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LEUCENA
(Leucaena leucocephala Lam. de Wit)

cultiva e usa na alimenta<;aa das ruminantes

Gon<;alo Moreira Ramos 1

Edson Camara Italiano 1

as nfveis de protefna nas pastagens da regiao Meio-Norte
SaDmuito baixos, especialmente no perfodo seco quando atingem
valores insuficientes para atender as exigencias nutricionais
mfnimas dos animais em pastejo.

a atendimento das necessidades de protefna dos animais
ruminantes em pastejo pode ser feito por meio de suprimento de
concentrad os proteicos, de uma fonte de nitrogenio nao proteico
ou pela ingestao de forrageiras com alto teor em protefna, como
as leguminosas. As duas primeiras fontes de protefna apresentam
custos elevados e SaD relativamente diffceis de serem
encontradas nos pequenos centros urbanos da regiao. Dentre
as leguminosas, a leucena constitui importante alternativa de
suprimento proteico de baixo custo, e pode ser produzida na
propria fazenda.
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A leucena e uma leguminosa forrageira perene de porte
arbustivo ou arb6reo (dependendo da variedade), originaria da
penfnsula de Yucatan no Mexico (Alcantara, 1993), que oferece
as mais diversas formas de utilizac;ao como forragem, adubo
verde, carvao vegetal, quebra vento, sombreamento, entre
outras. Sua forragem e palatavel, rica em protefna e apresenta
teores de minerais e quantidade de energia capazes de atender
as exigencias nutricionais dos animais. Entretanto, a qualidade
da forragem depende da proporc;ao de folhas e talos pois a
percentagem de protefna das folhas e cerca de tres vezes superior
as dos talos comestfveis, ou seja, aqueles de diametros inferiores
a 6 mm. Ao contrario, 0 teor de fibra bruta e baixo nas folhas,
sendo cerca de 4,5 vezes menor que nos ramos (Ramos et aI.,
1997). A produc;ao de forragem depende da variedade cultivada,
do c1ima, da fertilidade do solo e do espac;amento de plantio. Ha
relatos de produc;ao de materia seca de ate 25 t/ha/ano (Skerman,
1977).



Havendo boas condi90es de umidade no solo , a leucena
floresce durante todo 0 ano, com maior concentra9ao no perfodo
de abril a junho. A partir da forma9ao das vagens, ocorre uma
redu9ao na quantidade de folhas, que se torna mfnima quando as
vag ens estao maduras. Portanto, a melhor epoca para 0 corte das
plantas e no infcio do florescimento, quando a quantidade de folhas
e 0 valor nutritivo sac mais elevados.

A Leucena nao deve ser ministrada como alimenta9ao
exclusiva, pois pode provocar altera90es como: saliva9ao, queda
de la, dos pelos da vassoura da calda e redu9ao na taxa de
crescimento dos animais. Esses sintomas de intoxica9ao sac
causados por um aminockido t6xico denominado "mimosina",
existente na planta (Gomide & Queiroz, 1993), principalmente
nas ramifica90es novas. A toxidez pode ser evitada usando-se
a leucena em pastejo control ado por cerca de duas horas por
dia, ou nao permitindo que seu fornecimento ultrapasse a 30%
da dieta diaria.

A leucena e uma forrageira bem adaptada a regiao Meio-
Norte, com melhor desempenho quando cultivada em solos de
alta fertilidade e bem drenados. Os solos argilosos, de baixadas,
bem drenados, sac os mais indicados para a cultura, bem como
aqueles cobertos por baba9uais, precisando neste caso fazer 0

raleamento, deixando-se cerca de 100 palmeiras/ha. Nessas
areas, a leucena permanece verde durante todo 0 ano. Nos solos
arenosos, a exemplo daqueles de areas de "chapadas" e onde a
precipita9ao anual e inferior a 1.200 mm, distribufda em cerca
de cinco meses, as plantas conservam-se com poucas folhas



durante 0 perfodo mais seco do ana (agosto a novembro). Quando
cortadas ou aparadas pelos animais, a rebrota<;ao e fraca. A
area para 0 plantio da leucena precisa ser preparada atraves de
uma ara<;ao e gradagem

Os solos de baixa fertilidade e acidos ( pH abaixo de 5,5 ),
com alto teor de alumfnio trocavel prejudicam 0 desenvolvimento
das rafzes, tornando as plantas menos resistentes as estiagens
prolongadas. Nessas condi<;oes, e preciso corrigir 0 solo,
aplicando-se calcario e fazendo-se aduba<;ao fosfatada de
funda<;ao e aduba<;ao potassica em cobertura, de acordo com a
analise do solo. Nao sendo possfvel fazer a analise do solo a
recomenda<;ao geral, nas condi<;oes da regiao, e fazer uma
calagem com 2 t/ha de calcario e 50 kg/ha de P205 adicionado
aos micronutrientes zinco, molibdenio e cobalto. Pode-se usar,
tambem, as recomenda<;oesde aduba<;aoindicadas na Tabela 1.

Tabela 1. Recomenda~oes gerais para calagem e aduba~ao
(kg/ha) da leucena, cultivada em solo de cerrado de
diferentes texturas.

Nutriente Fonte Arenosa Media Argilosa

Ca + Mg Calcario dolomftico 500 2.000 4.000
P + S Superfosfato simples 200 300 550
Mo+Cu+Zn FTE BR-16* 40 40 40
*3,5%de Zn, 1,5% de Co e 0,40% de Mo.
Fonte: Seiffert e Thiago (1983).
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As sementes de leucena apresentam dormencia mecanica
devido a dureza do tegumento ou casca. Quando plantadas, sem
um previo tratamento, apresentam baixos fndices de germina9ao,
geralmente, inferiores a 50%. 0 tratamento ou escarifica9ao
provoca ranhuras na casca, que permitem a entrada de agua
elevando a uniformidade e 0 fndice de germina9ao das sementes.
Os metodos mais comuns de tratamento das sementes para quebra
da dormencia saD: tratamento com soda caustica a 20%, imersao
em acido sulfUrico concentrado, imersao em agua quente (800

C), escarificacao com lixa.

A soda caustica e uma substanCia qufmica facilmente
encontrada no comercio. Entretanto, por ser um produto
corrosivo, necessita de cuidados no seu manuseio. Para 0 seu
uso na escarifica9ao das sementes recomenda-se 0 seguinte
procedimento:

• Colocar as sementes em um deposito (de plastico ou metal).
Ocupar, aproximadamente, metade do re.cipiente.

• Juntar as sementes a solu9ao de soda caustica a 20% (200 9
de soda caustica/litro da soIU9ao). 0 volume total da solu9ao
deve ser suficiente para cobrir as sementes.

• Agitar com um peda90 de madeira durante 30 segundos.

• Deixar as sementes em contato com a solu9ao durante uma
hora.

• Derramar a solu9ao e lavar as sementes com agua, para
remover a solU9ao de soda aderida.



• Deixar as sementes secarem a sombra, devendo 0 plantio ser
efetuado, no maximo, ate uma semana ap6s a escarifica<;ao.

A escarifica<;ao com acido sulfurico concentrado consiste
na imersao das sementes nessa substancia durante 20 minutos.
E 0 metoda mais eficiente, tanto em rela<;aoao fndice quanta a
uniformidade de germina<;ao das sementes. No entanto, 0 seu
manuseio por pessoas nao habilitadas e muito perigoso, por
tratar-se de uma substancia altamente corrosiva. E, tambem,
uma substancia cara e de diffcil aquisi<;ao no comercio das
pequenas cidades, sendo, portanto, de uso limitado.

o tratamento com agua aquecida a 80 °C, durante cinco
minutos, apresenta alto fndice de germina<;ao e e de facil
execu<;ao. E feito da seguinte forma:

• Aquecer a agua a 800 C. Na ausencia de um term6metro pode-se
considerar que a temperatura foi atingida ao se observar
forma<;ao de bolhas no fundo do recipiente, ou seja, pouco
antes da fervura.

• Retirar a agua do fogo e mergulhar as sementes durante cinco
minutos. A quantidade de agua deve ser suficiente para cobrir
todas as sementes.

• Escorrer a agua quente, mergulhar as sementes em agua a
temperatura ambiente e seca-Ias a sombra, espalhando-as
sobre um piso de cimento, chao batido ou lona. A seguir deve-
se realizar 0 plantio.



A escarifica<;:aocom lixa e mais apropriada para escarificar
pequenas quantidades de sementes e consiste em espalhar as
mesmas sobre um piso de cimento e passar uma lixa sobre elas.

Na Tabela 2 sac apresentados dados de Qermina<;:aode
sementes de leucena tratadas com aQuaquente, acido sulfurico e
abrasao com lixa.

Tabela 2. Germina<;:aode sementes (%) de leucena aos cinco, dez
e quinze dias ap6s os tratamentos, imersao em aQua
quente, em acido sulfUrico e abrasao com lixa. Teresina,
1996.

Tratamento Perrodo (dias)

5 10 15

Imersao em aQua quente

5 min 58,0 84,6 94,6
10 min 36.0 63,6 63,6
15 min 49,3 83,3 83,3
20 min 18,6 36,6 36,6

Imersao em acido sulfurico

5 min 67,3 80,6 82,0
10 min 78,0 87,3 88,0
15 min 90,0 96,6 96,6
20 min 97,3 97,3 97,3
Abrasao com lixa 63,3 68,6 70,6
Sem escarifica<;:ao 9,3 25,3 32,6

Fonte: Teles (1996),
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As plantas de leucena, a exemplo das leguminosas de modo
geral, desenvolvem n6dulos em seu sistema radicular. Esses
n6dulos sac constitufdos de bacterias que vivem em simbiose
com as plantas e sac capazes de retirar nitrogenio da atmosfera
e incorpora-Io no solo. Os n6dulos eficientes apresentam
internamente colorac;ao r6sea intensa e sac facilmente
destacaveis das rafzes.

o nitrogenio incorporado no solo e usado pelas pr6prias
plantas para aumentar a produc;ao de biomassa e 0 nfvel de
protefna. A formac;ao dos n6dulos e, consequentemente, a
fixac;ao de nitrogenio do ar somente e possfvel quando existe a
bacteria no solo ou pela sua inoculac;ao nas sementes, com 0

inoculante especffico para leucena.
A inoculac;ao e uma pratica simples, que consiste em

dissolver 0 inoculante em agua e misturar com as sementes ja



escarificadas, ate se formar uma pelfcula em volta das sementes
e a seguir deixar secar a sombra. A quantidade de inoculante
utilizada e de 20 g/kg de sementes. a plantio deve ser feito
imediatamente ap6s a inoculac;ao.

Na regiao Meio-Norte, a leucena deve ser plantada no infcio
das chuvas (dezembro/janeiro). a plantio tardio ocasiona 0 atraso
na formac;ao da cultura e na sua utilizac;ao. a plantio da leucena
pode ser feito em sulcos ou em covas. No plantio em sulcos 0

espac;amento deve ser de 1,0 m entre os sulcos, distribuindo-se
cerca de 20 sementes por metro linear fazendo a cobertura das
sementes com uma camada de terra de cerca de 2 em. No
plantio em covas por sementes ou mudas, deve-se utilizar 0

espac;amento de 1,0 m entre linhas e de 30 a 50 em entre
covas, colocando-se de tres a quatro sementes por cova.



Nos plantios consorciados da leucena com uma gramfnea,
utiliza-se 0 espa<;:amentode 3 a 5 m entre linhas.

A leucena apresenta crescimento inicial lento, razao pela
qual deve-se evitar, no estadio inicial de desenvolvimento, a
concorremcia de ervas invasoras. 0 combate as invasoras pode
ser feito com cultivador de tra<;:aoanimal ou com microtrator,
com a finalidade de reduzir os custos com mao de obra. Na falta
desses equipamentos, a capina pode ser feita com enxada.

o plantio da leucena, com mudas, tem a vantagem de
assegurar 0 melhor estabelecimento das plantas e encurtar 0

perfodo para 0 primeiro corte ou pastejo. Entretanto, s6 e
aconselhavel para pequenas areas devido ao seu alto custo.

o plantio das sementes para a forma<;:aode mudas e feito
em sacos de polietileno preto, perfurados, com dimens6es de
15 cm x 7,5 cm. 0 substrato para enchimento dos sacos e
composto de tres partes de terra vegetal e uma de esterco de
curral bem curtido. Para cada metro cubico do substrato
recomenda-se adicionar 2 kg de superfosfato simples e 1 kg de
cloreto de potassio. Deve-se semear de 3 a 4 sementes em
cada saco e molhar diariamente ate a germina<;:ao. Os sacos
devem ser mantidos a sombra ate a germina<;:aodas sementes
sendo, em seguida, transferidos para um ripado com cerca de
50% de sombreamento.

As mudas devem ser plantadas no campo quando atingirem,
aproximadamente, 30 cm de altura e quando 0 solo estiver umido.



Na fase inicial de crescimento as plantas de leucena SaD
muito atacadas por formigas cortadeiras e por CUPlns.Es~aspragas
devem ser combatidas logo que seja observada sua ocorrencia.

o banco de protefna consiste em uma area implantada com
a forrageira para pastejo dos animais. Para essa finalidade
recomenda-se realizar 0 primeiro pastejo quando as plantas
atingirem, aproximadamente, 2,0 m de altura. 0 pastejo no banco
de protefna deve ser controlado, recomendando-se cerca de duas
horas por dia. Na utiliza<;ao da leucena em pastejo por caprinos,
sugere-se maior rigor na retirada dos animais, tendo em vista que,
ap6s 0 consumo de todas as folhas e ramos finos, os animais
roem os caules, causando a morte das plantas.

<na
E
'"a:
~.0;
o~
a
~..
c
a

(.:J

aou..



Na consorciac;ao com gramfnea, esta devera ser
introduzida somente um ana ap6s 0 plantio da leucena devido
ao seu crescimento inicial lento. Nesse caso, para que a area
nao fique descoberta, e conveniente fazer a consorciac;ao, no
primeiro ano, com uma cultura anual, de preferencia 0 feijao
caupi do tipo moita. 0 primeiro pastejo s6 devera ocorrer ap6s
o completo estabelecimento da gramfnea.

o primeiro carte da leucena para fornecimento no cocho
ou enriquecimento de silagem devera ser realizado entre 12 e
18 meses depois do estabelecimento. Daf em diante, poderao
ser realizados cortes a cada 60 dias, no perfodo das chuvas, e
um corte no perfodo seco. A altura dos cortes deve variar de 40
a 60 em do solo. As ramificac;oes finas, com diametros menores
que 6 mm, podem ser passadas na forrageira.

Na ensilagem, a leucena pode ser usada juntamente com
o capim elefante, cana ou outra gramfnea, na proporc;ao de 1: 1
ou de 1:2 visando melhorar a qualidade da silagem. Como nas
demais formas de utilizac;ao, a epoca do corte e muito importante,
devendo ser realizado quando a planta apresentar elevada
quantidade de folhas, 0 que significa melhor valor nutritivo.

Produc;ao de fenD

No processo de fenac;ao, 0 material depois de picado deve
ser secado ao sol, em secador de cimento ou de chao batido, ate
o ponto de feno. Normalmente, dois dias de exposic;ao ao sol saG
suficientes. Durante a secagem, 0 material deve ser revirado de
tres a quatro vezes par dia para uniformizar a secagem.



o feno deve ser guardado em galp6es venti lados, para ser
utilizado durante 0 perfodo seco. 5e as plantas encontrarem-se no
estadio de frutificac;ao e amadurecimento das vagens, e conveniente
transformar 0 feno em farelo, passando esse em uma forrageira
munida de peneira, pois as sementes consumidas inteiras nao sac
digeridas no trato digestivo dos animais.
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