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Introdução
Nos sistemas de produção de ruminantes, as pastagens 

constituem a principal fonte de alimento para os rebanhos, 
sendo a forma mais prática e de menor custo para realizar o 
arraçoamento dos animais [1]. 

De acordo com o IBGE [2] as pastagens ocupam 174 
milhões de hectares no Brasil, e segundo diversos autores 
mais de 50 % destas áreas estão em algum grau de 
degradação [3].

Segundo Macedo & Zimmer [4] a degradação de pastagens 
corresponde ao processo evolutivo de perda do vigor, da 
produtividade, da capacidade de recuperação natural para 
sustentar os níveis de produção e de qualidade exigidos pelos 
animais. De acordo com Cantarutti e Boddey [1] as 
adubações de formação e manutenção das pastagens são 
normalmente de custo elevado, em especial a adubação 
nitrogenada. Nessa ótica, o uso de leguminosas forrageiras 
pode ser considerado uma alternativa viável de administração 
desse nutriente em particular. 

A inclusão de leguminosas fixadoras de N2 em pastagens 
exclusivas de gramíneas apresenta-se como alternativa para 
fornecimento do elemento ao solo. De fato, segundo diversos 
autores, o N fixado pelas leguminosas contribui para o 
sistema de produção, pois aumenta a capacidade produtiva da 
gramínea e melhora a qualidade da dieta disponibilizada aos 
animais em termos de proteína, aumentando a produção 
animal [5]. As leguminosas herbáceas perenes usadas como 
cobertura viva de solo, quando adequadamente manejadas, 
podem ser muito eficientes na manutenção e melhoria da 
fertilidade do solo [6]. A cobertura viva formada com este 
grupo de leguminosas viabiliza a conservação de solo, 
protegendo-o contra a erosão e perda de nutrientes por 
lixiviação, além de contribuírem para manutenção da matéria 
orgânica, incorporação de C e N atmosféricos, ciclagem de 
outros nutrientes e favorecem a atividade biológica do solo 
[7]. 

Diante do exposto, a proposta deste trabalho é demonstrar 
dados sobre o estabelecimento de leguminosas herbáceas de 
potencial forrageiro adaptadas as condições edafoclimáticas 
da Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Material e métodos
O experimento está sendo realizado na Estação 

Experimental do IPA, localizada em Itambé, Zona da Mata 
Norte de PE. A altitude é de 190 m acima do nível do mar, 
com precipitação pluvial média de 1300 mm anuais, 70% dos 
quais ocorrendo entre março e julho. A temperatura média 
anual é de 25,1°C. O tipo climático é sub-úmido 
megatérmico, segundo a classificação de Thornthwaite [8]. 

A avaliação da introdução de leguminosas herbáceas em 
pastos de Brachiaria decumbens está sendo realizada com as 
seguintes forrageiras: Arachis pintoi Krap & Greg cv. 

Amarillo, Clitoria ternatea L., Calopogonium mucunoides
Desv. e estilosantes Campo Grande, que corresponde a uma 
mistura de 80:20 em peso das espécies Stylosanthes capitata
e Stylosanthes macrocephala, respectivamente. A seleção das 
leguminosas foi baseada em estudos prévios na mesma área e 
em resultados obtidos na literatura. 

As leguminosas herbáceas foram plantadas em faixas de 3 
m de largura espaçadas de 6 m, com a presença de Brachiaria 
decumbens entre as faixas da leguminosa. Cada parcela mede 
540 m2 (27 m x 20 m), com três faixas de leguminosa por 
parcela. As faixas para plantio das leguminosas foram obtidas 
por meio da gradagem e aplicação de herbicidas na gramínea. 
Foram utilizadas densidades de semeadura recomendada para 
cada espécie de leguminosa avaliada bem como inoculantes 
específicos para cada espécie. Detalhes da parcela do 
experimento encontram-se na Figura 1.

Os tratamentos experimentais consistem, além das 
diferentes associações gramínea/leguminosa, de dois 
tratamentos adicionais com parcela exclusiva da gramínea 
(Brachiaria decumbens), sendo um tratamento a gramínea 
exclusiva sem adubação e o outro formado pela gramínea 
adubada com 60 kg N/ha/ano. Esses tratamentos adicionais 
terão por finalidade comparar as parcelas consorciadas com 
as de gramíneas exclusivas com relação aos aspectos de 
ciclagem de nutrientes.

Foram avaliadas as seguintes variáveis-resposta a cada 28 
dias: stand da leguminosa, persistência da leguminosa, altura 
da leguminosa, cobertura do solo, massa de forragem da 
gramínea e da leguminosa, bem como a composição botânica 
da pastagem.

O stand de leguminosas foi determinado por meio da 
contagem de total das plantas dentro das fileiras duplas. A 
altura das plantas média das plantas foi estimada pela 
medição de 10 indivíduos, escolhidos ao acaso em cada 
fileira dupla, com uso de trena, amostrando-se dessa forma 
30 plantas por parcela.

A composição botânica da pastagem foi realizada usando o 
método do peso seco escalonado (Mannetje e Haydock, 
1963). A massa de forragem herbácea foi determinada 
utilizando-se o método de dupla amostragem reportado por 
Haydock e Shaw (1975). A cobertura do solo foi realizada 
mediante a observação de 40 quadrantes de 0,25 m2, 
distribuídos em quatro tansetos paralelos dentro da parcela. A 
persistência das plantas foi obtida após realização de 
sucessivas avaliações da composição botânica e identificação 
da dinâmica sucessional existente.

Resultados e Discussão
Na Figura 3 encontram-se os dados relativos à cobertura do 

solo, nos meses iniciais de implantação das leguminosas, com 
valores variando entre 79 e 85,2%, ao longo das diferentes 
avaliações. Vale ressaltar que aproximadamente 1/3 da área 



total foi cultivada com as faixas das leguminosas, tendo sido 
realizado preparo de solo e aplicação de herbicidas. Desta 
forma, apesar das leguminosas proporcionarem também boa 
cobertura do solo, nas avaliações iniciais houve influência do 
preparo das faixas que resultou em maior área de solo 
descoberto. Com o passar das avaliações espera-se que as 
leguminosas aumentem a proporção de solo coberto. Vale 
salientar que durante a época seca ocorre queda de folhas em 
algumas das leguminosas avaliadas, reduzindo assim a 
cobertura do solo durante esse período.

Na Figura 4 observa-se a composição botânica média inicial 
das pastagens avaliadas. Como era de se esperar, a B. 
decumbens ocupa a maior proporção da área (89%), seguida 
de B. humidicola (3%), Calopogonium mucunoides (5%) e 
Desmodium sp. (3%). Vale ressaltar a importância do C. 
mucunoides e do Desmodium sp. na área, demonstrando a 
persistência e presença espontânea dessas espécies em áreas 
de B. decumbens. 

Na tabela 1 estão apresentados dados referentes à cobertura 
do solo nos meses de Setembro de 2008 a Abril de 2009. 
Conforme observado na Tabela 1, as parcelas apresentaram 
em média 85% de solo coberto, tendo as parcelas 
consorciadas com leguminosas apresentado 
aproximadamente 80% de solo coberto. Ao se tratar apenas 
das parcelas exclusivas de gramíneas, a B. decumbens por seu 
comportamento e hábito de crescimento, proporcionou uma 
cobertura de solo acima dos 90%, inclusive nas épocas mais 
secas, conforme consta na Figura 5.  

Na Figura 5 estão representadas as precipitações 
pluviométricas médias mensais durante o período das 
avaliações em comparação com as médias históricas, 
observa-se que o mês de Agosto teve uma precipitação 
atípica durante as avaliações.

O Arachis pintoi e a Clitoria ternatea demonstraram na 
época seca menor cobertura de solo. A interpretação da 
análise de variância revelou efeito significativo (P<0,05) da 
cobertura do solo das parcelas de leguminosas. Apesar do 
Arachis e Clitoria terem apresentado menores níveis de 
cobertura do solo, mesmo durante os meses mais secos, esta 
esteve acima dos 60%. Alvarenga et al. [9] destacam que uma 
cobertura uniforme de 20% do terreno é capaz de reduzir as 
perdas de matéria orgânica em aproximadamente 50%, 
quando comparado com solo descoberto. O amendoim 
forrageiro proporcionou em todos os meses menor cobertura 
de solo.

O decréscimo na cobertura do solo de leguminosas em 
consorcio pode ser atribuído à competição por água, luz e 
nutrientes, em geral, e entre plantas das diferentes espécies. A 
Brachiaria decumbens, por ser uma planta de maior 
eficiência fotossintética (C4) em condições tropicais e de 
melhor adaptação às condições de solo de baixa fertilidade e 
topografia declivosa, foi mais competitiva do que a 
leguminosa (C3) [10]. 

Um aspecto importante na implantação da cobertura viva 
são as taxas de crescimento das leguminosas perenes, 
inicialmente lentas, quando comparadas com leguminosas 
anuais [11]. 

Na Figura 4 são apresentados os dados relativos às 
estimativas de altura das leguminosas avaliadas. Observa-se o 
acentuado crescimento do Stylosanthes guianenses cv. 
Campo-grande, chegando acima dos 70 cm no mês de Abril, 
o Arachis pintoi confirmando o estabelecimento deficiente, 
apresentou uma altura abaixo dos 10 cm em todos os meses. 
As demais leguminosas apresentaram altura compatível com
as reportadas na literatura [12].

São observados na Tabela 2 os dados referentes à
participação das leguminosas na composição botânica entre 
os meses de Setembro de 2008 à Abril de 2009. O 

comportamento da composição botânica se mostrou 
semelhante ao da cobertura do solo, sendo significativamente 
diferente (P<0.05) entre as leguminosas, onde a Clitoria, 
Calopogonium e Stylosanthes apresentaram em média 24% 
destas espécies nas parcelas, e o Arachis apresentou em 
média 12%. A cobertura de solo mais elevada reduziu a 
população de ervas espontâneas e, em conseqüência, diminui 
a mão-de-obra para seu controle. 

Implicações
As espécies herbáceas de ciclo perene avaliadas neste 

trabalho apresentam potencial de contribuir com a fixação de 
N para os ecossistemas de pastagens além de melhorar a dieta 
dos animais em pastejo. A continuidade do presente estudo é 
fundamental para observar a persistência das mesmas sob 
pastejo. 
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Figura 1. Detalhe da parcela de leguminosas herbáceas consorciadas com 
Brachiaria  decumbens
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Figura 2. Cobertura do solo em pastagem de Brachiaria decumbens Stapf. 
consorciada com diferentes leguminosas herbáceas; média de 24 unidades 
experimentais.
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Figura 3. Composição botânica em pastagens de B. decumbens; A = B. 
decumbens; B = B. humidicola; C = C. mucunoides; D = Desmodium sp. 

Figura 4. Precipitação ocorrida de setembro de 2008 a março de 2009 (mm) e 
média histórica mensal, na Estação Experimental de Itambé, em Zona da Mata 
Seca de Pernambuco.

Figura 5. Estimativas de altura de diferentes leguminosas em consórcio com 
Brachiaria decumbens (cm) e respectivos desvios padrões, durante 
estabelecimento, na Zona da Mata Seca de Pernambuco.

Tabela 1: Cobertura do solo em pastagens de Brachiaria decumbens consorciadas ou não com diferentes leguminosas herbáceas; Itambé - PE

Cobertura do Solo (%)
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr

Arachis 68.39 c 70.31 c 77.47 c 72.93 d 68.92 c 71.19 c 80.70 c 89.22 c
Clitoria 74.68 c 75.21 c 76.70 c 72.20 d 68.67 c 75.24 c 87.11 b 92.58 bc
Calopogonium 73.99 bc 86.84 ab 93.09 a 88.98 b 81.58 ab 84.99 b 94.99 a 96.67 ab
Stylosanthes 80.59 a 84.02 b 85.74 b 82.17 c 80.98 b 88.20 ab 94.20 a 97.40 ab
Brachiaria 89.35 a 92.19 b 94.34 a 90.24 a 91.55 ab 90.53 ab 94.52 a 95.88 ab
Brachiaria adubada 89.07 a 92.39 a 93.86 a 94.05 a 89.93 ab 93.62 ab 94.43 a 96.47 ab
CV 5.46 4.30 2.94 2.44 5.60 4.35 2.58 2.18
Letras iguais na mesma coluna não diferem entre si de acordo com o teste de Tukey (P<0.05)

Tabela 2: Participação das leguminosas na composição botânica de pastagens consorciadas com B. decumbens; Itambé-PE

Composição Botânica (%)
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr

Arachis 9.24 b 15.01 b 9.32 c 9.80 b 7.71 b 13.68 b 15.17 b 16.75 b
Clitoria 18.48 ab 26.17 a 19.73 b 15.66 b 12.86 b 25.54 a 28.80 a 23.46 a
Calopogonium 22.90 ab 29.77 a 28.13 a 28.75 a 28.16 a 27.38 a 27.19 a 26.34 a
Stylosanthes 17.81 ab 27.45 a 28.20 a 28.03 a 29.31 a 29.80 a 29.81 a 29.90 a
CV 30.55 13.58 13.71 19.33 23.34 21.65 20.13 20.16
Letras iguais na mesma coluna não diferem entre si de acordo com o teste de Tukey (P<0.05)
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