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RESUMO
O estudo objetivou produzir mudas de leguminosas (leucena, gliricídia e moringa),
em diferentes substratos e períodos do ano de 2017 (chuvoso e seco). Foram
utilizados três substratos (solo, solo+esterco bovino e solo+bagana de carnaúba)
para as mudas de leucena por sementes e estacas (30 e 40 cm), gliricídia por
estacas (40 cm) e de moringa por sementes em duas profundidades (1,5 e 3 cm).
Cada leguminosa teve 10 sacos de mudas por tratamento em quatro repetições.
Foram calculados as médias e erro-padrão do IVE (índice de velocidade de
emergência), número de brotos e folhas, diâmetro de caule e altura de planta nos
diferentes substratos. No período chuvoso, as mudas com sementes de leucena
tiveram melhor IVE nos substratos solo+esterco bovino e solo e, a maior altura de
planta e o número de folhas no substrato solo+bagana. Nas sementes de moringa, o
IVE foi semelhante nos três substratos, na profundidade de 3 cm. No período seco, a
estaca de 40 cm da leucena teve maior número de brotações, no substrato
solo+esterco e o maior número de folhas no substrato solo+bagana. Na estaca de
gliricídia o número de brotações e folhas foi melhor no substrato solo+bagana. A
produção de mudas de leucena e moringa por sementes é viável em substratos
adicionados de matéria orgânica animal e vegetal, na profundidade de 3 cm e, por
estacas de 40 cm de leucena e gliricídia.
PALAVRAS-CHAVE: Gliricidia sepium, Leucaena leucocephala, Moringa oleífera.

PRODUCTION OF THE LEGUMINOUS SEEDLINGS OF LEUCAENA, GLIRICIDIA
AND MORINGA IN THE CEARÁ

ABSTRACT
The objective of this study was to produce legume seedlings (leucaena, gliricídia and
moringa) in different substrates and periods of the year 2017 (rainy and dry). Three
substrates (soil, soil + bovine manure and soil + carnauba bagana) were used for
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leucaena seedlings by cuttings (30 and 40 cm) gliricidia by cuttings (40 cm) and
moringa by seeds at two depths (1.5 and 3 cm). Each legume had 10 bags of
seedlings per treatment in four replicates. The mean and standard error of IVE
(emergence speed index), number of shoots and leaves, stem diameter and plant
height were calculated on the different substrates. In the rainy season, the IVE of the
leucaena seeds was better in soil substrates + manure and soil and plant height and
number of leaves in the substrate soil + bagana. In the moringa seeds, IVE was
similar in the three substrates at depth of 3 cm. In the dry period, the 40 cm cuttings
of the leucaena had a higher number of shoots, in the substrate soil + manure and
the largest number of leaves in the soil substrate + bagana. In the gliricidia cuttings
the number of sprouts and leaves was better in the substrate soil + bagana. The
production of leucaena and moringa seedlings by seeds is viable in substrates added
with plant and animal organic matter, at depth of 3 cm, and by cuttings of 40 cm of
leucaena and gliricidia.
KEYWORDS: Gliricidia sepium, Leucaena leucocephala, Moringa oleífera.

INTRODUÇÃO
A alimentação animal é uma proporção significativa dos custos de produção

para o produtor pecuário, especialmente o pequeno agricultor familiar (SILVA et al.,
2018). Neste raciocínio, é importante utilizar fontes alimentares alternativas,
objetivando melhorar a relação custo/benefício das dietas, assim, o uso de
leguminosas tropicais, com a finalidade de suprir as necessidades proteicas dos
animais, é uma alternativa viável, tanto do ponto de vista nutricional quanto
econômico (CÂNDIDO et al., 2018).

No Nordeste brasileiro, onde grande parte da região está sob curtos e
irregulares períodos de chuva, com elevada radiação solar e altas temperaturas do
ambiente, as espécies leguminosas são utilizadas para o enriquecimento da
“manga”, no manejo sustentável das matas nativas do semiárido, dentro dos
sistemas de produção extensiva (GURGEL et al., 2018). A utilização de leguminosas
arbustivas ou arbóreas em áreas isoladas, como bancos de proteínas ou em
consórcio com gramíneas, também tem se mostrado viável, além da habilidade para
crescer em solos de baixa fertilidade, rápida dispersão, ciclo longo, excelente
aceitabilidade pelos animais, mesmo no início da fase vegetativa, e o alto valor
alimentício para ruminantes e/ou não ruminantes (PEREYRA et al., 2015). Vale
ressaltar que as leguminosas, para formar os bancos de proteína, devem ser
adaptadas às condições edafoclimáticas locais, tolerantes à seca, apresentarem
elevado teor proteico, terem boa recuperação pós-pastejo e, principalmente, por
serem palatáveis para os animais.

A leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit.) faz parte das espécies
forrageiras promissoras, muito utilizada no semiárido brasileiro com boa aceitação
pelos ruminantes (SILVA et al., 2015) e monogástricos (CRAWFORD et al. 2015),
sendo uma fonte proteica de alta qualidade nutricional e excelente fonte de macro e
micronutrientes (BAYÃO et al., 2016). O material foliar da leucena é uma excelente
fonte de β-caroteno, precursor da vitamina A, com vital importância na época seca,
quando o pasto geralmente está seco e a leucena apresenta-se verde, com
capacidade de rebrota, mesmo nos períodos de seca (CÂMARA et al., 2015). Na
aquicultura, o feno de leucena pode substituir o farelo de soja em até 40% para a
produção de alevinos de tilápia (ARAUJO et al., 2012). Na avicultura de corte do tipo
caipira, os frangos alimentados com folhas de leucena garantem a produtividade e a
lucratividade em sistema semi-intensivo (FERNANDES et al., 2018).  E em
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poedeiras a inclusão de 2% de feno de folha de leucena elevou a pigmentação das
gemas (LOPES et al., 2014).

A gliricídia (Gliricidia sepium) é uma espécie com valores de proteína bruta
elevados, sendo adequada para alimentação de ruminantes (ANDRADE et al.,
2015), na forma de feno ou silagem (CARVALHO et al., 2017). É usada na
suplementação alimentar, em época seca ou chuvosa, pelo seu teor mais elevado
de proteína do que as gramíneas (SANTANA NETO et al., 2015). Possui a
capacidade de adaptação em regiões com baixa precipitação pluviométrica, devido
ao sistema radicular profundo que propicia a reciclagem dos nutrientes do subsolo,
como também, a absorção de água das camadas profundas, o que a capacita
produzir biomassa em condições de baixa disponibilidade hídrica e a caracteriza
como uma espécie forrageira com grande potencial para a região tropical (EDVAN et
al., 2016).

A moringa (Moringa oleífera) é um suplemento para alimentação animal
(PADILLA et al. 2014). Suas folhas frescas possuem 33,8% de proteína bruta com
digestibilidade média de 79,7% (MARINHO et al., 2016), vitaminas A, B e C, ferro,
cálcio, fósforo, potássio e zinco (MOYO et al., 2011), ação antioxidante e
imunomoduladora (AL-MAJALI et al., 2017; RAMÍREZ-ACOSTA et al., 2018). Na
forma de feno alimenta bezerros (OLIVEIRA et al., 2017) e vacas (ALVES et al.,
2015). Na forma de pó, pode compor até 10% das rações para galinhas e frangos
(LISITA et al., 2018), sendo uma alternativa para baratear custos (NKUKWANA et al.,
2015). Em coelhos, a inclusão de folhas da moringa em 20% da dieta aumenta o
ganho de peso (UFELE et al., 2013). Na apicultura e meliponicultura também possui
potencial como fornecedora de néctar, pólen ou resina (ALMEIDA; REIS, 2017).

Assim, o uso dessas três leguminosas é importante para a alimentação dos
animais de produção criados em regiões tropicais, principalmente por pequenos
agricultores familiares. Desta forma, o presente trabalho objetivou avaliar a produção
de mudas de leucena, gliricídia e moringa em diferentes substratos e períodos do
ano, em Redenção, no Ceará.

MATERIAL E MÉTODOS
Localização e caracterização da área de estudo

O estudo experimental foi realizado na Fazenda Piroás, município de
Redenção, interior do Ceará, situado à latitude de 4º33’35’’S, longitude 38º43’50’’O e
altitude de 88,8 m; temperatura média anual de 28 ºC e precipitação pluviométrica
de 1.060,0 mm. O clima da região é caracterizado como quente úmido (IPECE,
2017).

Período de estudo
O experimento foi conduzido durante três meses no período chuvoso (março,

abril e maio) e três meses no período seco (setembro, outubro e novembro) de 2017.

Delineamento experimental
O experimento para produzir mudas de leguminosas utilizou culturas da família

Fabaceae e Moringaceae como estacas e semente de leucena (Leucaena
leucocephala), estacas de gliricídia (Gliricidia sepium) e sementes de moringa
(Moringa oleífera) em diferentes substratos (solo, solo + esterco bovino e solo +
bagana de carnaúba), nos dois períodos do ano.

Com um carrinho de mão, foram trazidos e medidos os componentes que
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formariam os substratos e, feita a seguinte proporção para o substrato solo: 2
carrinhos de mão de arisco + 2 carinhos de mão de areia (2:2); para o substrato solo
+ esterco bovino foram adicionadas 1 carrinho de mão de arisco + 1 carrinho de mão
de areia + 1 carrinho de mão de esterco bovino (1:1:1); e a mesma proporção foi
usada para o substrato solo + bagana.

Todas as mudas foram produzidas em sacos plásticos com dimensão de 11 x
23 cm para a propagação de mudas por sementes, e com as dimensões de 25 x 25
cm para as mudas por estacas, com dez plantas por tratamento e quatro repetições
em cada tratamento. Das árvores de leucena existentes no campus da Liberdade da
UNILAB, em Redenção-CE, foram coletadas e selecionadas as sementes não
danificadas, que para quebrar a dormência foram imersas em água à temperatura
ambiente, durante 12 horas. Após esse período, foi realizada a semeadura com
duas sementes em cada saco plástico, a uma profundidade de 2,0 cm. Depois da
emergência das sementes foram realizados desbastes, deixando somente uma
plântula para completar seu ciclo.

As estacas de leucena foram obtidas de árvores matrizes da fazenda
experimental da UNILAB, na localidade de Piroás. Com uma fita métrica foram
mensurados dois tamanhos de estacas (30 cm e 40 cm), para tanto foram
observados e anotados o número de gemas, aferidos o diâmetro com auxílio de um
paquímetro digital e obtido o peso de cada estaca por uma balança digital. Para as
estacas de leucena o número médio de gemas foi de 10,92; peso médio de 75,36 g e
o diâmetro médio de 2,45 cm. Todos estes parâmetros foram adquiridos antes do
plantio em saco plástico, onde 2/3 de cada estaca foi introduzido nos diferentes
substratos. Estas mudas foram irrigadas diariamente, às 7h da manhã.

As mudas de gliricídia (G. sepium) foram obtidas por estacas. Com uma fita
métrica mediu-se as estacas de 40 cm da gliricídia obtida de árvores matrizes.
Foram observados os números de gemas e mensurados o diâmetro com o
paquímetro digital e o peso com a balança digital. A gliricídia teve número médio de
gemas de 10,80; o peso médio de 111,32 g e o diâmetro médio de 1,79 cm.

As mudas de moringa foram obtidas por sementes oriundas de uma única
árvore matriz do município litorâneo de Icaraí, em Amontada, Ceará, com auxílio de
dois gabaritos que foram medidos e marcados com 1,5 cm e 3,0 cm para as duas
profundidades.

Coleta dos dados
No início da produção de mudas foram coletados os dados climáticos de

temperatura ambiente (TA) e umidade relativa do ar (UR) por um termohigrômetro
digital, onde foram anotados os valores médios, máximos e mínimos das variáveis
climáticas, para o posterior cálculo dos valores médios, máximos e mínimos do ITU
(Índice de Temperatura e Umidade) a partir da equação de Thom (1959):

Onde:
TA = temperatura do ar (ºC)
UR = umidade relativa do ar (%)

Análise estatística
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O estudo foi realizado sob delineamento inteiramente casualizado num arranjo
fatorial:

• 2 x 3 x 8 - para avaliar o número de folhas e altura das plantas de
leucena oriundas da propagação por estacas (três substratos; estacas de 30
e 40 cm; 8 momentos);
• 3 x 2 - para avaliar a altura e número de folhas das mudas de leucena
propagadas por semente (três substratos; 2 momentos: 28 e 37 dias); e, 3 x
12 para avaliar o índice de velocidade de emergência (três substratos; 12
momentos);
• 3 x 8 - para avaliar o número de folhas e de brotações das estacas de
gliricídia;

3 x 2 x 6 - pavaliar 6 momentos);  para o número de folhas e altura de
plantas3 momentos; e para diâmetro do caule 2 momentos.
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