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Gliricidia sepium ( Jacq.) Walp é uma leguminosa arbórea originária da América Central e Norte da América do Sul. 

Entre suas características possui um alto teor de proteína nas suas folhas, fácil estabelecimento e raízes profundas que 

dão uma maior resistência à seca, além de uma rápida capacidade de rebrote, permitindo com que sejam realizados vários 

cortes ao ano. Essas características fazem com que a gliricídia seja bastante utilizada no agreste e semiárido nordestino, 

como fonte de alimento e complementação da dieta de ruminantes, além de ser utilizada como sombra para os animais, 

cercas vivas e melhoria do solo, com a fixação de nitrogênio e reciclagem de nutrientes das camadas inferiores do solo. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a produção de biomassa em diferentes densidades de plantio. O experimento 

foi realizado no campo experimental Pedro Arle, situado no Município de Frei Paulo, onde foi realizado o plantio 

adensado. Foram utilizadas quatro densidades: 10.000, 20.000, 30.000 e 40.000 plantas/ha. O delineamento experimental 

utilizado foi inteiramente casualizado com quatro repetições sendo instaladas quatro linhas de cinco metros para cada 

repetição, sendo ase duas linhas centrais consideradas como parcela útil. Foram realizados três cortes nas seguintes datas: 

19/08/2015, 04/03/2016 e 02/08/2016. As variáveis analisadas foram produção total de biomassa/hectare e produção e 

proporção de caules tenros e folhas. Os dados foram analisados utilizando-se o Proc GLM do pacote estatístico SAS®. 

Os resultados encontrados não mostraram diferença significativa (P>0,05) para nenhuma dos parâmetros avaliados, sendo 

encontrado média de 23,65 toneladas/ha/corte para produção total de biomassa, 8,95 toneladas/ha/corte de caule e 15,59 

toneladas de folhas/ha/corte. Em relação a proporção caule e folhas, os valores encontrados foram 38,8% para caule e 

61,2% para folhas. Os resultados encontrados referem-se a apenas três e o experimento continua em avaliação, sendo que 

resultados mais consistentes aparecerão com o maior número de avaliações. Conclui-se que os diferentes adensamentos 

não influenciam os parâmetros estudados. 
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