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RESUMO 

 
No Brasil, o sistema de produção animal de bovinos é quase que exclusivamente a 

pasto, porém não se verificam os devidos cuidados necessários para a manutenção das 
pastagens, reformas das mesmas, ou manejo adequado com os animais, fato que 
compromete a cobertura vegetal de maneira direta. Onde a pastagem mostra-se como a 
forma mais barata dentro do sistema de produção animal. Em que o uso do nitrogênio, 
irá melhora a qualidade da pastagem maximizando a produção de matéria verde.  

Um dos principais benefícios dentro da cultura de pastagens, o papel das 
leguminosas, vem ganhando destaque não só pelos benefícios agronômicos como a 
capacidade de fixação do Nitrogênio no solo, em que dependendo da espécie irá fixar 
quantidades de Nitrogênio de forma a atender as exigências da gramíneas, dessa  forma 
a minimizar os gastos com aquisição de adubação química, barateando os custos e 
diminuindo a aquisição de insumos externos e também como complemento da dieta 
animal, pois aumentará a quantidade de proteína na dieta do animal.  

 
   

Palavras- chaves: Nitrogênio, Ganho de peso. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a produção animal é desenvolvida, na maioria das vezes, 

exclusivamente a pasto, sendo esta considerada a forma mais sustentável de produção. 

Atualmente tal atividade passa por dificuldades por ser conduzida extensivamente sem 

os devidos cuidados como o adequado manejo do pasto, manutenção da fertilidade do 

solo, taxa de lotação e período de descanso adequados, comprometendo diretamente a 

cobertura vegetal. 

Neste sentido, atenção especial deve ser dada ao uso eficiente do nitrogênio (N) 

em virtude da sua importância para o desenvolvimento vegetal. 

 Uma prática que pode minimizar os efeitos decorrentes da carência de N sobre a 

produção vegetal e animal consiste na introdução de leguminosas no sistema de 

produção. 

O incremento das leguminosas nas pastagens pode suprir em parte carência de 

nitrogênio, por meio da Fixação Biológica de Nitrogênio, reduzindo, com isso, o uso de 

insumos, aumentando a produtividade das forragens e no ganho por animal, além de 

servir como uma opção forrageira a mais na pastagem elevando seu valor nutritivo. 

 

2. PRINCIPAIS LEGUMINOSAS UTILIZADAS EM CONSORCIAÇÃO COM 

GRAMÍNEAS 

A consorciação de espécies é relatada como uma alternativa que permite aliar 

características desejáveis entre diferentes espécies, sendo que no caso das leguminosas 

tais como a capacidade de fixação de N é relatada como a principal vantagem, com 

potencial de fixação de nitrogênio (N) que pode variar de 30-99 kg/ha/ano, no caso da 

Pueraria phaseoloides (Kudzu tropical), até 500-600 kg/ha/ano N como na Leucaena 

leucocephala (Leucena) (SIQUEIRA & FRANCO, 1988). 

O consorcio entre duas espécies diferentes produz resultados satisfatórios, onde 

produtividades maiores são obtidas por unidade de área se comparadas com a 

monocultura (MAGALHÃES, 1989). 

No que tange à produção forrageira, o cultivo consorciado de gramíneas e 

leguminosas produtivas é uma alternativa de grande valor, contribuindo na minimização 

da carência de disponibilidade de forragem nas épocas de escassez.       

 Uma jornada de êxito na utilização de pastagens consorciadas inicia-se, pela 

escolha da espécie mais adequada às condições ambientais, à natureza da exploração, à 

capacidade de intervenção e à disponibilidade de recursos. E como determinante, tem-se 
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a percepção da relação custo-beneficio da opção por leguminosas. (RAMOS et. al. 

2008). 

         A interação genótipo x ambiente pode modificar acentuadamente a resposta 

adaptativa e produtiva (RAMOS et. al., 2008). Deve-se considerar a região ou 

ecossistema para o qual o cultivar tem recomendação de uso, buscando identificar se as 

condições ambientais e de solo predominantes na propriedade são mais ou menos 

desafiadoras em relação àquelas que o cultivar já foi exposto e validado. 

Vale salientar que dentre as principais espécies disponíveis nenhum dos seus 

cultivares apresenta adaptação e/ou, validação para todos os ecossistemas ou regiões do 

Brasil. Dessa forma, a produtividade de forragem e a estacionalidade da produção 

dependerão da duração da estação seca e do ciclo fenológico das forrageiras presentes 

na área. Características como porte, hábito de crescimento e aceitabilidade, demandarão 

estratégias diferenciadas de manejo. Ressalta-se ainda que a maioria dos cultivares tem 

comportamento tardio e foram selecionados para sistemas com baixo uso de insumos 

(RAMOS et. al. 2008). Algumas das principais espécies estão ilustradas na (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagem de quatro espécies de leguminosas Arachis Pintoi (Amendoim forrageiro), 

Calopogonium mucunóides (Colopogônio), Stylosanthes spp. (Estilosantes) e Neonotonia wightii (Soja 

perene). 

Fonte: NETO, 2009. 

 

Atualmente a adaptação ao clima e ao solo são as principais condições 

observadas na escolha de um cultivar, sem considerar a qualidade da gramínea. Com os 
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futuros cultivares apresentando diferenças mais estreitas quanto à adaptação, a 

qualidade da forragem passará a ser uma característica de maior relevância.  

Novos cultivares de leguminosas são aperfeiçoados para o uso consorciado com 

pastagens, aumentando a persistência e a diversidade genética das áreas com pastagens, 

hoje bastante homogêneas. A partir das características adaptativas dos cultivares, solo, 

clima, capacidade de retenção de folhas na seca e a distribuição da produção ao longo 

do ano, diversas combinações de pastagens consorciadas poderão existir na propriedade 

visando o melhor suprimento em qualidade e quantidade ao longo do ano, como por 

exemplo: pastagens consorciadas de Leucena nas águas; pastagens de Cajanus cajan 

(Feijão Guandu) na transição águas-seca e pastagens de Stylosanthes spp. (Estilosantes) 

na época seca (RAMOS et. al. 2008). 

No gênero Brachiaria, a Brachiaria decumbens tem sido o cultivar de gramínea 

mais adequada para o consórcio com leguminosas herbáceas utilizadas no Cerrado. Nos 

ecossistemas da Mata Atlântica, a consorciação de Brachiaria humidicola (Quicuio-da-

amazônia) com Arachis pintoi (amendoim forrageiro) ou com o Desmodium ovalifolium 

tem apresentado grande estabilidade. O Pueraria phaseoloides assume grande 

expressão em consórcio com diversas gramíneas na Região Amazônica.  

O amendoim forrageiro e a Leucena apresentam maior valor nutritivo e são 

avidamente consumidos pelos animais em qualquer época do ano, sendo leguminosas 

que em consórcios têm maior impacto na produção animal no período das águas, pois 

com o pastejo intenso nas águas, não haverá oportunidade de acumulo de forragem para 

época seca. (RAMOS et. al. 2008). 

Algumas das informações mais relevantes sobre as espécies e cultivares de 

maior importância atual, são apresentadas nos Quadros 1 e 2. 
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Espécie Cultivar Porte e hábito de 
crescimento 

Exigência 
fertilidade do solo 

(calagem e 
adubação) 

Dificuldade no 
manejo (em 
consórcio) 

Resistência às 
pragas e doenças 

Tolerância ao mau 
manejo  (super- 

pastejo) e 
persistência. 

Produção  de 
sementes 

Valor 
alimentício 

Arachis pintoi Amarillo Herbáceo, 
prostado, 

estolonífero 

Média Baixa Média- 
Cercosporiose 

 Médio Alto, com alta 
palatabilidade 

Belmonte Alta- 
Cercosporiose 

Alta Nula ou 
desprezível  

Calopogonium 

mucunoides 

Comum Herbáceo, volúvel Baixa Média Alta Alta Alta Médio 

Cajanus cajan Super N Subarbusto, ereto Baixa Média Alta Média Alta Médio 

Leucaena 

leucocephala 

Cunningham Arbustivo- arbóreo, 
ereto 

Alta Alta Ataques de 
formigas e cupins 
no estabelecimeto 

Média Alta Alta, com 
palatabilidade 

Pueraria 

phaseoloides 

Comum Herbáceo, volúvel Média- Alta Média Alta Baixa Alta Médio 

Stylosanthes 

guianensis 

Mineirão Herbáceo- 
subarbustivo, ereto 

Baixa Alta Alta- Antracnose Baixa Baixa Médio 

Stylosanthes 

macrocephala 

Pioneiro Herbáceo, ereto Baixa Média Média- 
Antracnose 

Baixa Alta Médio 

Stylosanthes spp.  

(S. capitata + 

Campo Grande Herbáceo, ereto Baixa Média Alta- Antracnose Baixa Alta Médio 

Neonotonia wigtii Clarence, 
Cooper, 
Tinaroo 

Herbáceo, volúvel Alta Média 

Média- Oídio Baixa Média          Alto 

 

Quadro 1. Características morfológicas e adaptativas das leguminosas forrageiras tropicais (Cultivar; Porte e hábito de crescimento; Exigência 

fertilidade do solo; Dificuldade no manejo). 
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Quadro 2. Principais aspectos positivos e negativos de cultivares de leguminosas 

forrageiras tropicais.    

Espécie Cultivar Aspectos positivos Aspectos negativos 
Arachis pintoi Amarillo Qualidade da forragem; 

persistência; tolerante ao 
encharcamento do solo; boa 
capacidade de consorciação. 
Também utilizada como planta 
cobertura 

Baixa retenção de folhas na seca; 
oferta e preço de sementes. Baixa 
produtividade em vários locais. 

  Belmonte Idem cv. Amarilho Baixa retenção de folhas na seca. 
Propagação apenas por mudas. 

Calopogonium 

mucunoides 

Comum Oferta de sementes no mercado; 
boa capacidade de ressemeadura 
natural; facilidade de 
estabelecimento. Plantio pode ser 
associado com arroz. Também 
utilizada como planta de cobertura. 

Qualidade de forragem; baixa retenção 
de folhas na época seca; baixa 
aceitabilidade\ palatabilidade no 
período chuvoso. 

Cajanus cajan Super N Crescimento rápido; Uso múltiplo; 
oferta de sementes no mercado; 
facilidade de estabelecimento. 

Baixa retenção de folhas na época 
seca. Ciclo de vida bienal. 

Leucaena 

Leucocephala 

Cunningham Qualidade de forragem; alta 
palatabilidade; capacidade de 
consorciação; alta produtividade na 
estação chuvosa e, em locais de alta 
fertilidade natural, boa produção na 
saca; oferta de sementes no 
mercado. Alta sobrevivência depois 
de estabelecido. 

Baixa tolerância a solos ácidos, 
afetando a retenção de folhas na seca. 
Não pode ser o único volumoso na 
dieta, devido a presença de mimosina 
(fator anti- nutricional). 

Pueraria Phaseoloides Comum Capacidade com consorciação com 
gramíneas agressivas; alta 
qualidade da forragem, adaptadas a 
áreas úmidas; pouco atacada por 
pragas e doenças; boa ressemeadura 
natural. 

Baixa retenção de folhas na seca 

Stylosanthes 

guianensis 

Mineirão Adaptação a solos ácidos e de baixa 
fertilidade; alta retenção de folhas 
na época seca; resistência à 
antracnose; florescimento tardio. 
Muito utilizado como banco de 
proteína no período seco 

Difícil manejo do pastejo; alto custo 
das sementes; pequena ressemeadura 
natural; estabelecimento inicial lento. 

Stylosanthes 

macrocephala 

Pioneiro Adaptados a solos arenosos; bom 
produtor de sementes com boa 
ressemeadura natural; capacidade 
de consorciação com B. decumbens 
e Andropogon gayanus; 

Baixa retenção de folhas na seca; 
atualmente sem oferta de sementes no 
mercado. 

Stylosanthes spp.  (S. 

capitata +S. 

macrocephala) 

Campo 
Grande  

Adaptação a solos arenosos; 
persistência sob pastejo; 
ressemeadura natural; tolerância a 
antracnose alta ou media, 
dependendo do local de cultivo 

Baixa retenção de folhas na seca. 

Neonotonia wigtii Clarence, 
Cooper, 
Tinaroo 

Alto valor alimentício; capacidade 
de consorciação com gramíneas 
mais agressivas; boa ressemeadura 
natural. 

Não validada em varias regiões do 
cerrado; possibilidade de ser invasora 
em áreas de integração pecuária- 
lavoura; baixa oferta de sementes no 
mercado; baixa retenção de folhas na 
seca. 

Fonte: RAMOS et. al. (2008) 
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3. A IMPORTÂNCIA DO NITROGÊNIO E SEU CICLO PARA A PRODUÇÃO 

VEGETAL 

Pastagens naturais ou cultivadas em solos com baixa fertilidade, quando não 

adubadas, não permitem uma elevada carga animal, resultando em baixa produção de 

leite ou carne. Já a utilização de pastagens melhoradas e o uso de fertilizantes aumentam 

a taxa de lotação e produção de leite ou carne por hectare. (TRUJILLO, 1991). 

Um dos nutrientes, mais exigido pelas plantas forrageiras o nitrogênio (N) é um 

componente de aminoácidos, purinas, pirimidinas, pigmentos, nucleotídeos e proteínas, 

tanto na planta, como no animal (MALAVOLTA, 1986). 

O nitrogênio é indicado como um dos elementos mais importante para 

maximização da produção vegetal (FLOSS, 1988). Quando esse elemento atinge as 

exigências da planta, ocorre aumento da produtividade das pastagens quando o N não 

for o único fator limitante (ASSMANN, 2002).  

O fornecimento deste elemento apresenta grande resposta no aumento da matéria 

seca (BOIN, 1986), havendo uma reposta positiva às doses de N aplicadas, conforme as 

necessidades da planta, respeitando as características inerentes a cada espécie forrageira. 

O fornecimento deste elemento pode ser dado tanto pela fixação simbiótica entre 

as bactérias do gênero Rhizobium e leguminosas, como pelo uso de fertilizantes 

nitrogenados. Ambas as maneiras apresentam limitações, como as dificuldades 

biológicas no caso das leguminosas abrange dificuldades biológicas, e as econômicas, 

no caso dos adubos químicos (CORSI, 1994). 

A vantagem da adubação nitrogenada é favorecer o crescimento mais rápido das 

plantas forrageiras, permitindo uma maior freqüência de cortes em material de maior 

digestibilidade, pelo aumento na produção de matéria seca (CORSI, 1975). 

A fixação biológica de nitrogênio (FBN) é considerada, após a fotossíntese, o 

mais importante processo biológico do planeta. É baseada no fato de que alguns 

microrganismos, conhecidos como diazotróficos, são capazes de quebrar a ligação que 

une os dois átomos de nitrogênio atmosférico (N2), transformando-o em amônia (NH3), 

que é assimilável pelas plantas (JUNIOR & MENDES, 2008). Se a associação entre 

estes microrganismos e as plantas for eficiente, o N fixado pode suprir as necessidades 

do vegetal, dispensando o uso de fertilizantes nitrogenados e oferecendo, assim, 

vantagens econômicas e ecológicas. O exemplo mais conhecido consiste na simbiose de 

bactérias da ordem Rhizobiales, denominadas rizóbios, com plantas da família 

Leguminosae a qual pertencem a soja e o feijão por exemplo. 
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O nitrogênio é um elemento essencial para as plantas e limitante à produtividade 

agrícola. O grande reservatório de N é representado pelo gás atmosférico (cerca de 80% 

do ar é nitrogênio). Entretanto as plantas não possuem aparato enzimático utilizar o N 

atmosférico como fonte de proteína. (ARAÚJO et. al. 2008). 

A FBN é um processo biológico de quebra da tripla ligação do N2 através de um 

complexo enzimático, denominado nitrogenase (ARAÚJO et. al. 2008). Este processo 

ocorre no interior de estruturas específicas, denominadas de nódulos, onde bactérias do 

gênero Rhizobium, Bradyrhizobium e Azorhizobium geralmente conhecidas por rizóbios 

convertem o N2 atmosférico em amônia, que é incorporada em diversas formas de N 

orgânico para a utilização por plantas da família das leguminosas, conforme 

demonstrado na (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As vantagens da FBN em relação à adubação mineral e principalmente do ponto 

de vista econômico são diversas. No caso das lavoras de soja, a inoculação das sementes 

com a bactéria específica substitui totalmente a adubação nitrogenada proporcionando 

uma economia para o país de 3 bilhões de dólares. Outra vantagem é o total 

aproveitamento do N fixado, não existindo perdas como podem ocorrer quando se 

empregam fertilizantes. Portanto, a FBN é um processo que não polui o ambiente, 

enriquece o solo em N e geralmente, promove um maior crescimento e desenvolvimento 

das plantas. 

 

 

 

Figura 2. Ciclo do Nitrogênio 
Fonte: http://www.mundoeducacao.com.br/biologia/ciclo-nitrogenio.htm 
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4. CONSORCIAÇÃO ENTRE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS 

 

Os principais benefícios da consorciação de leguminosas estão relacionados à 

melhoria da produção vegetal por intermédio da manutenção da fertilidade do solo. 

(ASSEFA & LEDIN, 2001).  

Devido a FBN ocorre uma redução no uso de adubos nitrogenados, que 

resulta em economia para o produtor, contribuindo para o auto-fornecimento do 

nitrogênio utilizado para a formação da planta, além do uso de leguminosas como 

adubos verdes eficientes para FBN fornecendo nitrogênio para o solo onde melhora suas 

propriedades físicas, químicas e biológicas e também no aumento de produtividade, 

especialmente em solos deficientes em nitrogênio disponível, são obtidas através desse 

consorcio (COELHO, 2003). 

No caso da elevação do teor de nitrogênio o mesmo é transferido das 

leguminosas para o solo pelo retorno através de excreções animais que as consumiram e 

também via forrageiras não consumidas que são incorporadas ao solo, envolvendo 

liberação tanto pela parte aérea, queda ou exsudação das folhas, como também pela 

parte subterrânea das plantas leguminosas (HAKALA & JAUHIAINEN, 2007). 

Ouras vantagens do consórcio podem ser destacadas, tais como melhor 

distribuição estacional e qualidade da forragem (FONTANELI & FREIRE JÚNIOR, 

1991; SLEUGH et. al., 2000; MALHI et. al., 2002), com incremento na ingestão diária 

de matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e fibra em detergente neutro (FDN), 

(SLEUGH et. al., 2000; ASSEFA & LEDIN, 2001). 

No caso das gramíneas, a qualidade da forragem é geralmente menor do que o 

requerido para alcançar os níveis de produção satisfatórios para muitas categorias de 

rebanhos (LITHOURGIDIS et. al., 2006). Com as leguminosas em cultivo solteiro têm 

menor potencial de produção de matéria seca, embora melhorem a qualidade das 

pastagens pelo incremento da disponibilidade de alimento altamente nutritivo (ASSEFA 

& LEDIN, 2001).  

Apesar dos consórcios promoverem um melhor equilíbrio entre nutrientes e altas 

produções de forragens, é mais difícil de manejar do que quando as espécies são 

cultivadas isoladamente, devido às diferenças em características agronômicas tais como 

requerimento de fertilizantes, adaptação a tipos de solo e tempo de colheita, diferenças 

em dias para maturação (ASSEFA & LEDIN, 2001). 

De um modo geral as leguminosas são mais sensíveis que as gramíneas quando 

submetidas a aumentos de pressão de pastejo. Tal fato tem contribuído para formar um 
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consenso entre pesquisadores que pastagens consorciadas são mais recomendadas para 

uso em pastejo extensivo, sob pressões de pastejo baixo permitindo maior persistência 

da leguminosa na área. Entretanto, os mecanismos de persistência das plantas e do grau 

de seletividade exercida pelo animal, são fatores que irão influenciar sobre os efeitos de 

pressão de pastejo e da persistência das leguminosas nas pastagens (PERREIRA, 2002). 

Embora algumas leguminosas persistam mesmo sob pressões de pastejo 

extremas, (PERREIRA, 2002), não se deve perder de vista que a pressão de pastejo 

ideal é a que, mantendo a leguminosa na pastagem, possibilite ao animal colher uma 

dieta com qualidade e em quantidade suficiente para exteriorizar o seu potencial 

produtivo. 

Pesquisadores da Costa Rica avaliando a consorciação com de amendoim 

forrageiro com o Cinodon dactylon (Capim estrela africana) capim estrela africana, 

conseguiram a proporção média de amendoim forrageiro de 37,9% para os dois anos a 

que se reportam os dados. (Romero e Gonzalez, 2000, citados por Lascano et. al., 2002), 

mostraram que amendoim forrageiro quando em associação com capim braquiária, 

possibilitou aumento da taxa de lotação de 2,5 UA/ha para 4,6 UA/ha, enquanto no 

pastejo na gramínea exclusiva a evolução da TL só foi possível até 3,7 UA/ha. 

Diversos autores (LEITE et. al., 1982); (SANTANA et. al., 1993); LASCANO 

(1994) relatam que a persistência da leguminosa depende diretamente da pressão de 

pastejo utilizada, onde algumas leguminosas apresentam maior tolerância a aumentos na 

pressão de pastejo em função de atributos morfogênicos próprios, enquanto outras são 

extremamente sensíveis, sofrendo exclusão na maioria das vezes irreversível na 

pastagem. Os sistemas de pastejo têm influenciado a proporção de leguminosa em 

algumas pastagens. De uma maneira geral o pastejo contínuo e o alternado, têm 

favorecido a permanência das leguminosas, respeitando a pressão de pastejo exercida. 

A persistência tem sido maior quando se trabalha com forrageiras leguminosas 

de baixa aceitabilidade sendo recomendada como ferramenta de manejo para favorecer 

a manutenção da leguminosa na pastagem (ROBERTS, 1980). 

O ajuste de taxas de lotação e de períodos de descanso/ocupação, através de um 

sistema de pastejo alternado, em função da oferta de pasto e da proporção da 

leguminosa (SPAIN & PEREIRA, 1985). Este sistema de manejo, denominado flexível 

seria recomendado para utilização de leguminosas sob regime de pastejo consorciado, 

de modo a equilibrar a proporção dos componentes forrageiros das pastagens em função 

de seus atributos de persistência, aceitabilidade e padrão de precipitação pluviométrica. 

Além de reduzir os custos dos ensaios, permite manejar a consorciação dentro das faixas 
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de lotação e períodos de descansos adequados, ao equilíbrio dos componentes, tendo 

ainda como parâmetro de aferição o desempenho animal (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

       Figura 3. Estratégia de manejo para persistência de leguminosas em pastagens consorciadas  

       Fonte: SPAIN & PEREIRA, 1985. 

 

A disponibilização de FBN nas leguminosas juntamente com a velocidade de 

mineralização ou ciclagem dos nutrientes irá proporcionar o aumento da produtividade 

das gramíneas, que depende da liberação rápida de nitrogênio fixado pela leguminosa, 

proporcionando uma recuperação rápida da gramínea. Porém, altas taxas de 

transferência de N não são desejáveis, pois afetam a estabilidade da consorciação uma 

vez que favorecem o crescimento da gramínea, diminuindo o crescimento e a FBN pela 

leguminosa. 

A manutenção da produtividade de uma gramínea depende em grande parte, da 

liberação do nitrogênio que será fixado biologicamente pela leguminosa, onde a 

velocidade desta liberação interfere na participação da gramínea e da leguminosa na 

consorciação. (RAMOS et. al., 2008). 

Com isso, são determinantes as condições ambientais, o ritmo de crescimento da 

planta forrageira, a atividade da fauna e da microbiota e o manejo do pastejo (RAMOS 

et. al., 2008).  

As transferências de nitrogênio ocorrerão abaixo e acima da superfície do solo, 

diretamente ou indiretamente para a planta mais próxima, seja pela excreção de N na 

rizosfera da leguminosa, região onde o solo e as raízes das), entram em contato, pela 

decomposição de raízes e nódulos. Pela conexão por micorrizas (Figura 4), das raízes 

das gramíneas com aquela leguminosa, que é a associação simbiótica entre fungos e 

raízes de algumas plantas, ou ainda, pela ação da fauna do solo sobre raízes e nódulos 

da leguminosa (RAMOS, et. al., 2008). 
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   Figura 4. Micorrizas em plântula de Pinus com 4 cm do solo. 
Fonte:ttp://professores.unisanta.br/maramagenta/Imagens/FUNGO/Micorrizas.jpg 

 
            

 Na superfície do solo, a reciclagem de nutrientes ocorrerá pela decomposição da 

liteira (serapilheira) de folhas na superfície, pela lixiviação de compostos do dossel da 

pastagem e com as perdas foliares de amônia, passível de absorção pela gramínea 

(RAMOS et. al., 2008). Há ainda a ciclagem do N pelas excretas (fezes e urina) dos 

animais em pastejo, que é uma via três vezes mais rápida que a da degradação da 

serapilheira. Cerca de 75 a 95% do N ingerido pelo animal, retorna à superfície do solo 

como excreta, sendo que 50 a 80% dessa excreta é via urina. 

Apesar da importância, essa via é menos eficiente para ciclagem por causa da 

distribuição irregular das excreções (cobrindo de 30 a 40% da área com maiores 

lotações) e das perdas por volatilização e lixiviação, uma vez que o aporte de N no local 

de excreção atinge o equivalente a 500 – 1500 kg/ha de N- uréia/ano.  

A distribuição e o estoque de N nas excretas aumentam com intensidade do 

pastejo e com o teor de N na dieta. Da mesma forma, a excreção via urina será 

aumentada quanto maior for o valor nutritivo da forragem, e se dá especialmente em 

situações de excesso de N em relação à energia da dieta (LEDGARD & STEELE, 

1992). Em pastagens de clima temperado, até 22% do N derivado da fixação biológica é 

transferido para a gramínea pelos compartimentos acima do solo (liteira e excreta) e de 

2 a 26% para o compartimento abaixo da superfície do solo, este último contribuindo 

com 8 a 39% do N da gramínea. 

Nas pastagens de capim braquiária na Colômbia, apenas 10% do N da urina foi 

recuperado pelas plantas. Altas temperaturas e o regime hídrico afetam 

substancialmente a eficiência de recuperação nas regiões tropicais. Para o N das fezes, 

as perdas nas condições tropicais são bem menores, uma vez que uma pequena fração 

(20 – 25%) encontra-se na forma solúvel e os teores são originalmente baixos em 
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pastagens exclusivas com gramíneas (FISHER et. al., 1997). Nesse caso, a participação 

do N proveniente de urina e fezes se equivale. Nos pastos consorciados, a tendência é de 

elevação da excreção de N na urina, particularmente no período chuvoso, se a 

leguminosa for consumida. 

 Nos sistemas extensivos, a eficiência de colheita da forragem sob pastejo não é 

elevada (30- 40%). Assim, a maior parte do N da parte aérea será ciclada por meio da 

serrapilheira e quanto menor a intensidade do pastejo e da utilização da pastagem, maior 

será o estoque de N na serapilheira. No caso de pastos exclusivos de gramíneas e, dada a 

menor qualidade por ser material senescido, é apreciável a quantidade de N que 

permanece imobilizada e que reciclará mais lentamente. CANTARUTTI & BODDEY 

(1997), apontaram esse processo como responsável pelo declínio ou como limitante na 

produtividade das pastagens tropicais. Nos pastos consorciados, como a composição da 

serapilheira é melhor e mais equilibrada, a ação da fauna e da microbiota do solo é 

favorecida, acelerando a liberação de nitrogênio para utilização pelas plantas em 

crescimento. Nesse processo, a leguminosa forrageira e o ambiente de cultivo 

determinam as quantidades, as taxas e os fluxos do N.  

De acordo com pesquisas realizadas na Colômbia, o tempo necessário para o 

desaparecimento de metade da liteira depositada (meia vida) em pastos consorciados 

variou de 26 a 171 dias nas águas, sendo praticamente nulo o desaparecimento na época 

seca. A recuperação do N na serapilheira pela gramínea do gênero Brachiaria variou de 

um a 14%, ao passo que a recuperação no sistema solo-planta variou de 50 a 85% 

sugerindo a ocorrência de perdas de N por volatização (FISCHER et. al., 1997). 

 Diferenças marcantes entre pastagens puras e consorciadas com gramíneas do 

gênero Brachiaria com leguminosa Desmodiun  ovalifolium cv. Itabela e em pastagens 

de amendoim forrageiro foram relatadas na revisão efetuada por PEREIRA (2002), onde 

a meia vida da serapilheira do Amendoim forrageiro é bem menor que a de outras 

leguminosas, dada a qualidade de liteira (relação Cálcio: Nitrogênio: Lignina: Tanino).  

Face à imobilização dos nutrientes na serapilheira, (FISCHER et. al., 1997), 

estimaram que a participação da leguminosa na pastagens deve ser acima de 30% em 

relação à gramínea. 

 A atividade biológica do solo em pastos consorciados é favorecida, com 

incremento na velocidade de ciclagem e redução de perdas pela incorporação de 

resíduos. Em pastos de capim braquiária consorciados ou não com a leguminosa 

Centrosema pubescens (Jetirana), foram encontrados, respectivamente, 35 e 17 insetos 

por placa de fezes que cobriam uma área maior de solo nas pastagens consorciadas. 
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Também, a população de minhocas, na pastagens consorciadas, foi o dobro da 

registrada na pastagem exclusiva de gramínea e cinco vezes maior que a observada na 

pastagem nativa (FISCHER et. al., 1997).  

Além do aporte de N e do aumento da atividade biológica, pastagens 

consorciadas podem melhorar a estrutura do solo, a capacidade de armazenamento de 

água do solo, aumentar o poder tampão do solo (pelo aporte de matéria orgânica) e 

quebrar o ciclo de patógenos, contribuindo decisivamente para um maior período 

produtivo da pastagem. Mesmo quando a consorciação entra em colapso e a leguminosa 

desaparece, haverá um efeito residual da leguminosa no sistema solo – planta 

(FISCHER et. al., 1997). 

O N suprido pela leguminosa dá suporte à produtividade de forragem e amplia a 

vida útil da pastagem, em relação à formação e reforma de áreas. Leguminosas bem 

adaptadas, tardias à seca poderão ainda diminuir a estacionalidade da produção de 

forragem verificada em pastos exclusivos de gramíneas (RAMOS, et. al., 2008). 

A maioria das leguminosas tropicais apresenta baixa aceitabilidade pelos 

bovinos na estação chuvosa. Assim, o efeito mais marcante da leguminosa de baixa 

palatabilidade na dieta animal ocorre a partir do período de transição das águas para 

seca, quando as condições ambientais para crescimento e a qualidade da forragem da 

gramínea são bastante críticas, limitando o consumo. Todavia nessas situações em que a 

gramínea apresenta menor valor nutritivo, o desempenho animal (g/dia) pode até 

responder linearmente de forma positiva em função do aumento do consumo das 

leguminosas em virtude do aumento do aporte de proteína na dieta a partir do consumo 

da leguminosa (HUMPHREYS, 1991).  

Além do maior teor de proteína bruta, em geral, as leguminosas tropicais 

apresentam menor proporção de parede celular, e a digestibilidade da matéria seca é 

semelhante ou maior que a registrada nas gramíneas tropicais, para um mesmo estágio 

de desenvolvimento e condição de cultivo. Entretanto as principais vantagens decorrem 

da menor taxa de declínio nos teores de proteína bruta e da digestibilidade com a idade 

e, principalmente, do baixo tempo de retenção da forragem no rúmen, conferido pelo 

formato e arranjo das células e a menor proporção de tecido vascular, apesar dos 

maiores teores de lignina da leguminosa. Como conseqüência da maior taxa de 

esvaziamento do rúmen, há elevação do consumo de forragem (NORTON & POPPI, 

1995).  

Em geral, o melhor desempenho animal em pastagens consorciadas é explicado 

por apresentar maior valor nutritivo em relação às gramíneas de pastagens não 
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consociadas. Os maiores níveis de PB e de digestibilidade são os atributos mais 

marcantes encontrados nas pastagens consorciadas. Em ensaio sob corte realizado em 

Itabela - BA, durante dois anos e com avaliações realizadas nos períodos de maior e 

menor precipitação, contemplando 18 acessos de leguminosas e dez acessos de 

gramíneas, (PEREIRA et. al., 1995) obtiveram teores médios de PB de 18,8% e 11,5%, 

com amplitudes de 13,6 a 24,6% e 7,8 a 14,5%, respectivamente para leguminosas e 

gramíneas. 

De uma maneira geral, verifica-se que a presença de leguminosas promove 

melhoria nos níveis de proteína bruta da gramínea acompanhante, mesmo quando 

comparada à adubação nitrogenada. Em trabalho realizado na Ceplac (Comissão 

Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira), verificou-se que a MS das pastagens de 

capim braquiária consorciada com Kudzu tropical, apresentava teor de PB de 9,5%, 

superior a pastagens adubadas com 90 kg/ha de N, cujo valor era de 7,6 % (PEREIRA, 

et. al., 1990).  

A digestibilidade das leguminosas tropicais no pasto em oferta via de regra, é 

maior que das gramíneas, mas observa-se diferença entre espécies ou cultivares. O  

Desmodiun  ovalifolium cv. Itabela pelo seu elevado teor de taninos apresenta 

digestibilidade igual ou inferior a algumas gramíneas, mas o amendoim forrageiro, 

leucena e soja perene apresentam digestibilidade superior a todas as gramíneas tropicais. 

 A baixa disponibilidade, os altos teores de tanino e outros fatores 

antiqualitativos têm contribuído para reduzir a palatabilidade e a preferência de 

leguminosas pelos animais. Muitas delas requerem um período de adaptação prévio para 

serem consorciadas, como é o caso da cv. Itabela. 

Os taninos podem ser classificados como hidrolisáveis (TH) e não hidrolisáveis 

(SINGLETON & KRATZER, 1973). Os taninos não hidrolisáveis ou condensados (TC) 

são polímeros dos flavonóides (SGARBIERI, 1996).  

Taninos tem um importante papel na nutrição animal, podendo exercer efeitos 

ou benefícios na utilização de nutrientes, na saúde e na produção animal. O principal 

impacto dos taninos na nutrição animal deve-se à habilidade desses compostos em 

formar complexos com vários tipos de moléculas. Além da capacidade dos taninos em 

precipitar proteínas, eles também são capazes de interagir com outras macromoléculas, 

como carboidratos, membrana celular das bactérias e íons metálicos (LEINMÜLLER & 

KARL-HEINZ, 1991). 

Os efeitos adversos dos taninos incluem: redução no consumo; baixa 

digestibilidade; inibição de enzimas digestivas; perda de proteínas endógenas, e efeitos 
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sistêmicos como resultado de produtos degradados de TH no trato digestivo 

(GETACHEW et. al., 2000). A baixa aceitabilidade de algumas espécies de plantas é 

relacionada concentração de taninos – aproximadamente 5% (McNUGHTON, 1987). 

Os taninos podem reduzir a ingestão por diminuição da aceitabilidade e por 

afetar negativamente a digestão. A aceitabilidade é reduzida por causa dos taninos 

serem adstringentes. Adstringência é a sensação causada pela formação de complexos 

entre os taninos e glicoproteína salivar, e pode aumentar a salivação e diminuir a 

aceitabilidade REED (1995). Quanto menor a aceitabilidade, menor a ingestão de 

alimento e, assim, a produtividade animal. 

 

5. RESPOSTA DO USO DE ALGUMAS LEGUMINOSAS, NO DESEMPENHO 

DE BOVINOS 

WINTER et. al. (1991), citados por POPPI & MCLENNAN (1995), ao 

avaliarem uma série de experimentos com pastagens consorciadas ou puras na Austrália, 

verificaram que em 60% dos trabalhos com pastos consorciados, o ganho de peso variou 

de 400 a 800g/animal/dia, ao passo que nas pastagens exclusivas de gramíneas, apenas 

28% dos trabalhos apresentaram essa mesma faixa de ganho, sendo mais freqüentes os 

ganhos de peso abaixo de 400g/animal/dia.  

No Brasil, ROCHA et. al. (1985) ao avaliarem 24 artigos com experimentos de 

longa duração em vários locais e diferentes sistemas de pastejo, combinações de 

gramíneas e de leguminosas, observaram que o ganho de peso vivo de bovinos foi em 

média, de 329 kg/ha/ano, (96 a 580 kg/ha) nos pastos consorciados de gramineas do 

gênero Brachiaria com leguminosas herbáceas, e de 456 kg/ha/ano (350 a 592 kg/ha), 

em pastos sem leguminosas adubados com nitrogênio (44 a 200 kg/ha/ano de N). 

PERREIRA (2002) apresentou registros de 11 experimentos conduzidos no 

Brasil em que pastos consorciados foram confrontados com pastos sem leguminosas. 

Em média, os pastos consorciados proporcionaram ganhos de 437g/animal/dia 

(variando de 230 a 610g/dia) e os pastos exclusivos 333g/dia (variação de 117a 

574g/dia). Todos esses resultados foram obtidos em períodos de um a seis anos e são 

apenas indicativos, pois o confronto dos resultados é dificultado, uma vez que encerram 

diferenças quanto ao tipo de solo, fertilidade, período de pastejo, lotação, oferta de 

forragem, cultivar de gramínea e leguminosa, categoria animal, adubações etc. As taxas 

de lotação foram bastante variáveis, desde 0,5 cabeça/ha até 2,4 UA/ha. Em geral, os 
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trabalhos recentes em sistemas extensivos nos locais com estação seca bem definida não 

têm proporcionado taxas de lotação acima de 1,5 UA/ha/ano. 

 Os resultados apresentados, obtidos principalmente no Cerrado, demonstram o 

impacto do uso de leguminosas nas pastagens. A adoção de consórcio entre gramíneas e 

leguminosas tem possibilitado a superação de problemas como queda na qualidade de 

forragem, especialmente na estação de seca.  

O correto manejo da pastagem consorciada possibilita melhores ganhos. Em 

sistemas de manejos rotacionados, os benefícios da consorciação têm sido mais 

expressivos (SCHUNKE & SILVA, 2003).  

A boa palatabilidade do Estilosantes cv. Campo Grande (ECG), para bovinos, 

aliada ao seu valor nutritivo, tem conferido bom desempenho animal. Em experimentos 

realizados, a produção de carne em pastagens de braquiárias consorciadas com ECG 

tem sido de 9% a 34% superior nas pastagens de braquiárias consorciadas, quando 

comparada à gramínea solteira (Quadro 3). 

 

Quadro 3. Ganhos médios de peso vivo diário (g/animal/dia) e por área (kg/ha/ano) de 

bovinos em pastagens de Brachiaria decumbens pura e consorciada com ECG, 

submetida a três taxas de lotação (médias de três anos). 

Forragem 

Taxa de lotação (animal/ha) 

1 1,75 2,5 

g/animal/dia 

Brachiaria decumbens pura 584 536 461 

Brachiaria decumbens consorciada 638 635 617 

Beneficio da consorciação (%) 9,25 18,47 33,84 

  kg/ha/ano 

Brachiaria decumbens pura 198 289 349 

Brachiaria decumbens  consorciada 217 342 469 

Beneficio da consorciação (%) 9,6 18,34 34,38 

Fonte: SILVA et. al. (2008). 
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O nitrogênio introduzido no sistema pelo ECG estimula a produção de forragem, 

chegando a dobrar a produção de matéria seca total, principalmente folhas jovens, 

proporcionando aumentos de 25% a 130% na produção da gramínea (EMBRAPA 

GADO DE CORTE, 2000; KICHEL et. al., 2006). Além disso, por ser palatável, o 

estilosantes contribui diretamente para aumentar o teor de proteína bruta da dieta. 

Assim, com maior disponibilidade de forragem de melhor qualidade, nas pastagens 

consorciadas com a referida leguminosa, há aumento da capacidade de suporte, 

melhoria da produtividade de carne, além do melhor desempenho individual dos 

animais (Quadro 4).  

 

Quadro 4. Taxa de lotação e ganhos médios de peso vivo diário e por área de bovinos 

em pastagens degradadas, recuperadas com adubação e consorciadas com estilosantes- 

campo- grande (ECG), durante três anos. 

 

Ano 

B. decumbens cv. Basilisk 

degradada 

B. cv. Marandu recuperada + N(1) B. cv. Marandu recuperada 

+ ECG – N 

Ganho animal Ganho animal Ganho animal 

Lotação 

(UA/ha) 

g/ano/ 

dia 

kg/ ha/ 

ano 

Lotação 

(UA\ha) 

g/ano/d

ia 

kg/ha/ano Lotação 

(UA/ha) 

g/ano/d

ia 

kg/ha/ 

ano 

1 0,94 83 42 2,84 486 710 2,84 364 540 

2 0,65 144 50 2,16 376 440 1,62 463 390 

3 0,7 191 70 2,8 363 530 2,1 475 520 

              (1) 90 kg de N/ha/ano 

         Fonte: SILVA et. al. (2008). 

 

A leguminosa Chamaecrista rotundifolia foi testada em pastagens nativas, na 

Austrália. Novilhos bovinos ganharam 35 kg/cabeça/ano em pastagem nativa + C. 

rotundifolia, 40 % a mais que os animais que permaneceram somente na pastagem 

nativa. A análise das fezes dos animais, utilizando a técnica da relação isotópica 

(13C/12C), revelou 16 % de C. rotundifolia na dieta ingerida pelos animais 

(PARTRIDGE & WRIGHT,1992). 

Nas condições de solo e clima do Município de Igarapé-Açú, PA, foi 

desenvolvido trabalho utilizando pastagens de Brachiaria humidicola, sem fertilização, 

submetidas a sistema de pastejo rotacionado, em três condições: Pastagem de B. 

humidicola, deixando-se regenerar a vegetação secundária (sem controle das invasoras); 

Pastagem de Brachiaria humidicola + leguminosas em faixa (Chamaecrista rotundifolia 

+ Cratylia argentea + Arachis pintoi) e pastagem tradicional de B. humidicola . Os 



 28

períodos de ocupação e descanso da pastagem foram de 23 e 46 dias. Cerca de 90 % da 

disponibilidade da forragem das leguminosas foi proveniente da C. rotundifolia. Os 

ganhos de peso médio de bovinos foram semelhantes nas pastagens sob as três 

condições (Quadro 5). Os ganhos de peso foram semelhantes àqueles obtidos com 

bovinos em pastagens de Brachiaria humidicola em Belém, PA (LOURENÇO JÚNIOR 

et. al. 1993).  

 

Quadro 5. Taxa de lotação, ganho de peso diário e por hectare de bovinos em pastagem 

de Brachiaria  humidicola sob três condições, Igarapé-Açu, PA. 

Pastagem 

Taxa de 

Lotação 

(UA/ha) 

Ganho de Peso 

diário 

(g) 

Ganho de 

peso por área 

(kg/ha) 

B. humidicola + capoeira 1,49 614 462,5 

B. humidicola + leguminosa 1,45 552 416,5 

B. humidicola 1,5 647 499,5 

       Fonte: CAMARÃO et. al. (2002). 

 

A introdução de C. rotundifolia cv. Wynn em pastagem nativa, sem fertilização, 

promoveu acréscimos da ordem de 20 % na concentração de N da gramínea nativa e 

cerca de 40 % quando foi fertilizada com 110 kg de superfosfato simples (9 % de P). Os 

teores de enxofre (S) da leguminosa também aumentaram, em cerca de 27 %, com a 

adubação fosfatada. A C.rotundifolia atendeu às exigências mínimas para a nutrição de 

bovinos de corte de N, P, Ca, K e Mg que são: 1,12 %, 0,18 %, 18 %, 0,6 % e 0,04 % 

(MILFORD; MINSON, 1966; NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1996), com 

exceção do P (Quadro 6).   

 

Quadro 6. Teores de Minerais contidos na MS da C. rotundifolia e Leucena. 

Espécie  
Tempo em 
semanas N% P% K% Ca% Mg% 

Chamaecrista  24 1,32 0,08 0,75 1,23 0,26 

rotundifolia 46 1,04 0,09 0,54 0,74 0,19 

 64 1,29 0,14 1,08 0,82 0,22 

 85 1,27 0,14 0,76 0,71 0,18 

Leucaena  24 2,76 0,12 1,22 1,62 0,45 

leucocephala 46 1,68 0,16 0,97 0,58 0,28 

 64 2,13 0,21 1,42 0,58 0,28 

 85 2,26 0,22 1,46 0,73 0,32 
   Fonte: BRASIL, (1992). 
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 No caso do Cajanus cajan (Feijão Guandu) os teores de proteína bruta variam 

entre as variedades, entre os cortes e épocas do ano, de um mínimo de 13% a um 

máximo de 20,2% (SEIFFERT, 1988). 

 Teores entre 18,0 a 25,5% de proteína bruta foram encontradas por LOURENÇO 

et. al. (1994), nas folhas do guandu disponível como banco de proteína, o que evidencia 

a alta qualidade da forragem. Os valores de proteína bruta, determinados nos caules do 

guandu disponível, foram inferiores aos das folhas. 

O uso do banco de proteína com o guandu para pastejo durante a época critica do 

ano, mostrou-se viável para melhorar o ganho de peso de animais, principalmente nos 

seguintes meses abril e outubro sendo este o período de transição de águas pra seca. 

Bovinos mantidos em pastos de capim colonião (Panicum maximum Jacq. cv. Colonião) 

exclusivo sem acesso ao banco de proteína mantiveram o mesmo peso, enquanto que os 

animais com acesso ao guandu apresentaram ganhos de peso vivo de 242 

gramas/animal/dia no período seco do ano, aumentando positivamente o ganho de peso 

vivo animal diário (LOURENÇO et. al. 1984). 

 Em Campo Grande (MS) na Embrapa Gado de Corte, um sistema de pasto, 

usando 1/3 da área como banco de proteína de guandu dentro de pastagens de 

Brachiaria decumbens para recria de bezerros desmamados (150 – 180 kg de peso vivo) 

com lotação de 3 cabeças por hectare, e com acesso livre de julho a outubro (período 

seco), proporcionou ganho de 18 kg de peso vivo a mais por animal, quando comparado 

com área idêntica de Brachiaria decumbens, sem a inclusão de banco de proteína 

(Quadro 7). 

 
Quadro 7. Período de suplementação com guandu em 114 dias na estação seca. Média 
de 15 bezerros por tratamento. 
 
 

Pasto Peso 

inicial 

(Kg) 

Peso 

final 

(Kg) 

Ganho 

animal 

(Kg) 

Ganho 

hectare 

(Kg) 

Brachiaria (5ha) 180 210 30 90 

Brachiaria+guandu 

(3,5 ha) + (1,5 ha) 

173 221 48 144 

                           Fonte: LOURENÇO, 2009. 
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 Um trabalho realizado por SCHAFFHAUSEN (1966), no estado de São Paulo, 

no qual o guandu foi plantado nas curvas de nível em pastagens de Digitaria decumbens 

(capim pangola), novilhos zebu ganharam em média 35 kg/animal em 93 dias durante 

severo período de seca, enquanto que animais mantidos somente em pastagens de capim 

pangola perderam peso. 

 Em estudo do potencial forrageiro do guandu como banco de proteína, 

empregado em diferentes percentuais (zero, 18, 33 e 51%) em áreas associadas ao 

Hyparrhenia rufa (capim Jaraguá), observaram ganhos de peso de novilhos Nelore. 

(LOURENÇO et. al., 1984). 

 
Quadro 8. Ganho de peso de novilhos Nelore, fazendo uso em áreas gradativas de 
feijão guandu associadas ao capim Jaraguá, no período de Junho a Dezembro. 
 

 

 

 

 

 

 

                               Fonte: LOURENÇO, 1984. 

 Em outro trabalho, LOURENÇO & DELISTANOV (1993) avaliaram por dois 

anos o desempenho de bovinos em pastagens de capim colonião com livre acesso ao 

banco de proteína de guandu. Os dados mostram que os ganhos médios anuais e diários 

de peso vivo dos bovinos com acesso ao banco de proteína foram melhores do que os 

mantidos em pasto exclusivo de capim colonião (Quadro 9).  

Quadro 9. Ganho de Peso bovinos Nelore em dois tipos de acesso a pastejo. 

Pasto 1º Ano 2º Ano 

 Kg/ animal 

dia 

Kg/ animal 

dia 

Colonião exclusivo 0,455 0,335 

Colonião + Guandu 0,482 0,381 

                                 Fonte: LOURENÇO & DELISTANOV (1993). 

  Período da seca  

Área de 

guandu 

Jun./ Ago. Set./ Dez. Jun./ Dez. 

(56 dias) (140 dias) (196 dias) 

%  Ganho de Peso 

Vivo (kg/dia) 

 

0 0,196 0,314 0,28 

18 0,411 0,307 0,342 

33 0,75 0,3 0,428 

51 0,607 0,314 0,398 
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 Estudos utilizando novilhos com peso vivo inicial de 200 kg, em pastejo de 

capim colonião com acesso ao guandu durante a estação seca, colonião adubado com 

100 kg N/ha e colonião consorciado com soja perene empregado métodos de lotações 

dos animais variáveis, sistema “put-and-take” com ajuste da carga animal em função da 

disponibilidade de forragem (FAVORETTO et. al., 1989). Os ganhos de peso vivo na 

estação seca foram 356 g/animal/dia e 104 kg/ha para o pasto de colonião com acesso 

ao guandu, 262 g/animal/dia e 55 kg/ha para pasto de colonião adubado com nitrogênio 

e 199 g/animal/dia e 41 kg/ha para pasto de colonião consorciado com soja perene. Os 

autores dos trabalhos afirmaram que os ganhos de peso vivo diário dos animais no 

capim colonião foram mais elevados devido ao livre acesso ao guandu, enquanto que os 

ganhos registrados no pasto consorciado foram menores em razão da baixa percentagem 

de soja perene no pasto. 

 

6. CONCLUSÃO 

A produtividade da pecuária na produção de carne ou leite por animal e por 

hectare pode ser comprometida pela baixa qualidade e produção estacional de forragem, 

especialmente quando as pastagens são formadas com gramíneas puras e sem correção 

da fertilidade solo.  

O uso da Leguminosa em consorcio com gramíneas ou em bancos de proteínas, 

e uma das alternativas para minimizar a estacionalidade e qualidade da forragem 

durante o ano por apresentarem alto conteúdo protéico, maior digestibilidade e maior 

tolerância à seca em relação às gramíneas.  

Devido à grande variabilidade de espécies de leguminosas, condições edafo-

climáticas presentes Brasil, muitos estudos ainda devem ocorrer para obtenção de 

resultados mais consistentes sobre a utilização em consorcio com gramíneas, bem como 

das melhores formas de manejo para se manter a consorciação. 
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