0201, respectivamente), 
mostraram que quanto menor os diâmetros do caule e da 
copa das mudas das quatro leguminosas, menores foram 
as ocorrências de formigas nas plantas (Tabela 2).

Em relação à sobrevivência das mudas, as maiores 
percentagens foram as da espécie M. artemisiana 
e da mistura de arbóreas, em ambos os pastos; 
E. contortisiliquum em capim-marandu e A. farnesiana 
em capim-tanzânia. No tratamento P. guachapele e 
capim-tanzânia, foi observada a maior percentagem 
de sobrevivência de mudas (Tabela 3). As mudas 
com maiores diâmetros de caule e copa apresentaram 
maior sobrevivência, enquanto as mudas com 
maior ocorrência de formigas tiveram as menores 
percentagens de sobrevivência (Tabela 2).

De modo geral, a espécie M. artemisiana, em pasto 
de capim-marandu, foi a leguminosa que melhor se 
estabeleceu na arborização da pastagem, sem a retirada 
do gado e sem a proteção das mudas. Isso porque as 
mudas dessa espécie, no pasto de capim-marandu, 
apresentaram melhor crescimento (maior altura da 
muda) e maior percentagem de sobrevivência. Este 
tratamento, apesar de não ter sido signifi cativo, 
apresentou maiores valores de diâmetro de caule 

(1,76 cm), diâmetro de copa (101,9 cm), e menores 
valores quanto à freqüência de pastejo (13,3%) e 
ocorrência de formigas, o que consolida sua indicação 
para a região como a espécie de leguminosa a ser 
introd uzida com sucesso, em pastagem de capim-marandu, 
em presença de gado.

O melhor desempenho de M. artemisiana, no 
pasto de capim-marandu, pode ser atribuído ao maior 
desenvolvimento do capim-tanzânia, que abafa mais 
as mudas dessa leguminosa, ou à maior aceitabilidade 
do capim-marandu pelos animais. Essas possibilidades 
foram observadas durante o período experimental; 
assim, esse melhor desempenho deve ser atribuído à 
ação simultânea desses efeitos.

Outras qualidades são atribuídas à M. artemisiana, 
como por exemplo: reabilitar solos degradados (Dias 
et al., 1995) e recuperar fertilidade de solos (Foletti et al., 
1992), favorecer a ocorrência do grupo Oligochaeta 
no solo (Dias et al., 2007a), crescer e nodular em 
ambiente com sombreamento denso (Ferreira et al., 
2005), favorecer a fi xação de N atmosférico de 
capins sob sua copa (Dias, 2005), gerar madeira com 
melhor aproveitamento para a geração de energia, em 
comparação ao Eucalyptus grandis (Paula, 1995), e 
produzir quantidade considerável de serapilheira (Dias 
et al., 2007b).

As mudas de P. guachapele e A. farnesiana 
apresentaram maior altura e sobrevivência no pasto 
do capim-tanzânia, enquanto os maiores valores em 
relação a essas variáveis foram encontrados no pasto do 
capim-marandu, nos tratamentos E. contortisiliquum e 
mistura. Portanto, para a introdução dessas espécies 
nos pastos, sem a proteção das mudas, é importante 
seguir as recomendações sugeridas por Carvalho et al. 

Sobrevivência

da muda (%)

Freqüência de

pastejo (%)

Ocorrência de

formiga (%)

13,3 4,0
41,3 5,3

32,0 17,3

29,3 12,0
16,0 5,3

37,3 21,3

29,3 2,7
18,7 5,3

36,0 6,0

32,0 0,0

Tratamento Altura da

muda (cm)

Diâmetro do

caule (cm)

Diâmetro da

copa (cm)

Mimosa artemisiana e capim-marandu 86,2a 1,76 101,9 98,7a
Mimosa e capim-tanzâniaartemisiana 19,2g 0,86 74,1 97,3ab

Pseudomanea guachapele e capim-marandu 46,9d 0,68 4,9 80,0c

Pseu e capim-tanzâniadomanea guachapele 51,3c 0,82 6,8 89,3b
Enterolobium contortisiliquum e capim-marandu 66,2b 1,68 16,7 94,7ab

Enter e capim-tanzâniaolobium contortisiliquum 12,9h 0,30 6,4 78,7c

Acacia farnesiana e capim-marandu 30,8f 0,73 54,5 78,7c
Acacia e capim-tanzâniafarnesiana 36,3e 1,01 79,9 96,0ab

Mistura(2) e capim-marandu 45,0d 1,04 40,3 94,0ab

Mistura e capim-tanzânia 36,6e 0,98 24,6 100,0a

Tabela 3. Variáveis avaliadas dos tratamentos entre as combinações de leguminosas arbóreas introduzidas em pastagens 
estabelecidas de Brachiaria brizantha cv. Marandu e Panicum maximum cv. Tanzânia, na presença de gado(1).

(1)Médias (de três repetições) seguidas por letras iguais não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. (2)Mistura das quatro espécies 

de leguminosas.
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(1998), como o plantio de mudas dessas espécies 
associado a culturas anuais, retardando-se a semeadura 
das forrageiras por um ou dois anos, o que reduz 
a necessidade de proteção das mudas. Baggio & 
Carpanezzi (1989) relataram que os melhores resultados 
foram obtidos quando foram usadas mudas altas, aliada 
aos métodos de proteção. Isso em razão de algumas 
espécies arbóreas apresentarem alta palatabilidade, 
valor forrageiro e servirem, principalmente, para 
suplementação da alimentação dos animais, em período 
de escassez de forragem.

Conclusões

1. Mimosa artemisiana é indicada para ser 
introduzida com nas pastagens de Brachiaria brizantha 
cv. Marandu, sem a proteção das mudas com cercas ou 
estacas, e em presença do gado.

2. Pseudomanea guachapele e Acacia farnesiana 

são indicadas para ser introduzidas nas pastagens de 
capim-tanzânia, com proteção das mudas e na presença 
de gado.

3. Enterolobium contortisiliquum e a mistura das 
quatro espécies de leguminosas são indicadas para ser 
introduzidas nas pastagens de capim-marandu, com 
proteção das mudas e na presença de gado.
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