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INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos tem se incrementado o interesse pela aplicação de sistemas sustentáveis tanto nas 

atividades agrícolas como nas de produção animal. Com a aplicação desses sistemas se espera 
proporcionar uma relação equilibrada entre fatores meio-ambientais, sócio-culturais e econômicos. Em 
relação a proteção do meio ambiente, os sistemas tem enfoque na redução da contaminação, diminuição 
da perda de nutrientes e, mais recentemente, no sequestro de carbono. 

Em pastagens, o uso de leguminosas é uma alternativa interessante como fonte de suprimento de 
nitrogênio, uma vez que esse é normalmente um dos nutrientes de menor disponibilidade. As 
leguminosas forrageiras são conhecidas por contribuírem com quantidades apreciáveis de nitrogênio por 
meio da fixação biológica do N atmosférico, por apresentarem capacidade de aumentar o consumo e o 
valor nutritivo da forragem, elevarem a produção e o desempenho animal, por complementarem a 
sazonalidade das gramíneas e, melhorarem a qualidade do produto final (Hutton et al., 2011).  

No Brasil, existem poucas alternativas de leguminosas subtropicais para serem utilizadas durante 
a estação quente, de modo que o amendoim forrageiro (Arachis pintoi Krapov. & W.C. Gregory) 
constitui-se em uma espécie promissora tanto em produção e qualidade de matéria seca como na 
adaptação a diferentes ambientes. Por essas questões, objetivou-se a presente revisão de literatura sobre 
o amendoim forrageiro, espécie pouco difundida nos sistemas produtivos pecuários, descrevendo suas 
características agronômicas e qualitativas mais relevantes. 
 
REVISÃO DE LITERATURA 

As espécies pertencentes ao grupo das leguminosas sempre ganharam notoriedade dentro da 
produção agrícola, destacando-se na produção de grãos com a soja (Glycine max (L.) Merr), na indústria 
da madeira com a Leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) e no manejo e conservação do solo 
com a Crotalária (Crotalaria juncea L.). Para a produção animal em pastagens, da mesma forma, as 
leguminosas possuem papel de destaque com vários gêneros e espécies (Hutton et al., 2011).  

Carámbula (1977) afirma que as leguminosas são elementos indispensáveis na produção de 
forragens, devido a suas propriedades de incorporação de nitrogênio e seu alto valor nutritivo, 
especialmente pelo conteúdo de proteínas e minerais. A incorporação do nitrogênio ocorre de forma 
biológica e constitui a principal via de inclusão do N atmosférico no sistema solo-planta (Peoples & 



 

 

Craswell, 1992), sendo as leguminosas verdadeiras biofábricas consumidoras de energia limpa e 
renovável cuja linha de produção é de interesse para muitos sistemas de produção animal e vegetal. 

Vários trabalhos têm sido realizados para avaliações do comportamento de leguminosas forrageiras 
de distintas origens visando à melhoria das pastagens, e dentre essas tem se destacado o amendoim 
forrageiro (Arachis pintoi Krapovickas & Gregory). O qual é da família Fabaceae (subfamília 
Papilionoideae), nativa da Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e principalmente do Brasil (Montenegro 
& Pinzón, 1997) e adquiriu reconhecimento comercial na Austrália e Estados Unidos. Parte dos acessos 
foram enviados para estudo no programa de pastagens tropicais, desenvolvido pelo Centro Internacional 
de Agricultura Tropical - CIAT. Após diversas pesquisas surgiu o acesso CIAT- 17434, em função das 
características agronômicas e biológicas que converteram o material em altamente promissor (Villarreal 
& Vargas, 1996).  

Conforme Valentim et al. (2000), a propagação do amendoim forrageiro pode ser sexuada ou 
assexuada, sendo realizada por meio de sementes maduras e segmentos de estolões (material vegetativo), 
respectivamente. Porém se encontra dificuldades na colheita das sementes, as quais crescem e se 
desenvolvem abaixo da superfície do solo. Por essa razão os custos operacionais de colheita são elevados, 
onerando seu preço no mercado, fato que leva normalmente à utilização de material vegetativo para o 
estabelecimento de novas áreas (Fisher & Cruz, 1994). 

As características do amendoim são: prolificidade, elevada produtividade de forragem, altos teores 
de proteína bruta e digestibilidade, excelente palatabilidade, além de resistência ao pastejo intenso aliada 
à ótima competitividade quando associado com gramíneas (Nascimento, 2006). Segundo Sinclair (2007), 
ele pode suportar intervalos entre cortes de 7 a 14 dias e alturas de resíduo de 3 a 5 cm sem que ocorra 
redução significativa de acúmulo de forragem. A capacidade produtiva e de persistência está relacionada 
com a disposição e morfologia dos estolões, que protegem os pontos de crescimento e de enraizamento 
do pastejo (Rao, 1995).  

Essas características fazem com que a espécie seja resistente e se perpetue no ambiente sob 
condições de pastejo severo (Argel et al., 2005), sua produção de matéria seca oscila entre 5 e 14 t/ha/ano 
(Pizarro & Rincón, 1994; Nascimento, 2004). Todavia, no sul do Brasil, Machado et. al. (2005) mostrou 
rendimento de forragem máximo de 1.342 kg/ha, quando o amendoim forrageiro foi implantado sobre 
campo nativo. O valor nutritivo de sua forragem é maior que o da maioria das espécies de leguminosas 
tropicais, com teor de proteína bruta da matéria seca de suas folhas entre 13% e 22% (Lascano 1995). Já 
Nascimento (2004), observou na Região Sul do Brasil valores de 21,7% para o Amendoim Forrageiro 
cv. Alqueire-1 sem adubação química. Quanto aos teores de FDA, para a mesma região e mesmo cultivar, 
foram relatados valores de 26,5% (Affonso et al., 2007), a composição química de suas folhas revela 
valores de 60 a 70% de digestibilidade da matéria seca e baixos teores de taninos condensados (Argel et 
al., 2005). 
 

CONCLUSÃO 
 Baseados nos dados apresentados verifica-se que o amendoim forrageiro é uma alternativa 
sustentável para a pecuária brasileira, pois possui uma elevada adaptabilidade, produtividade, valor 
nutritivo, além de fornecer nitrogênio ao sistema solo-planta, reduzindo a necessidade de adubação 
química nitrogenada. 
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