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SILAGEM DE LEUCENA EM TAMBORES: ~

TECNOLOGIA PARA PEQUENOS PRODUTORES----·"- "
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Bancos de proteina de leucena (Leucaena leucocephala), a~
sociados ou nao ao cultivo intercalar de milho e/ou feijao,
tem-se evidenciado como tecnologia adequada as condicoe$ agroeco
logicas e socio-economicas do Nordeste semi-arido, sobretudo pa-
ra usa estrategico na alimentacao de ruminantes, particularmente
vacas em lactacao.

~)
Nao obstante apresentar alta tolerancia a seca em funcao

de seu sistema radicular profundo, a leucena, em condicoes se-
mi-aridas, concentra a maior parte de sua producao de materia se
ca comestivel na estacao chuvosa, que se nao utilizada e/ou con-
servada adequadamente, e perdida por processo natural de se-
nescencia, acelerada no periodo seco.
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De outro lado, no periodo'chuvoso, ne~sa reg1ao, as pas-
tagens nativas melhoradas e as cultivadas, via de regra, atendem
satisfatoriamente em quantidade e qualidade os requerimentos nu-
tricionais dos rebanhos, ate mesmo de categorias animais mais
exigentes como vacas leiteiras de media producao. Este fato tern
resultado no nao aproveitamento do potencial forrageiro dos ban-
cos de proteina por falta de manejo adequado.

A conservacao da folhagem da leucena sob a forma de sila-
gem, para uso,posterior em periodos de escassezde forragens, se
ria portanto, uma maneira de maximizar ? aproveitamento da forr~
gem produzida na estacao chuvosa. Tentativas neste sentido, usan
do-se formas convencionais de armazenamento em sil~ trincheira
resultaram malogradas tendo em vista as caracteristicas ~lia-'
res da' fermentacao da folhagem da leucena.

A ensilagem da leucena em tambores evidenciou-se, entre-
tanto, tecnologia de baixo custo e de alta aplicabilidade para
pequenos e ate mesmo medios produtores, cujas vantagens, metodo~
logia e custos de prod cao sac relatados neste" trabalho. \

A'silagem de leucena nao deve ser considerada e utilizada
como alirnento volumoso energetico mas como suplemento proteico e
como tal' nao deve ser comparada as silagens de milho e sorgo,
que sac as formas mais tradicionalmente utilizadas pelos produto
res.

Trata-se de tecnologia bastante simples e apresenta as se
guintes vantagens:

- Jrescinde de investimentos de alto custo - construcoes
e aquisicao de,equipamentos - normalmente necessarios
para outros tipos de ensilagem e inacessiveis ao peque-
no produtor:
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- os tambores metalicos reutilizaveis (os similares de''. ~
poliuretano, ernbora mais caros,tarnbem'podem"ser utiliL

,zados) sac de baixo custo e podem ser adquiridos aos
. . . . .
poucos, ernpequenas quantidades, nas feiras livres de
qualquer cidade do interior;

- pode ser executada por mao-de-obra familiar (mulheres e'
criancas);

- como nao ha urn "ponto de silagem" especifico para a fo-
lhagem de leucena, 0 enchimento dos tambores pode ser
~fetuado ern funcao da disponibilidade de mao-de-obra,lo
que Ihe confere extrema flexibilidade;

- baixa ociosidade do equip~en~o - tarnbores - que podem
ser imediatamente recarregados tao logo sejam esvazia-
dos, desde que haja folhagern de leucena disponivEj!lpara
corte;

- urna vez "enlatada", a silagem da leucena passa a ser.\lm
produto facilmente transportavel e ~ortan~o comerciali-
zavel;

- praticamente inexistem perdas durante 0 processo de en-
silagem.

RENDIMENTOS/, CUSTOS E BENEFtCIOS
),

Para maior rendimento da mao-de-obra, a colheita da leuce.....•
na - corte e desfolhamento - deve s~r realizada quando as
tas apresentarem-se com alta densidade de folhagem, corn
ao redor de l,SOm, 0 que se'verifica aproximadamente aos 60dias,

#de rebrota da parte aerea.

plan-
altura'



Na Figura 01 sac apresentadas fotos sequenciadas que
tram 0 processo de ensi1agem: corte e transporte dos ramos;
fo1hamento, compactacao e enchimento dos tambores.

i1us
des- ,

Medicoes rea1izadas em esca1a operaciona1 no "mode10 fisi
co de producao de 1eite para pequenas propriedades do semi-arido
de Sergipe", 10calizado no Campo Expe~imenta1 do CNPCo, em Nossa
Senhora da Gloria, ~mostraram que, de urn corte de 01 ha, com apro
ximadamente 4.000 plantas, podem ser obtidos de 1.500 a 2.000 kg
de massa ensi1ada, acondicionados em 15 a 20 tambores de 200 1i-
tros, contendo cada tambor 100 kg de si1agem de 1eucena com 25%
de proteina bruta e 65% de digestibilidade. Para tanto sac neces
sarios cerca de 15 homens/dia para corte e enchimento de 20 tam-
bores, custo que deve ser di1uido no tempo, pe1a ja mencionada
f1exibi1idade do metodo.

~ importante ressa1tar que 0 enchimento de cada tambor de
ve ser rea1izado de forma rapida, evitando-se interromper esta
operacao, sob pena de deterioracao do materia1.Uma boa medida
para os pequenos produtores seria efetuar 0 enchimento de 3 tam-
bores/dia, 0 que ocuparia forca de traba1ho de 2 homens/dia.·

Para evitar-se 6 desenvo1vimento de mofo, que eventua1men
te pode ocorrer na superficie superior da massa ensi1ada - cuja
fermentacao se estabi1iza cerca de 30 dias apos 0 enchimen-
to - recomez{da-se espa1har sa1 c~murn (aproximadamente ISO g), co-

•10cando-se em seguida a tampa para vedacao, da forma mais herme-
tica possive1, vez que, se houver penetracao de ar, 0 processo..
pode ser perdido por putrefacao do material.

Por ser muito aromatica e pa1atave1; a si1agem de 1eucena
e muito bem aceita por bovino,s, ovinos e caprinos, que a .conso-
mem avidamente. Na Figura 02 podem. ser observados aspectos de
descarregamento e fornecim~nto da si1agem a vacas 1eiteiras.
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Observacoes realizadas no rno~elo fisico ja rnencionado, in
dicarn ~ue vacas rnesticasholando-zebu,rnantidas ern pastagens, no.'periodoseco, tiverarn suas producoes aurnentadas de 3,0 para 6,0
litros/dia, quando passararn a receber 5,0 kg de silagern de leuce
ria diariarnente~

Tendo ernconta os rendirnentos e custos de rnao-de-obra men
cionados rnais o·investirnento na aquisicao dos tarnbores- reutili7
zaveis por quatro vezes, 0 .custo de 01 kg de silagern (precos vi-
gentes ern julho/92) seria de:

Custo= (Custo/tarnbor) + custo de 0,66 hornern/dia) 100
4

= (50.000,00 + 3.960,00)
4

Considerando-se que para cada 5 kg de silagern
da/vaca/dia ha urn aurnento de 3 litros/cab. a relacao
cio/custo seria de:

forneci-
beneff··

3 x Cr$ 550,00= ------------------ =5 x Cr$.164,60

o que evidencia a econornicidade da tecnologia, significan.
do dizer que, para cada Cr$ 1,00 gasto, ha urn retorno· de
Cr$ 2,00.






