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Resumo  
Objetivou-se com esse estudo avaliar a produção de matéria seca e características morfológicas da puerária 

phaseoloides em dois diferentes espaçamentos de plantio (0,5 e 1,0m). O experimento foi conduzido na 

Universidade Federal Rural da Amazônia em uma área no total de 266,5m², dividida em 18 parcelas de 

3x3m. O plantio foi feito em linha e com espaçamentos de 0,5 e 1,0m entre as parcelas. As parcelas foram 

distribuídas em idades de 35, 55 e 75 dias em delineamento de blocos inteiramente casualizado. Os 

resultados obtidos foram submetidos à análise de teste de tukey ao nível de 5% de probabilidade. Não foi 

observada diferença significativa (P>0,05) em relação aos teores de matéria seca (MS) por corte, e por 

hectare, porcentagem de folha e caule e média das alturas da Pueraria phaseoloides analisadas nos 

espaçamentos de plantio de 0,5 e 1,0 m. Portanto verificou-se que é possível seu plantio em espaçamentos de 

0,5 e 1,0m visto que estes não alteraram sua produção e características morfológicas. 
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Introdução 

As pastagens constituem a principal fonte de alimento para a produção de ruminantes, sendo uma 

forma prática e de menor custo a alcance dos pecuaristas. Apesar das pastagens desempenharem função na 

rentabilidade e sustentabilidade do sistema de produção de ruminantes, na Amazônia e no Brasil Central, 

estima-se que metade das pastagens está degradada ou em processo de degradação (DIAS-FILHO, 2005). 

Além disso, um dos fatores que determinam os baixos índices zootécnicos na produção é a estacionalidade 

da produção das plantas forrageiras. 

A estacionalidade climática causa efeito indireto com relação à qualidade e quantidade de forragem 

produzida, onde de modo geral ocorre excesso de produção no período chuvoso, o que proporciona 

abundância de forragem de boa qualidade e durante o período de estiagem, as forragens têm a produção 

reduzida com menor valor nutritivo e baixa palatabilidade (VALENTIM &MOREIRA, 1994). Assim a 

estacionalidade gera efeitos negativos na produtividade e competitividade no setor agropecuário.  

De tal modo a introdução de leguminosas forrageiras como a Pueraria phaseoloides por apresentar 

boa palatabilidade, ser nutricionalmente rica, adaptar-se a solos ácidos e carentes em nutrientes, 

principalmente fósforo, como os da Amazônia, além de possuir resistência a seca e inundações, tem sido uma 

alternativa para a suplementação proteica do rebanho; fornecimento de nitrogênio ao sistema, diminuindo a 

necessidade do uso de fertilizantes e para melhor distribuição da produção de forragem durante o ano. 

Para a formação de banco de proteína da leguminosa, é necessário que o plantio seja feito no início 

das chuvas. A área deve estar bem preparada e livre de invasoras, pelo seu desenvolvimento inicial lento. O 

plantio é feito em linhas de 0,5 a 1,0m e espaçamento entre linhas geralmente segue um padrão de 

recomendação de 0,5 a 1,0 visando facilitar o controle de invasoras (COSTA, 1990).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Portanto para a escolha de uma leguminosa para a formação de bancos-de-proteína é necessário, 

além de conhecer sua adaptabilidade à região e ao solo, considerar sua produtividade de forragem e 

características morfológicas. Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a produção e 

características morfológicas da Pueraria phaseoloides em função do espaçamento de plantio. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na Universidade Federal Rural da Amazônia em uma área no total de 

266,5m², dividida em 18 parcelas de 3x3m. Para o plantio da puerária phaseoloides foi feito o preparo do 

solo com uma aração e duas gradagens, a adubação, feita de acordo com a análise da composição química do 
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solo, foi composta por 60 kg ha
-1

 de P na forma de P2O5 e 10 kg ha
-1 

de K2O na forma de KCl. O plantio foi 

feito em linha e com espaçamentos de 0,5 e 1,0m entre as parcelas. 

As parcelas foram divididas em blocos com idades de 35, 55 e 75 dias em modelo experimental de 

delineamento de bloco inteiramente casualizado. Para a avaliação de produtividade e morfologia inicialmente 

foi elaborado um calendário de atividades de cortes estabelecidos em um período de janeiro de 2014 a junho 

de 2014.  

A estimativa da altura do dossel forrageiro foi determinada utilizando-se folha de acetato e régua. A 

medição foi feita de forma aleatória em 12 pontos dentro de cada parcela. A média dos pontos correspondeu 

à altura média da unidade experimental. 

Para avaliação de produtividade e morfologia da planta foram feitos cortes a 20 cm do solo, em 

seguida a quantidade total de forragem produzida foi pesada, separou-se amostras de planta inteira, caule e 

folha de em média 200g cada, armazenadas em saco de papel devidamente identificadas e acondicionadas 

em estufa de circulação forçada de ar à temperatura de 55°C. Para a obtenção da matéria seca, as amostras 

foram retiradas da estufa após 72 horas, pesadas, trituradas em moinho tipo Willey dotado de uma peneira de 

1mm de diâmetro e acondicionadas em sacos plásticos devidamente identificados e posteriormente 

analisadas no Laboratório de Nutrição Animal (LABNUTAN) da UFRA. 

 Os resultados obtidos foram submetidos à análise de regressão através do SAS (2008) (Statistical 

Analysis System) ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 

           Não foi observado diferença significativa (P>0,05) em relação aos teores de matéria seca (MS) por 

corte, e por hectare, porcentagem de folha e caule e média das alturas da Pueraria phaseoloides (Tabela 

01) analisadas nos espaçamentos de plantio de 0,5 e 1,0 m. Pádua et al. (2004) encontrou diferentes 

resultados ao avaliar a produção de matéria seca de leguminosas cultivadas em dois espaçamentos, 

observando que a puerária obteve uma produção de 6390 e 8650 kg ha
-1

 nos espaçamentos 0,5 e 1,0 m, 

respectivamente. 

 

Tabela 01. Teor de matéria seca por corte e por hectare, % folha e caule, média de altura do dossel e 

composição bromatológica da Puerária nos espaçamentos de plantio de 0,5 e 1,0 m. 

  Espaçamento (m)   

 
1,0 0,5 CV (%) 

Altura (cm) 21,87 20,28 22, 57 

MS kg corte
-1 

721,72 823,95 61,79 

MS kg ha
-1 

4485,9 4912,7 19,64 

% Folha 53,68 53,72 9,27 

% Caule 46,32 46,27 10,74 

%MS 20,38 20,98 7,48 

CV= Coeficiente de Variação 

 

 Os resultados de %Caule e %Folha em leguminosas pode ser explicado em virtude que, segundo 

Lemaire (1997) relação a folha/caule entre outras características estruturais do pasto é influenciada apenas 

por fatores ambientais como: água, luz e temperatura e fatores inerentes a espécie cultivada.  

 

Conclusões 

 A pueraria phaseoloides é uma interessante alternativa de banco de proteína devido suas 

características que se adaptam a região e boa produção de matéria seca por hectare. É possível seu plantio em 

espaçamentos de 0,5 e 1,0m visto que estes não alteraram sua produção e características morfológicas. 
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