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APRESENTAÇÃO  

 

A Tese tem como título “A biotecnologia como instrumento de desenvolvimento social 

e ambiental aplicado a palma forrageira” e, conforme padronização aprovada pelo colegiado do 

DDMA local, se encontra composta por uma Introdução geral (embasamento teórico e revisão 

bibliográfica do conjunto da temática abordada, incluindo a identificação do problema da Tese), 

uma Caracterização geral da área de estudo, Metodologia geral empregada para o conjunto da 

obra e por, três capítulos descritos a seguir: “Capitulo 1 – “Multiplicação in vitro de palmas 

forrageiras Opuntia stricta (Haw.) e Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck para cultivo no 

semiárido do Rio Grande do Norte”, “Capitulo 2 - Aclimatização de genótipos de palma 

forrageira Opuntia stricta (Haw.) e Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck resistentes a 

cochonilha-do-carmim (Dactylopius opuntiae)” ambos aceitos e publicados pelo periódico 

Holos v. 7 - 2020 e “Capitulo 3 - A palma forrageira e a agricultura familiar do Rio Grande do 

Norte” submetido para publicação ao periódico Acta Scietiarum (Human and Social Sciences). 

Todos os capítulos/artigos estão no formato dos periódicos ao qual está 

aceito/publicado/submetido; os endereços dos sites onde constam as normas dos periódicos 

estão destacados em cada capítulo/artigo. 
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A SUTILEZA DA VIDA NO SEMIÁRIDO 

 

É indispensável comtemplar os detalhes da vida... a severidade climática do 

semiárido escondida nas nuances do sertão nordestino detalha suas realidades e 

possibilidades, dignas de mudanças e adaptações – previstas ou não – carregam 

consigo a permanente busca pela conservação... 

É substancial acreditar que um toque pode alterar uma batalha, que um comtemplar 

pode mudar um momento, compreendendo logo as sutilezas da mãe natureza e as 

estratégias que ela costuma usar. 

O fundamental encontra-se em expor-se ao desconhecido, não fechar portas, não 

oferecer objeções ao novo... olhar firme o horizonte, encontrar formas de entender 

o comportamento da natureza... superar as dificuldades exige caminhar para a 

frente, com nobreza e qualidade, tentando entender os efeitos e feitos necessários 

para superar as possíveis adversidades. 

É essencial deixar-se entorpecer pelo amanhecer caramelizado do sertão, folhas 

respingadas por gotículas de orvalho... pedras inquietas ao calor do dia...entender 

que o confronto não é entre a forma como a natureza se apresenta e o ser humano, 

mas a sabedoria encontra-se em aprender a conviver com este cenário...eis um 

desafio... 

É primordial presenciar a escassez que se alterna com a abundância animal e 

vegetal, movimentando seres atentos ao alimento minguado...com adaptações 

morfológicas únicas que possibilitam sua sobrevivência ao calor escaldante... 

É oportuno reconhecer o movimento constante das formigas armazenando comida 

e anunciando com essa atitude que a chuva está próxima... a flor do mandacaru que 

ao despontar entre espinhos viçosa, anuncia que a fartura é iminente... 

Em uma linha de pensamento e compreensão lógica, o ser humano observa a 

complexa linguagem da vegetação e o comportamento animal...os sinais percebidos 

na flora da caatinga ajudam ao homem do campo a perceber a natureza... as abelhas, 

juremas e xique-xiques sinalizam as mudanças que estão por vir... 

Assim, no idioma do ambiente... tudo se fala, tudo se entende...tudo se percebe...na 

tentativa de captar a forma como a natureza se comunica buscamos novos 

caminhos, novas respostas novas tecnologias... 

Maria de Fátima Batista Dutra 



 



RESUMO 

 

A BIOTECNOLOGIA COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

AMBIENTAL APLICADO A PALMA FORRAGEIRA 

 

Na região semiárida do Nordeste brasileiro as oscilações das chuvas têm influenciado para que 

as metodologias de exploração dos pequenos agricultores não atinjam resultados satisfatórios, 

gerando consequências severas para as condições de renda e, por conseguinte de vida destes 

agricultores, as populações nordestinas ainda não encontraram o sincronismo entre a cultura 

tradicional e os imperativos do ambiente. Um fato relevante para esta região é que as cactáceas 

existentes no ambiente semiárido apresentam extrema importância para a sustentabilidade do 

bioma caatinga, servindo como fonte de forragem e alimento para os animais, especialmente 

nas épocas de seca prolongada, com destaque para a palma forrageira. Uma das maiores 

dificuldades para o desenvolvimento da cultura da palma forrageira é a limitada disponibilidade 

de material de cultivo, sendo muito lento o sistema convencional de propagação. Desse modo, 

a biotecnologia torna-se uma ferramenta de grande importância para propiciar benefícios a 

diferentes setores da sociedade, especialmente à agropecuária, por esta razão a 

micropropagação tem sido utilizada com êxito em diversas espécies, visando um sistema 

eficiente de multiplicação para estas cactáceas. Em vista disso, o objetivo geral deste trabalho 

foi investigar através da biotecnologia, um método de propagação rápido e eficiente para a 

palma forrageira tolerante a cochonilha-do-carmim a ser utilizado no semiárido nordestino, 

contribuindo para melhorar o potencial agropecuário e econômico no Rio Grande do Norte e 

consequentemente a convivência com o semiárido. Desta forma, esta pesquisa buscou 

desenvolver protocolos de micropropagação com duas variedades de palma forrageira, Orelha-

de-elefante e Miúda, comparou o padrão de desenvolvimento in vitro e efetuou testes de 

aclimatização em estufa, apontando materiais tolerantes a cochonilha-do-carmim propícios a 

serem cultivados nesta região. No último capítulo através da aplicação de questionários aos 

agricultores familiares, identificou-se o perfil socioeconômico dos que cultivam palma 

forrageira das variedades em estudo em alguns municípios do Rio Grande do Norte. Em suma, 

após 120 dias de cultivo in vitro constatou-se que a metodologia aplicada tem o potencial de 

incrementar o rendimento na multiplicação de materiais genéticos de alto valor para a cultura 

de palma, as duas variedades estudadas são promissoras e apresentaram uma ótima adaptação 

na fase de aclimatização. O perfil socioeconômico dos agricultores se caracterizou por 

apresentar algumas particularidades relevantes nos municípios do Rio Grande do Norte tais 

como predominância do sexo masculino, criação de subsistência, baixo grau de instrução, 

plantação em sistema convencional de cultivo e inexistência de controle de pragas. As 

informações pertinentes à cultura da palma forrageira relatadas neste trabalho demonstram seu 

potencial, porém ainda existem muitas elucidações sobre sua utilidade e aplicações que devem 

ser investigadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Biotecnologia; Palma forrageira; Propagação; Agricultura familiar. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

BIOTECHNOLOGY AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL 

DEVELOPMENT APPLIED TO CACTUS PEAR 

 

In the semiarid region of the Northeast of Brazil, rainfall fluctuations have negatively 

influenced the achievement of satisfactory results of small farmers’ methodologies of 

exploitation, creating severe consequences on their income and therefore on their lives. The 

people from the Northeast have not yet found the synchronism between the traditional culture 

and the imperatives of the environment. A relevant fact to this region is that the cacti in the 

semiarid environment are extremely important for the sustainability of the caatinga biome, 

which work as a source of fodder and food for animals, especially in periods of prolonged 

drought, with emphasis on the cactus pear. One of the greatest difficulties for the development 

of the cactus pear cultivation is the limited availability of cultivation material, for the 

conventional propagation system is very slow. Thus, biotechnology becomes a tool of great 

importance to provide benefits to different sectors of society, especially agriculture. For this 

reason, micropropagation has been used successfully in several species, aiming at an efficient 

multiplication system for these cacti. In view of this, the general objective of this research was 

to investigate through biotechnology a method of fast and efficient propagation for the cactus 

pear tolerant to carmine cochineal to be used in the northeastern semiarid, contributing to the 

improvement of the agricultural and economic potential in Rio Grande do Norte and 

consequently to the living with the semiarid region. In doing so, this research sought to develop 

micropropagation protocols with two varieties of cactus pear, Elephant Ear and Miúda, 

compared the pattern of in vitro development and carried out greenhouse acclimatization tests, 

pointing out materials tolerant to carmine cochineal and conducive to be cultivated in this 

region. In the last chapter, through the application of questionnaires to family farmers, the 

socioeconomic profile of those who cultivate cactus pear of the varieties studied was identified 

in some counties of Rio Grande do Norte. In short, after 120 days of in vitro cultivation it was 

found that the methodology applied has the potential to increase the yield in the multiplication 

of high-value genetic materials for the culture of cactus pear, and the two varieties studied are 

promising and have shown an excellent adaptation in the acclimatization phase. The farmers’ 

socioeconomic profile was characterized by the presence of some relevant particularities in the 

counties of Rio Grande do Norte, such as male predominance, subsistence farming, low level 

of education, plantation in conventional cultivation system and the absence of pest control. The 

information on the cultivation of cactus pear reported in this research demonstrates its potential, 

however there are still many elucidations about its usefulness and applications that must be 

investigated. 

 

KEYWORDS: Biotechnology; Cactus pear; Propagation; Family farming. 
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INTRODUÇÃO GERAL  

 

O trabalho na agricultura é um misto de arte, ofício, técnica, costumes e concepções 

de vida, no qual interagem não somente o solo, a água, as plantas, os animais e o tempo. Neste 

contexto, também se inserem os habitantes das casas, os vizinhos, os amigos, com suas 

qualidades e defeitos, superstições e opiniões, ficando claro que cultivar plantas forrageiras é o 

resultado de uma herança histórica que passa de pai para filho.  

O desafio das secas, no sertão, ocorre também em diversas regiões do mundo, em 

numerosos continentes e países, como consequência da circulação das massas de ar no planeta 

e de fenômenos como o El Niño e La Ninã, que interferem no regime pluviométrico. Vários 

autores tratam da ocorrência desses fenômenos no Nordeste do Brasil (MARENGO et al., 2012; 

SANTOS et al., 2010). 

Na região semiárida do Nordeste brasileiro as oscilações das chuvas têm contribuído 

para que os sistemas de exploração e produção agrícola dos pequenos agricultores não atinjam 

resultados satisfatórios o que leva a consequências severas que repercutem nas condições de 

renda daquelas populações. Por conseguinte, estes agricultores nordestinos ainda não 

encontraram a coincidência entre a cultura tradicional e os imperativos do ambiente 

(CAVALCANTI; RESENDE; BRITO, 2003).  

Os ecossistemas dependem do manejo sustentável de sistemas agrícolas e de 

tecnologias capazes de interferir no processo de desertificação. A utilização de plantas que 

suportam falta de água, altas temperaturas, solos de baixa fertilidade e que sejam utilizadas 

como alimento e forragem para os animais é de fundamental importância para a vida nesta 

região em que a sucessão dos fatos históricos nem sempre se harmonizou com a recorrência das 

secas (OLIVEIRA et al., 2010). 

Um exemplo de planta que suporta essas condições e que surge como alternativa é a 

palma havendo, no entanto, um problema de cultivo. Por causa do crescimento da cochonilha-

do-carmim (Dactylopius opuntia), considerada a principal praga da palma no Nordeste 

brasileiro (VASCONCELOS et al., 2009), os palmais tem sido devastados, não havendo 

material suficiente para ser propagado. Estes insetos aspiram e inoculam toxinas nas raquetes 

enfraquecendo as plantas provocando a queda e o amarelecimento dos cladódios levando a 

morte da planta (GUSMÃO, 2011). 

O aumento de pragas como a da cochonilha bem como de doenças tem ocorrido com 

mais intensidade nos últimos anos na cultura da palma. Há então a necessidade de incentivo a 

pesquisa nesta área com o intuito de entender este controle e de minimizar os efeitos negativos 
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das perdas desta cactácea que possui importância ímpar para o semiárido (CONTI; 

SCHROEDER, 2013). 

Entre os problemas enfrentados no cultivo desta cactácea ressalta-se a escassez de mão 

de obra, a redução da área plantada devido à ação da cochonilha-do-carmim e a quantidade de 

material sadio que é necessário para propagação convencional (MATTOS et al., 2020). 

O problema que se apresenta neste cenário não se encontra estritamente na forma como 

a natureza espontaneamente se comporta, ou na ação dos organismos que convivem com o meio 

ambiente, mas como o ser humano convive com esta realidade. As técnicas rotineiras de 

trabalho agrícola do sertanejo ainda não se ajustaram às intempéries das regiões naturais 

semiáridas do Nordeste do Brasil. Além disto, as cactáceas presentes nestas regiões apresentam 

extrema importância para a sustentabilidade do bioma caatinga servindo como fonte de 

forragem e de alimento para os animais, especialmente nas épocas de seca prolongada, além de 

possuírem características de interesse medicinal e ornamental (COELHO; FUCK JÚNIOR; 

NASCIMENTO, 2015).  

O gênero Opuntia compreende cerca de 300 espécies, com destaque para a Opuntia 

ficus indica pela sua vasta utilização agronômica na produção de frutas comestíveis e cladódios, 

que são utilizados como alimento (forragem) para animais (SOUZA et al., 2008). As espécies 

mais cultivadas são a miúda ou doce e a orelha de elefante. Segundo Hoffmann (2001), a palma 

está presente em todos os continentes com diversas finalidades, destacando-se a sua utilização 

na alimentação animal. 

Calcula-se que no Brasil existe a maior área plantada de palma forrageira do mundo. 

No semiárido nordestino a pecuária tem se estabelecido como uma das principais atividades 

econômicas da região e esta atividade depende do uso de espécies vegetais adaptadas à região 

para diminuir a escassez de forragens no período de seca (SANTOS et al., 2010). 

As palmas Opuntia fícus-indica e Nopalea cochenillifera, segundo Lopes (2012), tem 

sido muito usadas no nordeste Brasileiro para alimentação animal porque são forrageiras 

tolerantes a cochonilha-do-carmim e adaptadas às adversidades climáticas da região semiárida.  

Além de ser um alimento volumoso suculento também é, dentre as forrageiras disponíveis na 

região, a que possui a maior capacidade de produção de matéria fresca não necessitando ser 

armazenada como silagem ou feno para manter seu valor nutritivo durante todo o período de 

estiagem (SANTOS et al., 2010).  

A técnica tradicional de propagação da palma consiste em fracionar o cladódio em 

pequenos segmentos retangulares que, com o devido manejo, podem formar novos indivíduos. 

Cada cladódio pode chegar a formar, em média, 25 mudas. Essa técnica foi descoberta graças 
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a observação de que pedaços de palma cortados para a alimentação de animais, podiam 

apresentar desenvolver brotos quando em ambiente úmidos e à sombra (LOPES, 2012). 

Um dos maiores gargalos para o desenvolvimento da cultura de palma forrageira é a 

limitada disponibilidade de material de cultivo, sendo muito demorado o sistema convencional 

de propagação. Uma alternativa a esta dificuldade é o uso da técnica de micropropagação 

vegetativa por cultivo de tecidos in vitro que tem sido aplicada com êxito em diversas espécies 

de opuntias, visando um sistema eficiente de multiplicação para esta cactácea (FROTA et al., 

2004). 

Um aspecto chave desta abordagem técnica é que, uma vez realizado o cultivo in vitro 

as plantas necessitam reconstituir o crescimento autotrófico. Para isso, faz-se necessário o uso 

de formulações de substratos e o domínio da noção da melhor quantidade de água para estimular 

o estabelecimento e o sucesso da produção durante a aclimatização, etapa também considerada 

crítica para o estabelecimento da planta (CID, 2014). 

A biotecnologia é, então, na atualidade, um instrumento de grande importância para 

propiciar benefícios a diferentes setores da sociedade, especialmente à agropecuária. Neste 

sentido, algumas técnicas relacionadas com essa tecnologia têm contribuído para a sociedade, 

tais como fermentação industrial, a produção de fármacos, vacinas, antibióticos, vitaminas e, 

finalmente, a propagação em larga escala de mudas livres de doenças o que demonstra seu 

caráter multidisciplinar e interdisciplinar (BORÉM; GIÚDICE, 2007). 

No contexto do semiárido, de uma forma geral, o seu desenvolvimento está 

estreitamente ligado à introdução de novas tecnologia bem como a uma “Nova Mentalidade” 

para o homem do campo. Isto se aplica ao respeito das características ambientais do bioma bem 

como introdução de mudanças nas práticas e no uso indiscriminado dos recursos naturais 

(CONTI; SCHROEDER, 2013).  

Ao mesmo tempo, e não menos importante do que ja foi dito sobre a introdução de 

novas tecnologias, do ponto de vista social, uma importante expressão da cultura popular vem 

sendo cada vez mais difundida no Brasil. Esta nova mentalidade encontra apoio nos costumes 

do sertanejo onde, por exemplo, o cordel pode ser usado como método educacional. A literatura 

de cordel é considerada como um dos campos de estudos literários mais férteis e fascinantes 

devido a vitalidade de sua produção assim como à maneira como ela tem enfatizado aspectos 

relativos à vida cotidiana e a acontecimentos que fazem parte da sociedade brasileira 

(ARAÚJO, 2007). 

Diante deste contexto, brevemente aqui descrito, esta tese busca trazer respostas para 

o seguinte problema: como se propagar de forma mais eficiente a palma forrageira tolerante a 
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cochonilha-do-carmim visando a alimentação dos animais em períodos de longa estiagem no 

semiárido nordestino.  

Assim, para abordar o tema central do trabalho proponho responder a uma hipótese de 

ordem técnica que consiste na propagação de gemas de palma forrageira em laboratório. Espera-

se que os explantes quando submetidos a determinadas concentrações de auxinas e de 

citocininas, algo não aplicado no método convencional de propagação, leve a obtenção das 

plantas uniformes e potencilamente tolerantes a cochonilha-do-carmim.  

O objetivo geral deste trabalho foi investigar através da biotecnologia um método de 

propagação rápido e eficiente para a palma forrageira tolerante a cochonilha-do-carmim a ser 

utilizado no semiárido nordestino. Com isto, pretende-se contribuir para melhorar o potencial 

agropecuário deste cultivo no Rio Grande do Norte e, consequentemente, mitigar a convivência 

com seca no semiárido. 

Os objetivos específicos do trabalho são os seguintes: a) desenvolver protocolos de 

micropropagação procurando reduzir custos e tempo demandado no processo cultivo da palma 

procurando melhorar a qualidade das mudas produzidas (Artigo 1); b) comparar o padrão de 

desenvolvimento in vitro de duas variedades de palma Opuntia stricta (Haw.) e Nopalea 

cochenillifera (L.) Salm-Dyck (Artigo 1); c) avaliar a viabilidade da produção através de testes 

de aclimatização em estufa de nebulização (Artigo 2); d) avaliar a sobrevivência das mudas de 

palma submetidas à aclimatização em estufa de nebulização testando substratos diversos 

(Artigo 2); e) recomendar aos agricultores material tolerante e sadio de palma com potencial 

forrageiro, tolerantes a cochonilha-do-carmim através de contato pessoal e da entrega de 

material educativo (revista em cordel) que descreve o trabalho (Artigo 3); f) incentivar a 

popularização da ciência, buscando interagir com os agricultores através da aplicação dos 

questionários (Artigo 3). 

A proposta da tese foi elaborar três artigos científicos e uma revista em cordel. 

O primeiro artigo tem como propósito apresentar testes com reguladores de 

crescimento, aplicados a dois genótipos de palma forrageira tolerante a cochonilha-do-carmim, 

visando o processo de multiplicação in vitro desenvolvido em laboratório.  

O segundo artigo, tem a finalidade de testar diferentes tipos de substrato e sua 

influência no crescimento das palmas orelha-de-elefante e miúda resistentes à cochonilha-do-

carmim durante o processo de aclimatização em estufa de nebulização. 

O terceiro artigo busca identificar o perfil socioeconômico dos agricultores familiares 

que cultivam palma forrageira e trazer contribuições quanto às novas técnicas de propagação, 

buscando propiciar o contato entre pesquisador e agricultores, usando a revista com a literatura 
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de cordel como fonte de informação, na tentativa de tornar comuns os novos métodos e técnicas 

para a convivência com o semiárido. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

1 O SEMIÁRIDO BRASILEIRO  

O Semiárido brasileiro ocupa uma área de 969.589 km e inclui os Estados do Ceará, 

Rio Grande do Norte, a maior parte da Paraíba e Pernambuco, Sudeste do Piauí, Oeste de 

Alagoas e Sergipe, região central da Bahia e uma faixa que se estende em Minas Gerais, 

seguindo o Rio São Francisco, juntamente com um enclave no vale seco da região média do rio 

Jequitinhonha (BRASIL, 2005). 

Esta região possui características muito peculiares com média pluviométrica de 800 

mm por ano, elevado potencial de perda de água por evapotranspiração, má distribuição das 

chuvas no tempo e no espaço, carência de rios perenes e baixo nível de aproveitamento das 

águas da chuva (CAVALCANTI; COUTINHO; SELVA, 2006).  

A persistência das plantas à seca envolve aspectos de sua morfologia, fisiologia e 

bioquímica, sendo considerados três mecanismos relacionados a este aspecto: resistência, 

tolerância e escape. A resistência está relacionada com a sua própria condição xerofítica; a 

tolerância está relacionada com fatores bioquímicos, como a diminuição do metabolismo e o 

escape, através de um sistema radicular superficial e ramificado que lhe possibilita um eficiente 

aproveitamento das chuvas pouco intensas (OLIVEIRA; JUNQUEIRA; MASCARENHAS, 

2011). 

De acordo com Marengo (2006), o Semiárido brasileiro sempre foi acometido de 

grandes eventos extremos de secas, contudo, não é rara a ocorrência de grandes enchentes. 

Esses eventos estão diretamente associados à produção agropecuária, sendo os principais 

responsáveis pelo sucesso, ou não, dessa importante atividade na região. A precipitação 

pluviométrica do Semiárido brasileiro é marcada pela variabilidade espaço-temporal, que, 

associada aos baixos totais anuais sobre a região, resulta na frequente ocorrência de dias sem 

chuva, ou seja, veranicos, e consequentemente, em eventos de “seca” Menezes et al. (2008). 

Como o bioma que envolve a maior parte das áreas do Rio Grande do Norte é 

constituído pela Caatinga, ocasionado pelo clima semiárido equatorial, a criação de bovinos é 

adaptado a essas condições. A baixa capacidade de suporte se reflete nos índices de 

produtividade e na necessidade de manutenção de reserva estratégica alimentar sob a forma de 

capineiras irrigadas, bancos de proteínas, silagem, feno e outros, para enfrentar os longos 

períodos de estiagens. Produtores utilizam o sistema de pastagem livre para a sustentação do 
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rebanho, complementando com forragens verdes (capim elefante, cana-de-açúcar, sorgo, 

palma, capim); energéticos (farelo de milho e de trigo); suplemento proteico (torta de algodão, 

casquinha de soja, farelo de soja); além de silagem e sais minerais (SANTOS et al., 2012).  

O nome “Caatinga” é de origem tupiguarani e significa “floresta branca”, que 

certamente caracteriza bem o aspecto da vegetação na estação seca, quando as folhas caem e 

apenas os troncos brancos e brilhosos das árvores e arbustos permanecem na paisagem seca 

(ALBUQUERQUE; BANDEIRA, 1995). 

A necessidade de se alimentar a população envolvida nesse processo de interiorização 

da pecuária, mesmo se considerando o fenômeno das secas periódicas, foi também nessa época 

que se implantou na região semiárida a agricultura de subsistência, que se caracterizava pela 

exploração no período chuvoso, em pequenos roçados cercados por cultivos de feijão, milho, 

fava e mandioca. Intencionando-se controlar essa situação, ou seja, tornar a produção das 

pastagens sustentáveis ao longo do ano e sem quebrar o equilíbrio do ecossistema, foram 

implementados, principalmente a partir da segunda metade do século XX, vários programas de 

pesquisas com a introdução de culturas forrageiras a exemplos do capim-bufel, palma 

forrageira, leucena, melancia forrageira, gliricídia e guandu Santos et al. (2012). 

O semiárido tem a maior parte do seu território coberto pela caatinga, único bioma 

exclusivamente brasileiro (CARVALHO, 2010) rico em espécies endêmicas, apresentando 

grande variedade de paisagens, de espécies animal e vegetal, nativas e adaptadas, com alto 

potencial e que garantem a sobrevivência das famílias agricultoras da região nordeste, lançar 

mão de tecnologias que impulsionam práticas cada dia mais adaptadas ao bioma deve ser uma 

meta para as instituições de pesquisa. 

A característica que mais se destaca da região semiárida é a ocorrência de uma 

diversidade de paisagens e ambientes. A região semiárida abrange 17 grandes unidades de 

paisagens, por sua vez subdivididas em 105 unidades geoambientais, de um total de 172 no 

Nordeste (SILVA et al., 1993).  

A precipitação pluviométrica do Semiárido brasileiro é marcada pela variabilidade 

interanual, que, associada aos baixos valores totais anuais de chuva, colabora, como um dos 

principais fatores, para a ocorrência dos eventos de “secas”. De acordo com estudo de Marengo 

(2006), o Semiárido brasileiro sempre foi atingido por grandes secas ou grandes enchentes. 

Essas ocorrências têm consequências diretas sobre a produção agropecuária, sendo os principais 

responsáveis pelo sucesso ou não dessa importante atividade econômica da região. 
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2 CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 

A adversidade da seca não é um inconveniente moderno, tampouco exclusivo da região 

semiárida, entretanto, em virtude da sua constância, tem se tornado padrão notável na região 

Nordeste brasileira. Diante dessa dificuldade, lança-se o desafio de apontar novas formas para 

um desenvolvimento sustentável (SILVA, 2010). 

O convívio com o semiárido consiste no desenvolvimento de técnicas que possibilitem 

a integração e adaptação das pessoas à natureza, propiciando ao ser humano relacionar-se de 

forma inteligente e sábia com o ambiente, de modo a garantir a sustentabilidade. A convivência 

com o semiárido realiza-se quando se compreende que a produção e estocagem dos alimentos 

em tempos chuvosos são fundamentais para se viver adequadamente em tempos de estiagem 

(MALVEZZI, 2007). Nesta perspectiva, a interdisciplinaridade surge como um diálogo entre 

vários saberes da ciência e que auxilia na qualificação e no processo de ensino-aprendizagem. 

Abre-se, deste modo, uma nova porta para a educação, contextualizando o processo de 

aprendizagem dos discentes (TAVARES, 2008). 

Através de atividades interdisciplinares no ensino, pesquisa e extensão, se torna 

possível concretizar propostas de educação contextualizada, que possam mostrar as 

circunstâncias que rodeiam a situação de seca da região, vislumbrando o desenvolvimento de 

técnicas que facilitem o manejo da produção no semiárido, criando assim, oportunidades de 

ampliar a qualidade de vida no campo. Dessa forma, a educação contextualizada para a região 

semiárida contribui para o fortalecimento da sociedade civil e uma efetiva participação cidadã, 

sobretudo no tocante à elaboração e conquista de políticas públicas acertadas, além do estímulo 

à permanência dos jovens no campo (SILVA; DANTAS; BUENO, 2009). 

A fragilidade e a resistência da agricultura familiar em regiões semiáridas do nordeste 

brasileiro é um fator recorrente na vida do agricultor potiguar, a fragilidade não é determinada 

apenas pela exposição aos fatores de risco, ameaçando a vida dos habitantes, mas aparece na 

resiliência do sistema que sofre o distúrbio (BERKES, 2007). 

Constata-se que a resistência dos agricultores na região atingida pelas baixas 

pluviosidades é uma característica que aumenta a capacidade dos sistemas sociais e ecológicos 

de enfrentarem e se adaptarem aos estresses sociais, políticos e/ou ambientais e, assim, 

reduzirem a sua situação de vulnerabilidade (ADGER, 2000; CINNER; FUENTES; 

RANDRIAMAHAZO, 2009). 

A partir do contato com o agricultor potiguar, é possível perceber gargalos 

tecnológicos na agricultura, orientar estratégias e demandas de pesquisa nestas regiões, 

perceber aspectos sociais associados a esta cultura e a partir de suas respostas obterem uma 

percepção destes atores (RIBEIRO, 2008). 
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Wehbe et al. (2005) esclarecem que se uma determinada população agrícola é 

susceptível a riscos climáticos e não se adaptam a eventos adversos, nem dispõe de mecanismos 

para isso, o resultado pode ser uma situação de instabilidade que compromete sua base de 

recursos e impede a sustentabilidade a médio e longo prazo.  

Diante disso, constatou-se que a instabilidade no meio ambiente pode ocorrer quando 

é retirada a cobertura original do solo do bioma caatinga, indicando o início do processo de 

degradação e desertificação da região, por outro lado, se a cobertura vegetal nativa é mantida, 

a possibilidade de qualquer degradação é pequena, portanto a desertificação tende a começar 

com o desmatamento (SAMPAIO; ARAÚJO; SAMPAIO, 2005). 

Segundo Albuquerque (2010) buscando compreender a relação entre os grupos 

humanos e os vegetais do semiárido, a etnobotânica é uma ciência que auxilia no registro do 

conhecimento que os agricultores rurais possuem em relação aos cactos e com isso que eles 

possam contribuir com o manejo e conservação destas espécies. 

De acordo com Lopes (2012) a pecuária tem-se constituído em uma das principais 

atividades econômicas da região nordeste, desempenhando um papel importantíssimo no 

sistema agropecuário da mesma, entretanto esta atividade encontram dificuldades tecnológicas 

na produção de forragens para os rebanhos, tendo como limitações a deficiência hídrica do solo, 

em associação com as altas temperaturas e elevada evapotranspiração. 

Levando em consideração a proposta de convivência com o semiárido, para Cavalcanti 

(2011), a cultura de tecidos é uma técnica que pode ser utilizada para o enfrentamento das 

questões econômicas e socioambientais, sendo uma metodologia de extrema importância para 

contribuir com a convivência com o meio ambiente no semiárido nordestino. 

O planejamento estratégico para conviver bem com o semiárido é trabalhar para ter 

alimentos no período seco do ano, o agricultor pode usar o período chuvoso para plantar, colher, 

cultivar e armazenar material forrageiro a fim de oferecê-lo aos animais durante o período seco. 

Os cactos do gênero opuntia, comumente conhecidas como palma forrageira, 

desempenham um papel significativo no Nordeste brasileiro, com a produção de alimento para 

os ruminantes, preservação do solo, produção de frutos, biomassa para fins energéticos, 

cochonilha para a produção do corante carmim, queijo vegetariano, remédios, bebidas e 

cosméticos (CHIACCHIO; MESQUITA; SANTOS, 2006). 

Um convênio firmado entre a Emparn e Ministério do Desenvolvimento Agrário, atual 

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), possibilita 

que os resultados de pesquisas com a palma forrageira sejam repassados a centenas de 

agricultores familiares do estado do Rio Grande do Norte. Em vigência desde 2014, o projeto 

prevê o repasse de mais de R$ 1,5 milhão para validar a tecnologia da cultura da palma 
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forrageira irrigada e adensada como novo paradigma para garantir a segurança alimentar de 

rebanhos no semiárido potiguar (LIMA et al., 2019). 

O futuro das regiões semiáridas do Nordeste depende de sistemas sustentáveis, 

baseados na seleção adequada de plantas cultivadas de fácil manejo, que suportem condições 

de escassez de água, temperaturas elevadas e solos pobres que exijam poucos insumos para que 

origine alimento e/ou forragem destinada a pecuária, além de gerar subprodutos como o leite e 

queijo que tenham valor no mercado e proporcionem suporte aos homens de campo 

(BARBERA, 2001). 

 Segundo Hoffman (2001), a tendência é que haja falta de água em várias regiões do 

planeta, elevando a palma a um patamar de planta muito importante para o meio ambiente, 

devido a sua capacidade de produzir forragem sob condições de recursos hídricos limitados. O 

relato da necessidade de se cultivar palma e seus efeitos na estrutura social de vários grupos 

étnicos da América e de outros continentes ainda terá muita história. 

Em constante investigação sobre a caatinga e a convivência com o agricultor, 

constatamos que ela se constitui em um complexo vegetal, onde encontramos abundantemente 

espécies lenhosas e herbáceas, sendo as primeiras caducifólias e as últimas anuais, em sua 

grande maioria, em contato com os agricultores encontramos informações sobre plantas 

perfeitamente adaptadas às condições do semiárido, como a palma forrageira, a mandioca, a 

maniçoba, o sorgo e a cana-de-açúcar (CÂNDIDO; ARAÚJO; CAVALCANTE, 2005). 

 

3 A PALMA FORRAGEIRA 

Palma é o nome que se difundiu no Brasil para algumas espécies de cactáceas, 

designadas também de palmatória e identificadas pelos nomes das variedades, como palma 

gigante, palma redonda, palma orelha-de-elefante e palma miúda ou palma doce. 

A palma forrageira é uma cactácea exótica originária do México (HOFFMANN, 

2001), está presente em todos os continentes com diversas aplicações, destacando-se a sua 

utilização na alimentação animal. A palma forrageira (Opuntia e Nopalea) é um alimento 

importante na atividade pecuária por ser adaptada às condições climáticas da região e poder 

alcançar produtividade de até 40 toneladas de matéria seca por hectare por colheita (SANTOS 

et al., 2006). 

No México, como em muitos países europeus e do oriente próximo, a produção de frutos 

comestíveis é um dos principais usos da palma, no Brasil o uso desta planta atualmente está 

mais voltado para a produção de forragem, o interesse pelas cactáceas, principalmente a palma, 

cresceu consideravelmente em função do importante papel que ela parece ter no 

desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis em zonas áridas e semi-aridas. Isso se deve 
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ao seu grau de resistência à seca e temperaturas elevadas, à sua adaptabilidade a solos pouco 

férteis e de alta salinidade, à sua excelente produtividade (MENEZES; SIMÕES; SAMPAIO, 

2005). 

O gênero Opuntia compreende cerca de 300 espécies, com destaque para a Opuntia 

ficus, indicada pela sua vasta utilização agronômica na produção de frutas comestíveis e 

cladódios, que são utilizados como alimento (forragem) para animais (SOUZA et al., 2008). As 

espécies mais cultivadas são a miúda ou doce e a orelha de elefante. 

Devido a estes aspectos peculiares, apresenta-se como uma opção de renda para os 

moradores das regiões semiáridas, sendo uma alternativa para alimentar os animais no período 

de estiagem, assim como para a indústria e como ingrediente nas formulações de produtos 

alimentícios (NUNES, 2011). 

A fotossíntese da palma ocorre em um processo denominado como CAM, da sigla em 

inglês de “Crassulaceae Acid Metabolism”, que tem sido adaptada para o português como MAC 

(Metabolismo Ácido das Crassulaceae), durante o dia, a energia luminosa é capturada por 

intermédio de vários compostos e durante a noite, as plantas MAC abrem os estômatos e o CO2 

atmosférico reage esta eficiência se dá porque, em geral, a temperatura à noite é mais fria que 

durante o dia, com a redução da temperatura do ar ocorre aumento da umidade relativa e redução 

da perda de água por transpiração (DRENNAN; NOBEL, 2000). 

O plantio consorciado da palma com outras plantas C3 ou C4 é favorecido pelas 

diferenças temporais na absorção de CO2 pela fotossíntese e liberação de CO2 pela respiração. 

Durante a noite as plantas C3 e C4 estão respirando, isto é, liberando CO2 para a atmosfera, 

criando um ambiente mais rico em CO2 no espaço entre o solo e a parte superior destas plantas. 

Esta maior concentração de CO2 leva a um processo de fotossíntese mais intenso na palma 

(NOBEL, 1995). O processo inverso ocorre durante o dia, com a palma respirando e as outras 

plantas fixando este CO2 extra. Assim, ambos os tipos de planta são favorecidos. Tanto na 

consorciação quanto em plantios isolados de palma é preciso tomar cuidado com as capinas e 

limpezas de mato, por causa do sistema radicular superficial da palma. 

A produção de alimentos está relacionada a estações, devido a irregularidade e escassez 

de chuvas, é uma característica da região semiárida do Nordeste brasileiro. A criação de 

ruminantes nessa região é de grande relevância por ser uma atividade menos vulnerável a seca, 

quando comparada com outras explorações, e se constitui num dos principais fatores de fixação 

do homem no campo, como também na geração de emprego e renda (FERREIRA et al., 2009). 

Sendo assim, a palma forrageira ocupa um papel relevante para os rebanhos bovinos, 

caprinos e ovinos no semiárido, constituindo-se uma cultura importante para a economia do 

estado do Rio Grande do Norte (LOPES, 2012). 
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Podemos considerar neste contexto, que a cultivar Orelha-de-elefante mexicana e a 

cultivar Miúda tem se destacado como tolerantes e produtivas, sendo implantadas em alguns 

estados do nordeste do Brasil (LOPES et al., 2007). A maior dificuldade em adotar estas 

variedades, mais eficientes e ecologicamente corretas encontra-se na limitada disponibilidade 

de material para cultivo e o sistema convencional de propagação é considerado muito moroso 

(VASCONCELOS et al., 2007). 

Outras atribuições são feitas com relação à agroindustrialização da palma forrageira, 

que resulta em diversas preparações, produtos e derivados, permitindo o uso diversificado das 

raquetes jovens e dos frutos, fato que resulta em agregação de valor à produção, com efeitos 

positivos na geração de postos de trabalho e renda (CHIACCHIO; MESQUITA; SANTOS, 

2006). 

Por ocasião de períodos longos de estiagem, em meados de 1932, o governo implantou 

200 campos de palma no Nordeste do Brasil, para diminuir o impacto provocado pela seca 

(SUASSUNA, 2013). Desde então, a palma forrageira vem sendo cultivada em larga escala em 

diversos estados nordestinos (MOURA et al., 2011). Estima-se que o Semiárido brasileiro tenha 

uma área cultivada superior a 600.000 ha destinada à produção de forragem (SALES, 2010). 

Atualmente, as principais ameaças relatadas para esta planta estão relacionadas com a 

fragmentação do hábitat, principalmente ocasionado pelo desmatamento, desenvolvimento 

agrícola e diversos tipos de distúrbios ambientais, como o trânsito de pessoas, expansão urbana 

e pisoteio por animais (BÁRBARA et al., 2015). 

Cavalcante et al. (2017) relata que a palma é um importante recurso forrageiro da 

região nordeste, devido a alta capacidade de fabricação de fitomassa, tolerância ao déficit 

hídrico, alto valor energético, boa aceitabilidade pelos ruminantes, superior coeficiente de 

digestibilidade, importante reserva de água e possível propagação. Adicionado a estas 

características, a palma consegue ser mantida no campo durante a seca, não necessitando ser 

estocada, uma vez que apresenta estruturas e mecanismos anatômicos e morfofisiológicos de 

grande utilidade na utilização da água (MARQUES et al., 2017; SILVA et al., 2013). 

Esta planta é um alimento tático para as regiões semiáridas do Nordeste brasileiro, já 

que é uma cultura que apresenta aspectos fisiológicos especiais, suportando prolongados 

períodos de estiagem (NEVES et al., 2010). 

Mundialmente, a palma forrageira é usada na alimentação humana, alimentação 

animal, como fonte de energia, na medicina, na indústria de cosméticos, na proteção e 

conservação do solo, dentre outros usos nobres, a exemplo da fabricação de adesivos, colas, 

fibras para artesanato, papel, corantes, mucilagem, antitranspirante e ornamentação (NUNES, 

2011).  



28 

 

A agroindustrialização da palma forrageira resulta em diversas preparações, produtos 

e derivados, permitindo o uso diversificado das raquetes jovens e dos frutos, fato que resulta 

em agregação de valor à produção, com efeitos positivos na geração de postos de trabalho e 

renda transformando alimentos e produtos além de agregar valor a estas matérias-primas 

(CHIACCHIO; MESQUITA; SANTOS, 2006; BEZERRA et al., 2014). 

A palma Orelha-de-elefante (Opuntia sp) é um clone importado do México e da África 

e apresenta a vantagem de ser tolerante à cochonilha-do-carmin (VASCONCELOS et al., 2009) 

e ser menos exigente em fertilidade do solo (CAVALCANTI et al., 2008). Apresentam 

espinhos, o que dificulta o seu manejo como forrageira, no entanto, essa característica, apesar 

de ser indesejável na alimentação animal, garante a este material maior resistência à seca, uma 

vez que os espinhos servem para reduzir a temperatura do caule durante o dia (NEVES et al., 

2010). 

O cultivo de espécies forrageiras perenes, adaptadas às condições do semiárido, como 

as palmas, é importante alternativa para a sustentabilidade de produção nessas regiões, 

permitindo a fixação do homem no campo e garantindo sua qualidade de vida (DUBEUX 

JÚNIOR et al., 2010). 

Entre as vantagens da preparação para o enfrentamento da seca, o produtor pode 

identificar a diminuição da mortalidade dos animais e a economia em relação à compra de ração, 

e ainda há de se considerar que a palma pode ser armazenada no próprio campo, sem processos 

de ensilagem ou fenação (BARBERA, 2001). 

A área de cultivo de palma no Brasil é superior a 500 mil hectares (MOURA et al., 

2011), grande parte no Nordeste. Estabeleceu-se bem ao semiárido por apresentar aspectos 

fisiológicos que permitem seu pleno desenvolvimento em condições adversas (TELES et al., 

2002) e por se constituir alternativa energética de baixo custo (SILVA; SANTOS, 2006). 

Segundo Neves et al. (2010) apresentam-se muitos relatos dos agricultores de que a Palma 

gigante (Opuntia fícus-indica Mill) foi por muito tempo usado na região semiárida do Rio 

Grande do Norte, porém enquanto não estiverem estabelecidas tecnologias que permitam a 

convivência da palma gigante (Opuntia fícus indica) com a cochonilha-do-carmim 

(Dactylopius opuntiae) somente devem ser utilizadas as variedades tolerantes a essa praga como 

Orelha de Elefante Mexicana (Opuntia stricta), a Miúda ou Dôce (Nopalea cochonillífera) a 

IPA Sertânia e Baiana ou Mão de Moça (Nopalea spp.). 

A palma gigante (Opuntia fícus indica) que praticamente desapareceu é considerada 

uma das mais produtivas e mais resistentes às regiões secas, no entanto é menos palatável, de 

menor valor nutricional e suscetível à cochonilha-do-carmim. (SILVA; SANTOS, 2006; 

NEVES et al., 2010; VASCONCELOS et al., 2009). Palma doce ou miúda (Nopalea 
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cochenilifera (L.) Salm-Dyck) são plantas de porte pequeno e caule bastante ramificado. Sua 

raquete pesa cerca de 350 g, possuem quase 25 cm de comprimento, forma acentuadamente 

obovada (ápice mais largo que a base) e coloração verde intenso brilhante. Apresenta resistência 

a cochonilha do carmim (NEVES et al., 2010; VASCONCELOS et al., 2009). Já a variedade 

orelha de elefante (Opuntia sp), é um clone importado do México e da África e apresenta a 

vantagem de ser resistente à cochonilha- do-carmim (VASCONCELOS et al., 2009). 

A cultura da palma se tornou definitivamente uma cultura bastante difundida no 

mundo, especialmente nas regiões áridas e semiáridas, isso se deve as condições de 

adaptabilidade, devido a sua anatomia e fisiologia tornou-se valiosa cultura para o sertão 

nordestino (LIMA et al., 2013). 

 

4 A COCHONILHA-DO-CARMIM  

A história da cochonilha do carmim remonta à antiguidade por um motivo, a 

longevidade do corante natural carmim é conhecido mundialmente. O corante do extrato de 

cochonilha, o carmim, vêm sendo utilizados há séculos, remontando ao século XV. 

A cochonilha-do-carmim é uma praga identificada cientificamente por Dactylopius 

opuntiae, é um inseto de origem mexicana, com ciclo de vida de 90 dias, variando de acordo 

com a temperatura e caracterizado pela agressividade somada à expansão populacional elevada, 

provocando danos irreparáveis às palmas, chegando a alcançar perdas estimadas de até 100% 

(CHIACCHIO, 2008). Esta praga é facilmente disseminada pelo vento, apresentando 

metamorfose completa e debilitando as plantas até a morte. 

As cochonilhas sugam as raquetes durante o processo de alimentação, inoculando 

toxinas na palma, o que resulta no enfraquecimento das plantas, provocando o amarelecimento 

e a queda dos cladódios. Quando não é adotada medida de controle, podem ocorrer à morte da 

planta e a destruição do palmal (CAVALCANTI et al., 2001). 

No que diz respeito ao ataque de pragas, duas espécies de cochonilhas são as 

principais: a cochonilha de escamas (Diaspis echinocacti Bouché), um inseto da ordem 

Hemiptera e família Diaspididae, conhecida vulgarmente por escama, piolho ou mofo da palma, 

e a cochonilha-do-carmim (Dactylopius opuntiae Cockerell), pertencente à ordem Hemiptera, 

família Dactylopiidae (SANTOS; SILVA; SILVA, 2011), destas é a que se destaca pelo alto 

potencial reprodutivo e ciclo curto, tendo dizimado muitas plantações de palmas não tolerantes 

como a variedade Gigante (Opuntia Ficus indica) aqui no Rio Grande do Norte. 

Uma das alternativas mais eficientes para o controle da cochonilha-do-carmim é a 

utilização de variedades tolerantes, resultando na diminuição da população desse inseto a níveis 
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toleráveis, na redução da poluição do meio ambiente e na diminuição dos custos de produção 

(VASCONCELOS et al., 2009). 

Segundo Cavalcanti et al. (2001) o controle desse inseto pode ser mecânico, químico, 

biológico e genético, com uso de variedades tolerantes. Trabalhos de seleção de clones visando 

resistência à cochonilha do carmim (SANTOS et al., 2006; VASCONCELOS et al., 2009) 

identificaram que a cultivar Miúda (Nopalea cochenillifera - Salm Dyck) e a cultivar Orelha de 

elefante mexicana (Opuntia strica - Haw.) apresentam resistência à praga. Vasconcelos et al. 

(2009) avaliaram 20 clones de palma forrageira com plantio de cladódios de terceira ordem com 

aproximadamente 2 anos de idade. Foi observada maior resistência à cochonilha do carmim 

para o clone Orelha de elefante africana e Miúda. 

Vários são os fatores que podem influenciar na produtividade da palma forrageira: 

fertilidade do solo, pluviosidade, densidade de plantio, vigor das mudas, ataque de pragas e 

doenças, dentre elas, a cochonilha-do-carmim (LIMA et al., 2015). O emprego de extratos 

vegetais pode ser considerado como um manejo promissor na proteção das palmas, além de 

auxiliar na diminuição das doses e frequência de aplicação de agroquímicos sintéticos, danosos 

a saúde humana e ao meio ambiente (SANTOS et al., 2013). 

De acordo com Almeida et al. (2011) a cochonilha-do-carmim, também é conhecida 

por sua forma agressiva de atacar as cactáceas, enfraquecendo as plantas até a morte, 

considerando-se uma praga altamente drástica e danosa a pecuária bovina, caprina e ovina. O 

avanço biológico e estabelecimento da cochonilha-do-carmim na cultura palma forrageira são 

explorados por diferentes tipos de produtores, causando sérios riscos a economia local, a palma 

também é usada como moeda de troca nas épocas de estiagem, onde o preço duplica ou até 

triplica, trazendo mais resursos ao agricultor. 

O corante de Cochonilha é utilizado na indústria alimentícia, na produção de iogurtes, 

bebidas lácteas, recheios de biscoitos, gelatinas, sucos artificiais em pó, sorvetes, chicletes, 

balas (principalmente em alimentos de coloração avermelhada ou sabor morango), produtos 

cárneos e embutidos. Também são utilizados em tintas, corantes para roupas, cosméticos 

(shampoo, batons, sombras) (VOLP; RENHE; STRINGUETA, 2009). 

Segundo Cavalcanti et al. (2001), as reações dos agricultores ao ataque da cochonilha 

do carmim exigem um trabalho conjunto por parte do produtor, devido a rapidez com que o 

inseto se propaga. As ações de controle a este inseto praga devem ser: não adquirir palmas de 

regiões onde há incidência da cochonilha do carmim, não circular com animais em regiões onde 

não tem a pragas vindos de regiões onde tem a praga, eliminar as primeiras raquetes 

contaminadas (o mais indicado é queimar), nos plantios adensados abrir ruas para facilitar a 

observação e eliminação das pragas e destruir plantios abandonados com pragas. 
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 Torres et al. (2009) analisaram a substituição da palma gigante pela miúda em dietas 

para bovinos em crescimento, e concluíram que a palma miúda pode substituir totalmente a 

palma gigante, pois não altera a digestibilidade dos nutrientes. Trabalhos visando a seleção de 

clones resistentes a cochonilha do carmim, identificaram as cultivares Miúda (Nopalea 

cochenillifera – Salm Dyck) e Orelha de Elefante Mexicana (Opuntia Stricta Haw) apresentam 

resistência a esta praga, sendo assim recomendado o uso desses clones na implantação da 

cultura da palma, principalmente em regiões onde exista incidência da praga (VASCONCELOS 

et al., 2009). 

 

5 REGULADORES DE CRESCIMENTO  

Os reguladores de crescimento são considerados substâncias naturais ou sintéticas que 

podem ser adicionados diretamente nas plantas para alterar seus processos vitais e estruturais 

para incentivar a produção e melhorar a qualidade de culturas de interesse econômico (LACA-

BUENDIA, 1989). Eles podem causar modificações fisiológicas ou morfológicas, 

influenciando na germinação, crescimento e desenvolvimento vegetal, florescimento, 

frutificação, senescência e abscisão (VIEIRA et al., 2010). 

O termo Regulador de Crescimento é normalmente aplicado para compostos naturais 

(fitohormônio e substâncias naturais de crescimento) ou sintéticos (hormônio sintético e 

regulador sintético) que exibem atividade no controle do crescimento e desenvolvimento da 

planta (FERRI, 1985). 

Os Hormônios vegetais (também chamados de Fitohormônios) são compostos 

orgânicos sintetizados em uma parte da planta e transportados para outra parte, onde, em baixa 

concentração, causam uma resposta fisiológica (promoção ou inibição).  

As plantas são organismos multicelulares complexos, necessitando para o seu 

desenvolvimento ordenado um eficiente meio de comunicação entre os órgãos, tecidos e 

células. Para coordenar suas atividades, as células da planta devem ser capazes de se comunicar, 

frequentemente, a diferentes distâncias (entre órgãos, por exemplo). Os principais meios de 

comunicação intercelular são os hormônios, mensageiros químicos primários que carregam a 

informação entre células e, desta forma, coordenam o seu crescimento e desenvolvimento. 

Moléculas receptoras específicas correspondentes para cada um dos hormônios de planta, estão 

presentes nas células alvo (onde o hormônio vai atuar) e a ligação hormônio-receptor parece 

desencadear as respostas. Dentre estas classes de hormônios, algumas promovem enquanto 

outras inibem vários aspectos do desenvolvimento da planta, podendo as mesmas atuar sozinhas 

ou em conjunto (KENDE; ZEEVAART, 1997).  
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Fisiologistas de plantas afirmam que os hormônios vegetais assemelham-se a 

hormônios animais, sendo um composto orgânico sintetizado em uma parte específica da planta 

e transportado para outra parte na qual em pequenas concentrações causa uma resposta 

fisiológica (SALISBURY; ROSS, 2012). 

De acordo com Pelissari, Carvalho e Silva (2012) os reguladores do crescimento 

vegetal buscam aperfeiçoar e potencializar o desenvolvimento inicial da cultura. Sendo que 

existem diversos fitormônios sintéticos reguladores de crescimento disponíveis no mercado, no 

qual cada grupo tem efeito diferenciado quanto o estímulo do crescimento e desenvolvimento 

vegetal. Existem também compostos de fitormônios que se caracterizam por ser uma 

combinação de diferentes reguladores vegetais. 

O uso de reguladores em plantas forrageiras é uma prática já apresentada em países 

com pequena extensão territorial, onde se faz necessário o uso de tecnologia para o alcance de 

maiores quantidades e produtos de melhor qualidade (GARCIA, 2006) e que são responsáveis 

pelos principais efeitos fisiológicos nas plantas.  Nesta perspectiva, Pelissari, Carvalho e Silva 

(2012) afirmam que as plantas forrageiras devem possuir rápido crescimento, de maneira 

constante, ter um rápido domínio sobre plantas invasoras, além de ser tolerante às doenças e 

condições climáticas adversas, os reguladores de crescimento atuariam neste sentido, como 

sinalizadores químicos, na regulação do crescimento e desenvolvimento destas plantas. 

Normalmente, ligam-se a receptores, na planta, e desencadeiam uma série de mudanças 

celulares, as quais podem afetar a iniciação ou modificação do desenvolvimento de órgãos ou 

tecidos. 

Fazendo considerações sobre o assunto, Sampaio (1998) e Pelissari, Carvalho e Silva 

(2012) ressalta que os fitormônios são substâncias que estimulam o crescimento, em baixas 

concentrações e podem inibir, modificar ou promover qualitativamente o crescimento. Estas 

modificações fisiológicas ou morfológicas influenciam na germinação, crescimento e 

desenvolvimento vegetal, florescimento, frutificação, senescência e abscisão (VIEIRA et al., 

2010). 

Os dois grupos de reguladores de crescimento mais usados são as auxinas e citocininas, 

que são empregadas em cultura de tecidos para estimular a divisão celular e atuam, 

regularmente, no processo de morfogênese (GEORGE, 1996). Entre as citocininas 

comercialmente disponíveis, o BAP (6- benzilaminopurina), que é a que comumente 

proporciona melhores resultados e as auxinas (ANA, AIA, AIB, 2,4-D, entre outras) têm 

proporcionado respostas diferentes in vitro (TORRES; CALDAS; BUSO, 1998). 

Segundo Hopkins e Huner (2000), um número significativo de pesquisadores tem 

apresentado, também, a genética molecular para analisar a relação auxina/citocinina na 
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regulação da morfogênese. Podemos citar a bactéria Agrobacterium tumefasciens, a qual infecta 

os tecidos de plantas e provoca a formação de tumores. Os genes do plamídio da bactéria foram, 

em seguida, incorporados ao genoma da célula hospedeira (da planta), produzindo novas células 

geneticamente modificadas (mutantes ou transgênicos). A inativação de genes, mutações nos 

genes e superexpressão, demonstrou a importância da relação auxina/citocinina na regulação 

da morfogênese em pesquisas realizadas para observação destas respostas. 

 

6 MICROPROPAGAÇÃO  

A micropropagação (ou propagação vegetativa in vitro) permite a reprodução rápida de 

plantas com características superiores e possibilita, ainda, a formação de plantas geneticamente 

idênticas a partir do cultivo in vitro de células: ou seja, a partir de órgãos ou pequenos 

fragmentos extraídos de uma planta matriz em meios de cultura (soluções com nutrientes) 

adequados e sob condições ambientais controladas (CARVALHO, 2013). 

Esta técnica da biotecnologia, que possibilita o estabelecimento de protocolos de 

multiplicação in vitro, proporcionando a obtenção de plantas livres de patógenos, e em larga 

escala, eliminando o extrativismo, além de permitir a conservação de germoplasma 

(CARVALHO, 2013). Essa técnica propicia vantagens como a aquisição de maior número de 

plantas em curto tempo, com qualidade fitossanitária em espaço reduzido produzindo mudas 

homogêneas (CARVALHO, 2013; SANTOS-SEREJO, 2013; VILLA; PASQUAL; SILVA, 

2014). 

A micropropagação envolve diferentes etapas que vão desde a escolha da planta matriz 

(doadora de explantes), passando pela introdução do material vegetal às condições in vitro, sua 

multiplicação e enraizamento (SANTOS, 2003) até chegar ao final do processo, quando as 

mudas obtidas in vitro são transferidas para um substrato e mantidas em casa de vegetação 

(ambiente ex vitro), na etapa chamada de aclimatização (GEORGE; HALL; DE KLERK, 2008; 

SOUZA; SILVA; ARAÚJO, 2015).  

As técnicas de cultivo in vitro de tecidos vegetais têm sido bastante utilizadas na 

promoção de cultivares superiores de plantas. Escobar, Villalobos e Villegas (1986) 

desenvolveram um método de micropropagação muito eficiente para Opuntia amylacea, de 

acordo com o qual em 100 dias foi possível obter 25.000 plantas provenientes de um cladódio 

de cerca de 5 cm. Devido à alta demanda por plantas foi necessário encontrar um método rápido 

de multiplicação da palma, o método mais seguro consiste na micropropagação in vitro (EL 

FINTI et al., 2013). 

É indispensável que em um programa de propagação clonal, haja uma detalhada 

seleção das plantas que serão as matrizes. Um fator decisivo para obtenção de mudas de boa 
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qualidade, diz respeito à escolha de uma excelente matriz, devendo conter todas as 

características desejáveis da espécie a ser propagada. Fatores como o porte da planta, 

produtividade média e condição fitossanitária devem ser analisadas. Para o preparo de material 

que servirá de matriz, alguns procedimentos são importantes, tais como, realização de pré-

tratamentos (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998). 

Diante disso, a biotecnologia tornou-se um meio de grande importância para propiciar 

benefícios a diferentes setores da sociedade, especialmente à agropecuária. Algumas técnicas 

relacionadas com a biotecnologia têm contribuído para a sociedade, dentre elas a fermentação 

industrial, produção de fármacos, vacinas, antibióticos, vitaminas e propagação em larga escala 

de mudas livres de doenças, demonstrando seu caráter multidisciplinar e interdisciplinar 

(BORZANI et al., 2001). 

Estes estudos nos permitem ter a compreensão dos fatores responsáveis pelo 

crescimento, metabolismo, diferenciação e morfogênese das células vegetais, bem como para 

estudos aplicados, como micropropagação, produção de compostos secundários, transformação 

genética, manutenção de germoplasma in vitro e limpeza clonal (SMITH, 2000). 

Podem ser associados diferentes meios de cultura, tipos e concentrações de reguladores 

de crescimento, condições de cultivo tais como temperatura, luz e umidade relativa, entre outros 

fatores (PASQUAL; SOARES; RODRIGUES, 2014), tais condições podem ser favoráveis, 

proporcionando respostas a processos de desenvolvimento antes imagináveis. 

Sabemos que a micropropagação é uma técnica efetiva para multiplicação rápida de 

espécies nas quais é necessário obter alta uniformidade de progênie, essa técnica vem crescendo 

muito em culturas tropicais (SOUZA et al., 2006), nos últimos anos tem se estendido as 

cactáceas, especialmente no que se refere à micropropagação por ativação de aréolas (LEMA-

RUMIŃSKA; KULUS, 2014), além de trabalhos de germinação e conservação (CORREIA et 

al., 2011; SILVA et al., 2011). 

 

7 ACLIMATIZAÇÃO  

A aclimatização é a etapa na qual a planta é transferida do laboratório (in vitro) para 

um ambiente de cultivo (ex vitro). A transferência das plantas de ambiente totalmente 

controlado, asséptico, rico em nutrientes e com elevada umidade para um ambiente com baixa 

umidade e sujeito a microorganismos constitui para algumas espécies um fator limitante na 

produção, podendo levar a perdas (HAZARIKA, 2003; OLIVEIRA et al., 2010; ROCHA et al., 

2008; SANTOS et al., 2011).  

Assim, a transferência do ambiente in vitro para o ambiente ex vitro requer mudanças 

nas plantas micropropagadas, a fim de reduzir o estresse causado pelas diferenças entre as 
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condições ambientais (LACERDA; BARBOZA, 2006). Entre os procedimentos que induzem 

tais alterações in vitro, destacam-se o aumento na intensidade luminosa, a aeração das culturas 

e a redução ou eliminação da sacarose do meio de cultura (BADR; ANGERS; DESJARDINS, 

2011; ERIG; SCHUCH, 2005; SILVA et al., 2013). 

As possibilidades de sucesso desta etapa para as cactáceas na fase de aclimatização 

aumentam significativamente, quando se faz a opção por forrageiras com bom potencial de 

produção e adaptadas aos efeitos das adversidades edafoclimáticas, principalmente do déficit 

hídrico, e utiliza-se uma técnica que induz este material a se adaptar de forma eficiente e 

gradativa (MOURA et al., 2011; LEMOS, 2016). 

 A aclimatização deve ser realizada gradativamente devido à diferença existente nas 

condições em que as plantas se encontravam in vitro em relação às condições do ambiente na 

casa de vegetação. A luminosidade é bem maior e a umidade do ar é muito mais baixa quando 

comparadas às condições in vitro, sendo a perda de água o principal problema (XAVIER, 2010). 

Com a passagem das plantas para a casa de vegetação transformações importantes ocorrem na 

anatomia e morfologia, principalmente as relacionadas com a epiderme, diferenciação do 

mesofilo, além do número e estrutura dos cloroplastos, as mudanças mais importantes estão no 

desenvolvimento da cutícula, na formação de cera e na eficiência da regulação estomática da 

transpiração (XAVIER, 2010). Levamos em consideração também que elas possuem uma baixa 

capacidade fotossintética, devido às suas organelas fotossintéticas ainda não estarem bem 

desenvolvidas (GUERRA; NODARI, 2006).  

Um elemento relevante na aclimatização de mudas é o substrato, devendo apresentar 

boa coesão entre as partículas e adequada aderência junto às raízes (CALVETE, 2000). Desta 

forma, a escolha do substrato é imprescindível no crescimento e desenvolvimento das plantas 

micropropagadas, influenciando diretamente no sucesso da aclimatização, torna-se difícil 

portanto, escolher o substrato ou a mistura, que atenda as condições para o ótimo crescimento 

e desenvolvimento das plantas na aclimatização (LIMA et al., 2007). 

Durante o processo de aclimatização, uma das possibilidades para reduzir o tempo de 

adaptação é a transferência das plantas por um período de rustificação ou pré-aclimatização, 

que consiste em mudanças no ambiente in vitro para estimular a transição de heterotrofismo 

para o autotrofismo (CHANDRA et al., 2010). 

Após a aclimatização, alguns fatores podem influenciar na produtividade da palma 

forrageira: fertilidade do solo, pluviosidade, densidade de plantio, vigor das mudas, ataque de 

pragas e doenças, dentre outros. Nesse contexto, a palma forrageira se constitui uma alternativa 

de alimentação para os criadores sertanejos, por sua alta eficiência no uso da água, alta 

produção, possui a particularidade de ser um alimento energético de alta digestibilidade, e, além 
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disso, constitui-se em habilidosa reserva hídrica para os rebanhos, sendo importante ferramenta 

no manejo e proteção do solo (LIMA et al., 2015). 

Segundo Oliveira et al. (2010), justifica-se trabalhar com a palma forrageira, por se 

tratar de uma planta bastante rica em água, mucilagem e resíduo mineral, apresentar alto 

coeficiente de digestibilidade da matéria seca e ter alta produtividade, demonstrando que além 

de ser um alimento volumoso e suculento, dentre as forrageiras disponíveis na região nordeste, 

possui grande capacidade de produção de matéria fresca. Além disso, não precisa ser 

armazenada como silagem ou feno, mantendo seu valor nutritivo durante todo o período de 

estiagem, tendo demonstrado boas respostas em estufa (SANTOS et al., 2010).  

 

8 A PALMA FORRAGEIRA COMO FONTE DE ECONOMIA PARA O AGRICULTOR 

Desde o período Pré-hispânico a palma tem sido cultivada no México juntamente com 

o milho e o agave, era comum no México a utilização de seus frutos para a alimentação humana, 

após um século já estava sendo consumida no Sul da Itália e na ilha da Sicília, migrando para 

outras regiões e atualmente cultivadas em regiões áridas e semiáridas do mundo todo em 

organizações com grandes rendimentos e baixo consumo de energia (REINOLDS; ARIAS, 

2018). 

Existem diversas discussões sobre a chegada da palma forrageira no Brasil, 

provavelmente pode ter ocorrido através dos portugueses, devido à colonização, onde a planta 

era cultivada para produção do corante carmim, vindo a ser explorada somente em 1915 

(ARAÚJO FILHO, 2000). 

A multifuncionalidade desta cactácea não tem sido explorada plenamente (indústria de 

cosméticos, uso medicinal, energia, alimento humano, energia, produção de corantes), visto que 

no semiárido nordestino os agricultores familiares só a utilizam quase que na totalidade para 

dar aos animais, com isso ótimas oportunidades para melhoria dos índices sociais e econômicos 

com geração de trabalho, renda e oferta de alimentos tem sido desperdiçado (SÁENZ-

HERNÁNDEZ, 2001). 

A palma forrageira possui uma grande produção de biomassa e alta eficiência na 

economia de água, sendo indicada como uma cultura a ser utilizada como biocombustível em 

regiões semiáridas, sendo altamente viável para esta aplicação, no entanto muitos estudos nesta 

área ainda são necessários e também políticas públicas e de regulamentação do setor energético 

para viabilizar este processo (YANG et at., 2015). 

Segundo a Nobel (2001) a palma desempenha importante papel econômico e social, 

nas regiões áridas e semiáridas do mundo, apresentando-se principalmente como fonte de 



37 

 

alimento para os animais, porém já se relata sua utilização na alimentação humana, além de 

servir como moeda de troca na época de estiagem, onde seu valor pode duplicar. 

A instabilidade climática da região semiárida nos oferece períodos secos sucessivos, 

que entre outros fatores dificultam a oferta de forragem para os animais desta região, porém são 

favoráveis as perspectivas sociais e de mercado para a produção de rebanhos na região Nordeste 

do País (ARAÚJO, 2003). 

Chiacchio, Mesquita e Santos (2006) revelam que se a palma for cultivada de maneira 

comercial a sua agroindustrialização pode levar o agricultor a preparos de produtos e derivados, 

podendo ser matéria para o meio culinário na preparação de saladas, sucos, cozidos, doces e 

outros pratos, estas possibilidades garantem ao agricultor valor agregado a palma possibilitando 

o aumento de sua receita e motivar a criação de novos empregos no semiárido. 

Utilizando a palma como base para desenvolver alguns alimentos (queijo, doce e 

geleia) Moura et al. (2009) atingiu excelentes resultados na aceitação destes produtos utilizando 

testes sensoriais e demonstrando grande possibilidades de aceitação pelos consumidores que se 

submeteram aos testes, esta avaliação sensorial é um dos passos primordiais para a produção 

das iguarias utilizando como matéria prima a palma, o que seria uma alternativa como fonte de 

renda para os agricultores. 

Aprender a conviver com os escassos recursos desta região é possível, as alternativas 

prováveis usando de forma sustentável os recursos naturais como o desenvolvimento 

econômico da caatinga é um universo a ser explorado (LACERDA; BARBOSA, 2006). Cada 

ambiente tem suas particularidades, no semiárido brasileiro isto não é diferente, buscar 

alternativas viáveis para a economia é indispensável para conviver com harmonia diante das 

condições restritas desta região, buscando novas tecnologias de convivência. 

 

9 A LITERATURA DE CORDEL COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL  

Segundo Lopes (1993) A leitura para grupos de pessoas não alfabetizados sempre foi 

prática comum desde que a literatura de cordel se difundiu, a curiosidade pelos conteúdos dos 

livrinhos simpáticos, chamava a atenção pela sua natureza dinâmica e identificação de 

elementos da nossa cultura popular, levando o público a desejar que alguém viesse ler os 

folhetos trazidos do mercado ou das feiras. Estes folhetos foram muito usados como auxiliar na 

alfabetização, em um tempo em que cartilhas de alfabetização eram raras, o folheto de cordel 

cumpria esta missão social. 

A literatura de cordel apresenta-se na sua forma mais habitual de apresentação em 

forma de folhetos escritos e impressos, em gênero literário popular originalmente feito com 

ilustrações nas capas na forma de xilogravuras feitas com canivetes, estiletes (gravuras feitas 
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em madeiras) e desenhos espontâneos e rudes. O cordel foi assim denominado porque em 

Portugal era exposto em barbantes para vendas em local público Kawall (2014); normalmente 

é escrito de forma rimada, originados de relatos orais, que depois são impressos contando as 

histórias, sua principal função social é de informar, ao mesmo tempo em que diverte os leitores. 

Manifesta a cultura popular brasileira, mais precisamente o interior do Nordeste, feita 

em versos, relatam informações que vão surgindo gradativamente passando de uma pessoa para 

a outra, onde o povo vai construindo seus saberes no que se refere à identidade cultural. 

Movimentos que despertam inquietações nos indivíduos de uma comunidade, agem no 

ambiente cultural, fazem o homem avaliar seus próprios saberes e transformar seu meio, para 

que isso ocorra o homem busca acesso à informação. 

A identidade cultural está em constante modificação, à literatura de cordel se apresenta 

como a possibilidade de ter acesso a vivência cultural deste povo, ela é uma fonte de 

informações valiosas em muitas áreas, cada lugar descreve suas histórias e seus viveres, é a 

vivência do povo, de acordo com suas realidades e seus conhecimentos. 

“O cordel é uma literatura que retrata fatos históricos e situações atuais das quais a 

comunidade tem conhecimento, tratando as questões sociais com uma linguagem popular” 

afirma Londres (1983) e diz que é “evidente que a literatura de cordel, recolhendo, registrando 

e interpretando fatos da vida real, constitui fonte preciosa da História. Em todas as épocas, os 

poetas cantam os efeitos notáveis dos povos”. 

Segundo Viana e Oliveira (2010) o cordel pode ser usado como ferramenta para 

auxiliar a educação na sala de aula, argumenta que a literatura de cordel é uma expressão da 

cultura popular do nordestino, mostrando como é genuína a expressão da cultura popular através 

de gravuras e descrição das cenas cotidianas que são decisivas na formação da identidade do 

povo, o cordel vai muito além da simples impressão de uma história popular, é poesia feita pelo 

povo impressa ou não. 

O termo “literatura de cordel” foi divulgado e se tornou estável no nosso país devido 

a um grupo mais intelectualizado da década de 60, que tinha acesso às expressões literárias da 

época e influencias de outros países, os cordelistas se autodenominavam poetas populares 

(MATOS, 2007).  Diante da expressão e facilidade com que os sertanejos decoravam e 

memorizavam as histórias, esta expressão cultural se espalhou com facilidade, pois contém uma 

linguagem simples e de fácil memorização, não exigindo muita instrução para ser repassada. 

A memória que é passada de pai para filho é cantada e contada pelos poetas do sertão, 

desta forma sertanejos conseguem comunicar suas histórias, fatos do cotidiano e narrativas 

sobre suas experiências, de modo que o cordel acabou representando uma das principais 
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expressões artísticas do Nordeste brasileiro, principalmente em Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Ceará e Bahia (MATOS, 2007).  

Régis (2007) afirma que: “A literatura tem a generosidade de acolher todos os saberes, 

oferecendo-nos o roteiro da constância humana em sua busca de conhecimento. [...] A qualquer 

momento podemos apreciar a grandeza e a falência dos sonhos humanos guardados na memória 

da literatura”. O cordel para ser usado como instrumento educacional, traz diferenças 

significativas de outras leituras na sala de aula, por ser um texto pequeno e encontrar-se para 

vender em feiras livres e exposições, abordam vários aspectos: rima, musicalidade, lirismo, 

simplicidade vocabular, e temas do cotidiano; além de trazerem uma linguagem simples, 

próxima da utilizada pelos alunos no dia a dia. 

O poeta Arievaldo Viana em sua Obra Acorda Cordel em Sala de Aula, diz que 

devemos mostrar as pessoas à importância da leitura desde a infância, visto que na formação, a 

arte estimula a reflexão e o conhecimento, proporcionando experiência emocional e 

transformadora VIANA, A.; OLIVEIRA (2010). 

O cordel merece se consolidar como gênero literário brasileiro, assim como a poesia 

moderna, merecendo um espaço no currículo escolar e estimulando o prazer e o interesse pela 

leitura. 
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CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO  

 

O Estado do Rio Grande do Norte é uma unidade federativa que integra a região 

Nordeste do Brasil, sua extensão territorial é de 53.077,3 quilômetros quadrados, composto por 

167 municípios, sua população totaliza 3.507.003 habitantes (IBGE, 2018).  

Localiza-se na esquina do continente sul-americano, sua posição é privilegiada em 

termos de localização estratégica, sendo o Estado que fica mais próximo dos continentes 

africano e europeu (IDEMA, 2014). 

De acordo com o IBGE (2018) os limites geográficos são compostos pelo oceano 

atlântico (Norte e Leste); Paraíba (Sul e Oeste) e Ceará (Noroeste), com uma área total de 

52.796,8 km², com fronteiras com os estados da Paraíba e Ceará.  

A vegetação é o mangue no litoral, a caatinga a oeste e floresta tropical em algumas 

áreas próximas ao litoral (NORONHA, 2012). No oeste do Estado, onde as temperaturas são 

elevadas e a incidência de chuvas é restrita, a cobertura vegetal predominante é a Caatinga. 

Os municípios do Rio Grande do Norte que fizeram parte da pesquisa estão localizados 

nas regiões Oeste Potiguar (Coronel João Pessoa e Caraúbas); Central potiguar (Ipanguassú e 

Acarí); Agreste Potiguar (João Câmara, Riachuelo, Ielmo Marinho, Ruy Barbosa, São Paulo do 

Potengi, Sítio Novo, Serra Caiada, Boa Saúde, Tangará, Santa Cruz, Cel. Ezequiel) 

representados no mapa abaixo e descritos no capítulo 03 deste trabalho (Figura 1). 

A vegetação que caracteriza o semiárido norte-rio-grandense, com uma predominância 

de 80%  da cobertura vegetal do estado, segundo Felipe, Rocha e Carvalho (2011) é a caatinga, 

palavra de origem indígena que significa “mato branco” (tupi) ou seridó (cariri), referindo-se a 

aparência da vegetação no período sêco. 

O clima da região é o tropical na região litorânea e oeste e semiárido na região central, 

com relevo constituído de planície litorânea, planalto no sul e depressões em grande parte do 

restante do território (FELIPE; ROCHA; CARVALHO, 2001). Apresentando temperatura 

média anual de 27,5 °C, com máximas de 33 °C, mínimas de 18 °C, e ensolação de 

aproximadamente 2.455 horas/ano, sujeito a influência dos ventos alísios secos do Nordeste 

(IBGE, 2002). As chuvas oscilam em média de 400 a 600 mm, e ficam mais concentradas nos 

primeiros meses do ano, além de serem mal distribuídas no tempo e no espaço. 

O Rio Grande do Norte tem como potencialidades a biodiversidade, solos férteis, 

recursos minerais, posição geográfica estratégica, carcinicultura, turismo e laser, riqueza do 

patrimônio natural, agropecuária (fruticultura irrigada: melão, manga e melancia; cajucultura, 

caprino e ovinocultura, apicultura; culturas alimentares: milho e feijão; pecuária leiteira e de 



42 

 

corte); as formações vegetais estão diretamente relacionadas aos fatores climáticos, ao tipo de 

solo e ao relevo (IDEMA, 2014).  

O solo prevalecente é o latossolo vermelho amarelo, que de acordo com o IDEMA 

(2008) apresenta-se drenado com textura média e alta fertilidade, favorecendo as culturas de 

ciclo longo como é o exemplo do algodão arbóreo, sisal, cajú e côco; a pouca oferta de água na 

região limita as lavouras de milho, feijão e mandioca. 

De modo geral os solos do Rio Grande do Norte apresentam-se com grande 

heterogeneidade, conforme os materiais de origens e a geomorfologia local. Desta forma, pode-

se dizer que na região do litoral predominam os solos de textura arenosa e média, profundos, 

bem drenados e de baixa a média fertilidade natural.  

As principais classes de solos desta região são os latossolos, os neossolos 

quartzarênicos e os argisssolos. Na região do agreste predominam os solos denominados de 

planossolos, que são utilizados principalmente para pastagens plantadas; na região do chamado 

cristalino norteriograndense, predominam solos rasos e pouco profundo, fértil, com muita 

pedregosidade e rochosidade.  

As limitações para uso na agropecuária dizem respeito aos aspectos físicos. As 

principais classes de solos desta região são os luvissolos crômicos e os neossolos litólicos. Já 

na região da Chapada do Apodi predominam os cambissolos. Por se tratar de solos com boa 

fertilidade natural e apresentarem propriedade morfológicas e físicas adequadas para culturas 

de ciclo curto e longo, então são utilizados principalmente com fruticultura irrigada, 

destacando-se o melão, manga, melancia, abóbora, coco e caju. 

Os índices pluviométricos são relativamente elevados, chegam a atingir 1.500mm por 

ano (GUITARRARA, 2019), em contrapartida, a parte interiorana do estado apresenta uma 

média de temperatura mais elevada (algo em torno de 27°C), e os índices pluviométricos na 

região são baixos e não superam os 800 mm ao ano, provocando secas, e aumentando as 

dificuldades impostas pela insuficiência de água. 
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Figura 1 - Localização geográfica dos municípios do Rio Grande do Norte que fizeram parte 

da pesquisa 

 
Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

O relevo é formado por planície litorânea, com depressão na maior parte, e planaltos 

ao sul, o ponto mais elevado é a serra do Coqueiro com 868 metros acima do nível do mar 

(ANGELIM, 2006). 

Uma peculiaridade destas regiões é que o ciclo de vida da vegetação, está vinculado a 

estação chuvosa, sendo muito consumida pelos animais de criação.  Temos alguns exemplos de 

vegetação da caatinga tais como a aroeira, angico, juazeiro, bromélias, cactos como o 

mandacaru, xique-xique e xique-xique do sertão e palma forrageira cultivada pelos sertanejos. 

Em função da criação de gado extensivo na região, pesquisadores estão alertando para a 

diminuição deste tipo de formação de vegetação, pois em alguns locais do semiárido já são 

encontradas regiões com características de deserto (UZUNIAN et al., 2014) 
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METODOLOGIA GERAL 

 

MATERIAL VEGETAL 

O material vegetal utilizado neste trabalho consistiu nas variedades de palma 

forrageira Orelha-de-elefante Mexicana (Opuntia stricta Haw.) e Miúda (Nopalea 

cochenillifera (L.) Salm-Dyck) ilustrados a seguir (Figura 2). 

 

Figura 2 – Palma forrageira Orelha-de-elefante Mexicana (A) e Miúda (B) coletadas para 

introdução in vitro. 

 
A                                                           B 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Para os ensaios em laboratório foram utilizadas as duas variedades de palmas 

forrageiras descritas, onde foi realizada coleta de cladódios jovens originários da unidade 

demonstrativa de Pedro Avelino, localizada na Estação Experimental da EMPARN. 

 A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte colaborou como 

parceira fornecendo todo material vegetal necessário para os trabalhos práticos, atualmente 

dispõe de bancos de palma onde os agricultores se beneficiam recebendo a palma sementes e 

assimilam informações sobre a cultura com a difusão de novas tecnologias, aprendendo assim 

a conviver com o semiárido. 

A unidade consta de uma área de 0,5 há (100 x 50 m2) na qual foram implantadas 5000 

raquetes de palma forrageira, sendo 2.500 raquetes sementes da variedade Orelha-de- Elefanta 

Mexicana (Opuntia stricta) e 2.500 raquetes sementes da variedade Miúda ou dôce (Nopalea 

cochenillifera) (Figura 3). 
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Figura 3 – Unidade demonstrativa de palma forrageira em Terras Secas/RN 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Os trabalhos de pesquisa que geraram o primeiro capítulo (micropropagação) e o 

segundo capítulo (aclimatização) foram conduzidos no Laboratório de Biotecnologia de 

Conservação de Espécies Nativas (LABCEN) localizado na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), em parceria com o Laboratório de Biotecnologia da EMPARN, 

trabalhando de forma articulada e estabelecendo vínculos com diversas instituições de ensino e 

pesquisa de caráter multidisciplinar como a EMBRAPA Semiárido (BA) e a Escola Agrícola 

de Jundiaí (UFRN). 

Para facilitar a coleta de material vegetal durante os experimentos e evitar viagens 

constantes para a região de Pedro Avelino, foram instaladas duas unidades demonstrativas com 

100 m2 cada, uma na UFRN (Figura 4A) anexa ao Laboratório de Biotecnologia de 

Conservação de Espécies Nativas da UFRN (LABCEN), e outra na Estação da EMPARN em 

Nova Parnamirim com as variedades de palma forrageira em estudo Orelha-de-elefante 

Mexicana e Miúda (Figura 4B).  

As raquetes colhidas devem representar de forma singular o grupo ao qual pertencem, 

na prática utilizamos plantas que possuem tecidos jovens (meristemáticos), para tanto são 

minuciosamente escolhidos, pois as plantas estão sujeitas a diversas intervenções externas, tais 

como luz, temperatura, nutrição e estresse hídrico que influenciam a carga genética e o 

desenvolvimento in vitro modulado pelos reguladores de crescimento. 
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Figura 4 – Áreas experimentais implantadas na UFRN (A) e na EMPARN (B) 

 
                                               A                                                          B 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

METODOLOGIA APLICADA AO CAPÍTULO 01 

A fase de multiplicação permite altas taxas de proliferação em curto espaço de tempo, 

tabela ambiente reduzido e plantas livres de patógenos (ESTRADA-LUNA et al., 2008), esta 

fase corresponde ao capítulo 1 desta tese (publicado em revista científica), as gemas foram 

extraídas do terceiro cladódio a ser emitido de uma planta adulta, pois as raquetes situadas na 

base são muito celulósicas e de difícil brotação (tecido menos jovem), além disso, as raquetes 

selecionadas para o plantio devem apresentar-se com um bom vigor e livres de pragas ou 

doenças. 

As raquetes pré-selecionadas foram conduzidas ao laboratório, lavadas em água 

corrente com esponja e detergente neutro, introduzidas na câmara de fluxo laminar e imersas 

em álcool 70% por 2 minutos, em hipoclorito de sódio 2,5 % adicionado do detergente Tween 

20 por 30 minutos e por último mergulhadas em água destilada estéril por 3 vezes, 10 minutos 

cada (Figura 5A). 

 

Figura 5 – Desinfestação (A) Introdução de gemas de palma forrageira em meio de cultura 

(B). 

 
                                               A                                                      B 

Fonte: elaborado pela autora (2017) 
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Os explantes foram inoculados em potes de vidro contendo 40 ml de meio de cultura 

MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962) (Tabela 01), suplementado com 3% de sacarose e 

solidificado com 1,5 g de phytagel e receberam 1mg/l de BAP para estabelecimento das culturas 

(Figura 6), onde permaneceram por 40 dias. 

 

Figura 6 – Estabelecimento de palma forrageira em meio de cultura MS (1962) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Após este período em sala de crescimento sob condições de luminosidade e 

temperatura controlados para estabelecimento da cultura, os cladódios jovens foram 

selecionados em câmara de fluxo laminar, cortados transversalmente na base e no ápice para 

quebra de dominância apical e padronizados com 2 cm (Figura 7), só então foram submetidas 

as baterias de testes hormonais.  

 

Figura 7 – Brotos de palma forrageira após fase de estabelecimento padronizados com 2 cm 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Com o propósito de otimizar a rotina de pesquisa foram armazenados os componentes 

do meio de cultura em soluções estoque na geladeira, etiquetadas e mantidas em frascos âmbar. 

Todas as soluções estoque foram preparadas com água destilada sempre observando as 

exigências de solubilidade e armazenamento de substâncias químicas. 

A bateria de testes com reguladores de crescimento consistiu em fixar um regulador 

do grupo das citocininas-6-benziloaminopurina (BAP) e variar dois reguladores do grupo das 
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auxinas Ácido indol acético (AIA) e Ácido naftalenoacético (ANA), tanto para a variedade 

Orelha de elefante quanto para miúda. 

 

Tabela 1 - Componentes do meio de cultura básico Murashige and Skoog (1962) 

Reagentes PM Concentração    

  Mg/L g/L mmol/L Mol/L 

Macronutrientes      

NH4NO3 80,00 1650 1,65 20,63 0,020625 

KNO3 101,10 1900 1,9 18,79 0,0187933 

CaCl2.2H2O 147,02 440 0,44 2,99 0,0029932 

MgSO4.7H2O 246,48 370 0,37 1,50 0,0015016 

KH2PO4 136,09 170 0,17 1,25 0,0012491 

Micronutrientes      

MnSO4.4H2O 169,00 22,3 0,0223 0,1 0,0001 

H3BO3 61,83 6,2 0,0062 0,1 0,0001003 

ZnSO4.7H2O 287,54 8,6 0,0086 0,03 2,99.10-05 

KI 165,00 0,83 0,0083 0,005 5,00.10-06 

Na2MoO4.2H2O 241,95 0,25 0,00025 0,001 1,14.10-07 

CuSO4.5H2O 249,70 0,025 0,000025 0,0001 1,00.10-07 

CoCl2.6H2O 237,93 0,025 0,000025 0,0001 1,05.10-07 

Fe EDTA      

Na2EDTA.2H2O 372,24 37,3 0,0373 0,1 0,0001 

FeSO4.7H2O 278,02 27,8 0,0278 0,1 0,0001 

Vitaminas e aminoácidos      

Tiamina. HCl 300,02 0,1 0,0001 0,0003 0,0000003 

Ác. Nicotínico 123,11 0,5 0,0005 0,024 0,000024 

Piridoxina HCl 205,04 0,5 0,0005 0,004 0,000004 

Glicina 75,07 2 0,002 0,027 0,000027 

Outros componentes      

Mio-inositol 180,16 100 0,1 0,55 0,00055 

Sacarose 342,30 30000 30 87,6 0,08776 

Phytagel 122,12  1,5   

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

A unidade experimental consistiu de um frasco contendo um explante com 5 

repetições, como tivemos 15 meios de cultura distintos para cada experimento, somaram-se 150 

frascos da variedade miúda e 150 frascos da variedade orelha de elefante mexicana, totalizando 

300 frascos (150 experimento I e 150 experimento II). 

Os hormônios vegetais, também conhecidos como fitormônios, são compostos 

orgânicos produzidos pelas plantas e desempenham funções fundamentais no seu crescimento 

e desenvolvimento (TAIZ; ZEIGER, 2013). Os reguladores de crescimento são substâncias 

sintéticas os quais, quando aplicados nas plantas, produzem efeitos similares ao dos hormônios, 

foram utilizadas dois grupos de reguladores de crescimento, como representantes do grupo das 

auxinas temos os hormônios NAA (ácido naftalenoacético) e o IBA (ácido indolbutírico), este 
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grupo é um dos mais conhecidos e de interesse na propagação vegetativa das plantas, atuam no 

crescimento do caule e da raiz na dominância apical e na formação de raízes. 

Como representante do grupo das citocininas temos o BAP (6-benzylaminopurine), é o 

hormônio vegetal fabricado nas raízes e transportado para todo o corpo do vegetal, atuando na 

diferenciação e divisão das células vegetais, desenvolvimento das raízes e das gemas laterais, 

estes hormônios também são importantes para atrasar o envelhecimento do vegetal.  

Os testes com reguladores de crescimento foram conduzidos em duas etapas, sempre 

buscando cruzar uma auxina e uma citocinina, os meios de culturas foram designados de A1 a 

O1 no experimento I, onde utilizamos o 6-benziloaminopurina (BAP) e o Ácido indolacético 

(AIA), com 5 repetições (TABELA 2). 

A necessidade de utilizar-se de uma auxina e/ou citocinina para a micropropagação de 

plantas tem sido bem descrita na literatura, estudos pioneiros de Skoog e Miller (1957) 

estabeleceram que uma alta relação citocinina: auxina (c/a) promove a proliferação de brotos e 

suprime o desenvolvimento de raízes, enquanto que uma baixa relação (c/a) favorece o 

desenvolvimento de raízes, concentrações iguais promovem a produção de calo Souza et al. 

(2006). 

 

Tabela 2 - Experimento I - Indução de brotos utilizando BAP e AIA 

BAP (mg/l) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

AIA (mg/l)      

0,0 A1 B1 C1 D1 E1 

0,1 F1 G1 H1 I1 J1 

0,25 K1 L1 M1 N1 O1 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

No experimento II os meios de cultura foram designados de A2 a O2, onde utilizamos 

o 6-benziloaminopurina (BAP) e o Ácido Naftalenoacético (ANA), com 5 repetições 

(TABELA 3). 

 

Tabela 3 – Experimento II - Indução de brotos utilizando BAP e ANA 

BAP (mg/l) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

ANA (mg/l)      

0,0 A2 B2 C2 D2 E2 

0,1 F2 G2 H2 I2 J2 

0,25 K2 L2 M2 N2 O2 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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Os meios de cultura foram elaborados em etapas, buscando serem fiéis às 

concentrações escolhidas, após distribuir o meio de cultura e etiquetar cada frasco, os mesmos 

foram autoclavados e ficaram 3 dias na sala de crescimento para observação de contaminações. 

As concentrações hormonais foram escolhidas baseadas na literatura, onde Torres, 

Caldas e Buso (1998) afirmam que os sinais internos das plantas são controlados por 

mensageiros químicos (reguladores de crescimento), existindo uma faixa de concentração ótima 

para que o hormônio seja efetivo. Abaixo da faixa ótima não há resposta fisiológica, e acima 

dela o hormônio apresenta o efeito inibitório, por esta razão foram escolhidas as concentrações 

de BAP (0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 mg/l) e as concentrações (0,1 e 0,25 mg/l) das auxinas AIA 

(Experimento I) e ANA (Experimento II). 

Na interação com os reguladores de crescimento, existe um impacto que pode refletir 

em acréscimo ou decréscimo na quantidade de sinais químicos a serem integrados pelas células, 

que são identificados a partir da resposta a ser observada in vitro. 

Após 120 dias in vitro, foram avaliadas as unidades experimentais contendo o 

explante, onde foi registrado o tamanho (mm), número de brotações e número de raízes das 

duas variedades de palma forrageira (Figura 08). 

 

Figura 8 - Palma forrageira em sala de crescimento 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

As culturas foram mantidas em sala de crescimento em condições controladas de 

temperatura de 25 ± 2ºC e fotoperíodo de 16 horas, em delineamento experimental inteiramente 

casualizado (Figura 09).  
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Figura 9 – Sala de crescimento com condições controladas de incubação 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

METODOLOGIA APLICADA AO CAPÍTULO 02  

A aclimatização das mudas de palma está entre as etapas mais importantes do sistema 

produtivo, este estágio fortalece a muda para a adaptação da planta no campo, é a fase em que 

a planta jovem desenvolve sua estrutura básica, é descrita em detalhes no capítulo 2 desta tese 

(publicado em artigo científico); desta etapa depende o desempenho final das plantas em um 

ambiente natural mais severo e adverso. 

Esta etapa se torna um fator restritivo para a produção de mudas micropropagadas de 

algumas espécies, considerando que as mudas jovens são expostas a mudanças repentinas nas 

fases de desenvolvimento, sendo a perda de água o principal problema das cactáceas, visto que 

suas estruturas ainda estão se formando (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998; ROCHA et 

al., 2008). 

Após 120 dias in vitro, os frascos foram abertos por dois dias no laboratório para iniciar 

a adaptação ao ambiente natural, decorrido esse período, as plântulas foram lavadas com água 

corrente para a limpeza do meio de cultura presente nas raízes e tecidos. As mudas foram 

implantadas em bandejas contendo o musgo esfagno hidratado, (pré-aclimatização) (Figura 10), 

considerando-se o tamanho e a posição a fim de obterem-se lotes uniformes para a aclimatação 

posterior em estufa de nebulização. 

As mudas introduzidas no esfagno foram pulverizadas três vezes ao dia com água 

destilada durante 20 dias utilizando-se um borrifador manual, decorrido este período foi 

necessário diminuir a pulverização para uma vez ao dia para evitar apodrecimento dos tecidos 

por excesso de água, fato muito comum em cactáceas. 
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Figura 10 – Pré-aclimatização de palma forrageira em substrato esfagno  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

  

Decorrido este período as plântulas foram conduzidas para estufa de nebulização e 

plantadas em substrato para testes de aclimatização (Figura 11 A e B), com irrigações 

programadas de 5 min. 3 vezes ao dia, todos os dias nos primeiros trinta dias, e a cada dois dias 

nos períodos subsequentes, foram plantados em saco de polietileno preto 15 cm x 23 cm 

contendo substrato de acordo com os tratamentos e identificados devidamente como descrito a 

seguir: 

• Tratamento I - Areia barrada (controle); 

• Tratamento II - Substrato comercial (POLE); 

• Tratamento III - Areia barrada + esterco bovino (3:1); 

• Tratamento IV - Areia barrada + cama de frango (3:1).  

 

Figura 11 – Muda de palma forrageira em estufa de nebulização para aclimatização 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

O substrato comercial selecionado para o experimento foi o POLE, elaborado a partir 

do tratamento biológico de materiais orgânicos animais e vegetais, através da ação de micro-

organismos específicos de solo, o Pole Fértil Flores & Jardins é 100% natural, isento de 

sementes de ervas daninhas e com alto teor de retenção de humidade. Além disso, aumenta a 

absorção de nutrientes, proporcionando maior uniformidade, porte e formação de massa verde. 

Transcorrido 120 dias em ambiente protegido, as plantas sobreviventes das duas 

variedades foram retiradas dos substratos, lavadas, identificadas, agrupadas de acordo com o 

A B 
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substrato testado e fotografadas, em seguida foram enviadas para o Laboratório de análises de 

solo, água e planta da EMPARN para serem analisadas quanto os macro e micronutrientes 

(Figura 12). 

 

Figura 12 – Análise de Macro e Micronutrientes das mudas de palma aclimatizadas em estufa 

 
 

Substratos Macronutrientes g.kg-1 Micronutrientes mg.Kg-1 

 N P K Ca Mg Na Zn Cu Fe Mn 

Areia           
*Areia+adubo           
Areia+esterco           
Areia+cama 

de frango 
          

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 

Com o auxílio de um paquímetro universal foi realizada a mensuração do diâmetro 

longitudinal e diâmetro transversal dos cladódios, estes resultados geraram os dados finais da 

pesquisa (Figura 13A). 

Foi observado que a produção de mudas de palma através da micropropagação, 

apresenta como vantagens a obtenção de uma grande quantidade de plantas sadias e uniformes, 

utilizando pequeno espaço físico, além disso, o material é mantido longe de ameaças como 

pragas ou patógenos. Constatou-se que a mortalidade da palma forrageira durante aclimatização 

em casa de vegetação ocorreu até os 60 dias para as duas variedades testadas (Figura 13B). 

 

Figura 13 – Dimensionamento amostral (A); Plantas aclimatizadas (B). 

 
A                                                                 B 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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O delineamento experimental foi o de blocos inteiramente casualizados com 4 (quatro) 

tratamentos e vinte repetições para cada variedade. Para testar como diferentes substratos 

influenciam no crescimento das palmas Orelha-de-elefante e Miúda, fizemos dois modelos de 

ANOVA de medidas repetidas utilizando a função “aov” do software R. 

Os dados quantitativos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias 

dos tratamentos pelo teste de Tukey a 5% para verificar se existe uma diferença significativa 

entre as médias e se os fatores estão influenciando na variável resposta, tanto para a fase de 

multiplicação quanto para a aclimatização. Dessa forma, esta técnica estatística permite que 

vários grupos sejam comparados, esses fatores podem ser classificados como qualitativa ou 

quantitativa, mas a variável resposta sempre tem que ser contínua. 

Muitas vezes é necessário favorecer a aclimatização com ambientes e condições mais 

próximas possíveis do natural, por isso procurou-se durante este trabalho de aclimatização 

promover a fotossíntese e estimular o funcionamento dos estômatos, porque a sobrevivência 

destas plantas ainda em formação vai depender desta etapa também. 

A composição dos substratos varia muito, porém é necessário observar se os substratos 

pretendidos para serem testados apresentam algumas características importantes para a 

sobrevivência, tais como baixa densidade, boa retenção de umidade e boa aeração (SOUZA; 

SILVA; ARAÚJO, 2015). 

Não é necessário que as casas de vegetação tenham equipamentos modernos, mas um 

bom sistema de nebulização garante a sobrevivência das plantas, muitas vezes com soluções 

baratas e criativas, como a utilização de copos descartáveis, caixas de leite ou outros recipientes 

reaproveitáveis, as bandejas de isopor, bandejas de plástico e tubetes podem ser usados, lavados 

e reutilizados durante anos. 

De uma forma resumida apresento a metodologia do processo de micropropagação 

representado de forma esquemática da palma forrageira (Figura 14). 
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Figura 14 - Representação geral esquemática do sistema de micropropagação  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

METODOLOGIA APLICADA AO CAPÍTULO 03 

A metodologia do terceiro capítulo desta tese, foi elaborado a partir da identificação 

do perfil socioeconômico dos agricultores familiares que cultivam a palma forrageira em 

determinados municípios do Rio Grande do Norte.  

Como ferramenta foi utilizado um questionário aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN, composto por 29 perguntas fechadas, que abordaram questões como: 

gênero, grau de escolaridade, número de pessoas na família, tipo de fonte de água utilizada na 

propriedade, principais variedades de palma cultivadas, finalidade de cultivar a palma, uso 

comercial, uso de cactáceas na alimentação animal, controle de pragas no campo, principal 

atividade responsável pelo sustento da família. 

A coleta de dados foi obtido por meio de visitas domiciliares, totalizando 64 pessoas 

entrevistadas, estes indivíduos representavam o núcleo de cada família, apesar de que sempre 

se formavam grupos para acrescentar informações as conversas que estavam sendo 

desenvolvidas, as visitas foram realizadas em diferentes municípios do RN, 24 em Tangará, 20 

em Santa Cruz, 3 em São Paulo do Potengi e 17 em outros múnicípios, os dados foram tabulados 

em planilha eletrônica (Excel da Microsoft) e os questionários analisados por distribuição de 

freqüência. 

Durante as atividades de campo pude constatar que vem crescendo o interesse em 

relação aos saberes dos agricultores, foi constatado através das visitas que a grande importância 

da cultura da palma na região semiárida está voltada principalmente para a alimentação animal, 

do qual, apresenta-se como uma alternativa essencial para regiões mais secas do Nordeste 

(IDEMA, 2016). Ficou confirmado que a palma forrageira devido a sua boa adaptação, seu 
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baixo custo e bom desempenho como forrageira, é uma excelente alternativa para o cenário 

biogeográfico em questão (TUAN, 2012).  

Esta cactácea é possivelmente a solução para inúmeros problemas eco-sócio-

ambientais em muitas áreas extremamente afetadas com a falta d’água, baseadas no 

levantamento das áreas cultivadas no Rio Grande do Norte foram mapeadas pelo IDIARN 4.213 

propriedades (Figura 14), que somam aproximadamente três mil hectares (IDIARN, 2013).  

 

Figura 15 - Georreferenciamento das propriedades com palma forrageira no estado do Rio 

Grande do Norte/BR 

 
Fonte: IDIARN (2013) 

 

O método de amostragem aplicado foi o aleatório simples, em que cada unidade 

amostral da população possui a mesma chance de ser incluída na amostra. As principais 

variáveis estudadas para caracterização dos produtores e dos recursos forrageiros com o cultivo 

da palma nos demonstraram que o tempo de atividade do produtor, espécies e variedades 

forrageiras cultivadas, bem como o manejo da cultura fazem parte da história de vida de cada 

um, e que os grupos familiares tiveram grande prazer em conversar sobre os assuntos 

abordados. 

No decorrer das entrevistas os agricultores foram visitados in loco, onde se procurou 

utilizar linguagem simples e de fácil entendimento, durante as conversas foram inseridos noções 

de ciência e biotecnologia, pois através de explicações sobre a produção de mudas em 

laboratório de palma tive a oportunidade de inserir no universo deles uma outra forma de se 
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propagar a palma forrageira e tornar a ciência mais popular neste processo de transferência das 

ideias contidas em textos científicos para o cotidiano do agricultor.  

Durante o primeiro ano de estudo, foram feitas visitas técnicas a EMBRAPA 

Semiárido em Petrolina /PE, com o intuito de estudar a cultura da palma, acompanhado pelo 

Co-orientador do projeto Dr. Natoniel Franklin, foram realizadas aulas no Laboratório de 

Biotecnologia e trabalhos de campo nos palmais da região de Petrolina/BA como base para que 

houvesse mais conhecimento e proximidade com a cultura da palma, utilizando o conhecimento 

para desenvolver os trabalhos aqui no Rio grande do Norte (Apêndices B). 

Durante o projeto de pesquisa sobre a palma forrageira foi possível participar de 

programas de difusão de tecnologia em exposições agropécuárias em parceria com a Empresa 

de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), onde foram repassados para os 

produtores de palma informações sobre a utilização da palma forrageira e formas de 

propagação, bem como visitas a áreas plantadas de palma aqui no Rio Grande do Norte 

(Apêndices B). 

Um dos instrumentos usados nesta pesquisa foi à literatura de cordel (Figura 15) que 

é um recurso pedagógico que se constitui um artefato histórico, pois é uma criação humana 

dotada de significados que possibilitam ao ser humano desenvolver um olhar para a realidade, 

relatando o cotidiano, estimulando o mundo da fantasia e explorando o imaginário para além 

do palpável/concreto (MEDVIÉDEV, 2012). 

Foi elaborada uma revista com 10 páginas (Figura 15) disponível também em formato 

digital (Apêndices C), exibindo textos em cordel de autoria do Professor Marcos Medeiros, 

Doutor em Proteção de Plantas da UFRN, com ilustrações e diagramação de Marcelo Quirino, 

onde o personagem Zé da Jia descreve de forma popular o trabalho científico desenvolvido em 

laboratório com a micropropagação de mudas da palma forrageira,  

A elaboração deste material didático colabora com a popularização da ciência, como 

instrumento de comunicação e inclusão social, atrai pelo texto acessível e conciso em 

linguagem popular, com foco na palma forrageira que tem suma importância nos períodos de 

estiagem para a alimentação do gado nas regiões semiáridas do Brasil Costa (2016).  

O cordel é escrito tradicionalmente em folhetos, porém atualmente, diversos 

cordelistas usa ilustrações, fotos e desenhos, com personagens autorais (Ex. Zé da Jia), 

quadrinhos e textos em cordel com narrativa em terceira pessoa, como foi apresentado neste 

trabalho, esta forma de inovar faz parte da evolução da literatura, na qual nos inserimos como 

parte da evolução.  
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Figura 16 – Material didático que descreve em cordel a micropropagação de palma forrageira 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Os estudos da palma forrageira podem apresentar consideráveis contribuições na 

compreensão do manejo dessa notável forrageira utilizada pelos produtores rurais do semiárido 

brasileiro do Rio Grande do Norte (Figura 16 e 17). A partir do conhecimento alcançado pela 

pesquisa (Figura 18), poderemos localizar pontos de estrangulamento tecnológico e nortear 

estratégias e demandas a serem executadas políticas de difusão de tecnologias, programas e 

projetos de desenvolvimento agrícola, visando alcançar, de forma sustentável, todo o potencial 

de produção da cultura Lima, Gonçalves e Oliveira (2015). 

 

Figura 17 – Área com palma no semiárido do Rio Grande do Norte 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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Figura 18 – Palma cultivada próximo as propriedades para alimentação animal 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Figura 19 – Visitas aos agricultores e desenvolvimento da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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RESUMO 
A propagação em laboratório de variedades de palma 
forrageira selecionadas e tolerantes a cochonilha-do- 
carmim (Dactylopius opuntiae) é uma alternativa viável 
para a conservação e uso sustentável de espécies 
adaptadas ao bioma caatinga, particularmente cactáceas. 
O objetivo da presente pesquisa foi testar o efeito de 
diferentes meios de cultura in vitro na produção de dois 
genótipos de palma forrageira, tolerantes a cochonilha- 
do-carmim, utilizando a biotecnologia como ferramenta 
para multiplicação rápida. Fragmentos de cladódios das 
duas variedades de palma, miúda e orelha de elefante, 
foram cultivados em meio de cultura Murashige & Skoog 
(1962), contendo reguladores de crescimento em 
concentrações que variaram de 0,0 a 2,0 mg.L-1 de BAP e 
de 0,0 a 0,25 mg.L-1 de ANA ou AIA, com delineamento 
experimental inteiramente casualizado em dois 

experimentos (um para cada variedade), sendo: 15 
tratamentos de 3 doses de auxinas (AIA ou ANA) x 5 doses 
da citocinina e 5 repetições. As culturas foram mantidas 
em sala de crescimento com temperatura controlada 25 
± 2ºC, sob fotoperíodo de 16/8 horas de luz/escuro e 
umidade relativa de 70%. As avaliações foram realizadas 
aos 120 dias. Quando submetemos os explantes a 
primeira bateria de testes (BAP x AIA), verificou-se que 
não houve influência na altura, número de brotos ou 
número de raízes para ambas as variedades, já na 
segunda bateria (BAP x ANA) houveram respostas 
diferentes de acordo com a combinação de hormônios 
utilizada. A metodologia aplicada tem o potencial de 
incrementar o rendimento na multiplicação de materiais 
genéticos de alto valor para a cultura de palma.  

 
 

PALAVRAS-CHAVE: conservação, meio ambiente, biotecnologia. 

IN VITRO MULTIPLICATION OF CACTUS PEAR Opuntia stricta (Haw.) AND Napalea 
Cochenillifera (L.) Salm-Dyck FOR CULTIVATION IN THE SEMIARID OF RIO GRANDE 

DO NORTE 

ABSTRACT 
The propagation in laboratory of selected pear cactus 

varieties tolerant to carmine cochineal (Dactylopius 

opuntiae) is a viable alternative for the conservation and 

sustainable use of species adapted to the Caatinga biome, 

particularly cacti. The aim of this research was to test the 

effect of different in vitro culture media on the production 

of two forage palm genotypes, tolerant to carmine 

cochineal, using biotechnology as a tool for rapid 

multiplication. Fragments of cladodes of the two palm 

varieties, small palm and elephant ear, were grown in 

Murashige & Skoog (1962), culture medium, containing 

growth regulators with concentrations ranging from 0.0 to 

2.0 mg.L-1 of BAP and from 0.0 to 0, 25 mg.L-1 of ANA 

or AIA, with a completely randomized design in two 

experiments (one for each variety), being: 15 treatments of 

3 doses of auxins (AIA or ANA) x 5 doses of cytokinin 

and 5 repetitions. The experiments were kept in a growth 

room under controlled 25 ± 2ºC temperature conditions, 

under 16/8 hour light/dark photoperiod and 70% relative 

humidity Evaluations were performed at 120 days. When 

we submitted the explants to the first battery of tests (BAP 

x AIA), it was found that there was no influence on the 

height, number of shoots or number of roots for both 

varieties, whereas in the second battery (BAPx ANA) 

there were different responses from according to the 

combination of hormones used. The applied methodology 
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has the potential to increase the yield in the multiplication 

of genetic materials of high value for the cultivation of 

palm. 
 
 

KEYWORDS: conservation, environment, biotechnology. 
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Este é um artigo publicado em acesso aberto sob uma licença Creative Commons 

 

 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

Os ecossistemas fragilizados pela ação do homem dependem do manejo sustentável de 

sistemas agrícolas, tendo como princípio o uso de plantas adaptadas às condições ambientais e de 

inovações capazes de minimizar os efeitos do processo de desertificação; a utilização de culturas 

adaptadas à restrição de água, altas temperaturas e solos de baixa fertilidade é um exemplo destas 

tecnologias (Aquino & Nascimento, 2013). Destacam que o estudo dos vegetais foi realizado por 

milhares de anos, tornando-se diversificado e especializado somente durante o século XX, como 

todas as áreas científicas Raven, Evert e Eichhorn (2007). 

De acordo com Lopes (2012) a pecuária tem se constituído em uma das principais atividades 

econômicas da região Nordeste, dada às condições ambientais, desempenhando importante papel 

no sistema agropecuário. Entretanto, esta atividade encontra dificuldades tecnológicas na 

produção de forragens para os rebanhos, tendo como limitações a deficiência hídrica no solo, em 

associação às altas temperaturas e elevada evapotranspiração. 

Devido as suas características agroecológicas, as cactáceas representam uma alternativa 

econômica potencialmente viável à agricultura familiar nas condições de clima de precipitações 

pluviométricas baixas e irregulares, típicas do semiárido nordestino, sendo recomendado seu uso 

como forrageira na alimentação do gado em épocas de seca (Menezes, Simões & Sampaio, 2005). 

No Nordeste brasileiro encontra-se a maior área de palma cultivada do mundo, com uma 

produção de 5.523.622 toneladas distribuída entre os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Bahia, possibilitando a alimentação para o rebanho no 

período de estiagem (IBGE, 2008). 

Segundo Cavalcante, Leite, Pereira e Lucena (2017), a palma é o principal auxílio forrageiro 

da região nordeste, devido ao alto potencial de produção de fitomassa, tolerância ao déficit 

hídrico, alto valor energético, boa aceitabilidade pelos ruminantes, elevado coeficiente de 

digestibilidade e grande reserva de água. A palma forrageira (Opuntia e Nopalea) é um alimento 

importante na atividade pecuária por ser adaptada às condições climáticas da região e poder 

alcançar produtividade de até 40 toneladas de matéria seca por hectare por colheita (Santos et al., 

2006). 

A palma forrageira [Opuntia ficus-indica (L.) Mill], pertence à família cactácea e subfamília 

Opuntioidea e é uma espécie xerófita com grande potencial de exploração no semiárido por 

constituir um importante recurso forrageiro (Albuquerque, 2000). Originária das regiões 

semiáridas do México e cultivada com frequência nos estados do Nordeste. Biomas de ocorrência: 

Caatinga e Mata Atlântica. Possuem alguns nomes populares tais como figo-da-Índia, palma, 

palmatória, figueira-da-índia; caracteriza-se por ser um cacto arbustivo ereto, ramificado, 

suculento, função fotossintética das folhas substituídas pelos filocládios, que são estruturas verdes 

achatadas coberta de espinhos, comestíveis; flores solitárias amarelas, diurnas; frutos amarelos ou 

vermelhos também coberto por espinhos com polpa suculenta e sementes marrons, comestíveis 

(Flora do Brasil, 2020; Nobel, 2001). 

Nos últimos anos, houve uma considerável redução dos palmais, causada principalmente 

pela ação da cochonilha-do-carmim (Dactylopius opuntiae), considerada a principal praga da palma 
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no Nordeste brasileiro (Almeida, Silva, Araújo, Oliveira & Leite, 2011), dizimando milhares de 

hectares em diversos municípios, o que gerou insegurança na oferta dessa forragem. 

Uma alternativa técnica com viabilidade econômica e ambiental é o plantio de clones 

resistentes à praga multiplicados em laboratório (Vasconcelos, Lira, Cavalcanti, Santos & Willadino, 

2009; Carvalho et al., 2011). A oferta de mudas de novos cultivares para plantio em campo pode 

ser acelerada através da multiplicação in vitro, uma vez que a propagação da palma é lenta, e o 

desenvolvimento da praga muito acelerado (Vasconcelos, Lira, Cavalcanti, Santos, Câmara & 

Willadino, 2007). Além destas considerações, vale salientar que a propagação vegetativa 

convencional a partir de material não certificado favorece a disseminação de outras pragas e 

doenças (Cavalcante, Santos, Silva, Fagundes & Silva, 2014; Carvalho et al., 2011). Nesse caso, o 

método de cultura de tecidos viabiliza a produção de materiais livres de microrganismos 

patogênicos, mais uniformes e com excelentes condições fisiológicas, sendo possível produzi-los o 

ano todo, o que não é possível na propagação convencional devido à dependência de água e da 

sazonalidade da região (Lemos, 2016). 

A demanda de material vegetativo resistente tem sido superior à oferta, dificultando a 

produção em larga escala convencional deste material, tornando-se essencial o desenvolvimento 

ou adaptação de uma tecnologia mais eficiente de propagação, como a multiplicação clonal in vitro 

(Lopes, Costa, Cordeiro & Brito, 2013; Carvalho et al., 2011). 

As técnicas de cultivo in vitro de tecidos vegetais têm sido muito empregadas no 

desenvolvimento de cultivares superiores de plantas (Carvalho et al., 2011). Um dos primeiros 

trabalhos desenvolvidos em micropropagação com palma forrageira foi feito por Escobar, 

Villalobos e Villegas (1986), no qual desenvolveram um método de micropropagação muito 

eficiente para Opuntia amylacea, relatando que em 100 dias foi possível obter 25.000 plantas 

provenientes de um cladódio de cerca de 5 cm. Considerando que a técnica da propagação in vitro 

de plantas possibilita a preservação e a reprodução das características desejáveis da planta matriz, 

a obtenção de elevado número de plantas num curto período de tempo e espaço reduzido, em 

excelentes condições fitossanitárias (Grattapaglia & Machado, 1998). 

As auxinas e as citocininas são as classes de reguladores de crescimento mais utilizadas nos 

cultivos in vitro, e a interação entre essas duas classes se costuma fazer para se induzir a formação 

de parte aérea e raízes nos explantes (Cavalcante et al., 2017; Carvalho et al., 2011). A resposta 

dos explantes ao cultivo in vitro varia com o tipo de regulador de crescimento utilizado, sua 

concentração, combinação com outros reguladores de crescimento, meios de cultivo utilizados, pH 

do meio, posição do explante no meio de cultura, além da diferença entre espécies, variedades, 

idade e estado fisiológico do material utilizado (Vasconcelos, Donato, Brito & Lira, 2010; Carvalho 

et al., 2011). 

Segundo Melo (2002), os hormônios ou fitormônios são substâncias naturais produzidas 

pelo próprio vegetal, enquanto os termos, regulador de crescimento ou regulador vegetal são 

empregados para todas as substâncias, naturais (produzidas por fungos, por exemplo) ou 

artificiais, que possuem efeito no crescimento e desenvolvimento das plantas (Carvalho et al., 

2011). 

O estudo dos hormônios e reguladores de crescimento vegetais promoveram grandes 

evoluções na área de fisiologia vegetal, foi quando surgiu à cultura de células e tecidos isolados in 
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vitro, uma das principais ferramentas para o desenvolvimento da agricultura (Torres & Caldas, 

1990). Os reguladores de crescimento inclusive são utilizados diretamente em plantas no campo 

para obtenção de diversos efeitos, tais como o de promover, retardar ou inibir o crescimento 

vegetativo, promover ou inibir o florescimento, aumentar a frutificação efetiva, provocar o raleio 

de frutos, aumentar o tamanho dos frutos, evitar a abscisão de frutos, controlar a maturação e a 

senescência, promover o enraizamento e quebrar a dormência de sementes e gemas, entre outros 

(Melo, 2002; Hopkins, 2000). O objetivo da presente pesquisa foi testar o efeito de diferentes 

meios de cultura in vitro na produção de dois genótipos de palma forrageira, tolerantes a 

cochonilha-do-carmim, utilizando a biotecnologia como ferramenta para multiplicação rápida de 

palma miúda e orelha de elefante. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

O Trabalho foi conduzido no Laboratório de Biotecnologia de Conservação de Espécies 

Nativas (LABCEN) localizado na UFRN, Rio Grande do Norte, em parceria com o Laboratório de 

Biotecnologia da EMPARN, onde foram testadas diferentes formulações de meio de cultura, tipos 

e concentrações de reguladores de crescimento, tipos de explantes, forma de assepsia do material 

vegetal e condições de incubação. 

A unidade demonstrativa de palma, utilizada como banco de material para início dos 

trabalhos de multiplicação, está localizada na Estação Experimental da EMPARN, em Terras secas, 

no município de Pedro Avelino/RN (Figura 1A). 

A B 

Figura 1: (A) matrizeiro de Palma forrageira no município de Pedro Avelino/RN; (B) área implantada no laboratório 
LABCEN na UFRN com as duas variedades de palma pesquisadas. 

A unidade consta de uma área de 0,5 ha (100 m x 50 m) na qual foram implantadas 5.000 

raquetes de palma forrageira, sendo 2.500 raquetes sementes da variedade Orelha de Elefante 

Mexicana (Opuntia stricta) e 2.500 raquetes sementes da variedade miúda ou doce (Nopalea 

cochenillifera). 

Para facilitar a introdução de material durante os experimentos in vitro foi instalada uma 

pequena unidade com 100 m2 em uma área protegida da UFRN anexo ao laboratório de 

Biotecnologia de conservação de espécies nativas (LABCEN), com as variedades Orelha-de-elefante 

e Miúda (Figura 1B). 
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As gemas destas cactáceas foram extraídas do terceiro cladódio emitido por cada planta 

adulta, seguindo critérios tais como sanidade e jovialidade, pois as raquetes situadas na base são 

muito celulósicas e de difícil brotação. As raquetes foram selecionadas identificando material 

possivelmente promissor adaptados as condições de distribuição irregular das chuvas. 

As raquetes pré-selecionadas foram lavadas em água corrente com esponja e detergente 

neutro, levadas para câmara de fluxo laminar e imersas em álcool 70% por 2 minutos, depois em 

solução com hipoclorito de sódio 2,5 % adicionado de detergente Tween 20 por 30 minutos, e, por 

último, mergulhadas em água destilada estéril por 3 vezes, 10 minutos cada (Figura 2A, 2B e 2C). 
 

A B C 

Figura 2: Palma forrageira submetida a processo de desinfestação. Cladódios jovens selecionados (A); 
Desinfestação em câmara de fluxo laminar (B); Isolamento das gemas e inoculação em meio de cultura(C). 

 
2.1. Estabelecimento da cultura in vitro 

Inicialmente realizou-se a fase de estabelecimento, os explantes foram inoculados em 

potes de vidro contendo 40 ml de meio de cultura MS (Murashige & Skoog, 1962), suplementado 

com 3% de sacarose, 1mg.L-1 de BAP e solidificado com 1,5 g de phytagel. Após estabelecidas in 

vitro, as gemas foram subcultivadas em meio MS sem adição de reguladores de crescimento, onde 

permaneceram por 40 dias. Em seguida, os brotos obtidos foram selecionados e cortados 

transversalmente na base e no ápice, para quebra de dominância apical, com dimensões 

padronizadas de 2 cm, para posterior submissão a bateria de testes com reguladores de 

crescimento (fase de multiplicação) (Figura 3A,3B e 3C). 
 

   

A B C 

Figura 3: Frascos contendo gemas inoculadas em meio MS suplementado 1 mg.L-1 de BAP (A); Broto proveniente 
de uma gemas inoculada B); Formação de brotos provenientes de gemas 40 dias após inoculação (C). 

 
2.2. Multiplicação in vitro 

A bateria de testes com reguladores de crescimento consistiu em fixar um regulador do 

grupo das citocininas (benziloaminopurina - BAP) e variar dois reguladores do grupo das auxinas 

(Ácido indolacético - AIA) ou (Ácido naftalenoacético - ANA), tanto para a variedade Orelha de 

Elefante quanto para a variedade Miúda (Tabela 1 e 2). O delineamento experimental foi 
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inteiramente casualizado consistindo de 15 tratamentos (3 doses de auxinas AIA ou ANA x 5 doses 

da citocinina BAP) e 5 repetições. 

A seguir são mostradas as combinações entre os reguladores utilizados nos dois 

experimentos utilizados: 

Tabela 1: Experimento I - Indução de brotos utilizando BAP e AIA 
 

BAP (mg.L-1) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

AIA (mg.L-1)      

0,0 A1 B1 C1 D1 E1 
0,1 F1 G1 H1 I1 J1 

0,25 K1 L1 M1 N1 O1 

 
Tabela 2: Experimento II – Indução de brotos utilizando BAP e ANA 

 

BAP (mg.L-1) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

ANA (mg.L-1)      

0,0 A2 B2 C2 D2 E2 
0,1 F2 G2 H2 I2 J2 

0,25 K2 L2 M2 N2 O2 

A unidade experimental consistiu de um frasco contendo um explante com 5 repetições, 

sendo 150 frascos da variedade miúda e 150 frascos da variedade orelha de elefante mexicana, 

totalizando 300 frascos. 

As culturas foram mantidas em sala de crescimento com temperatura controlada 25 ± 2ºC, 

sob fotoperíodo de 16/8 horas de luz/escuro e umidade relativa de 70%, em delineamento 

experimental inteiramente casualizado. 

Após 120 dias in vitro, as unidades experimentais foram avaliadas para tamanho (mm), 

número de brotações e número de raízes das duas variedades estudadas (Figura 4). 

Figura 4: Multiplicação in vitro de duas variedades de palma forrageira. A esquerda brotação obtida da palma 
miúda, e a direita, na palma orelha-de-elefante. 

 
2.3. Análise estatística 

Foram feitos modelos de ANOVA no ambiente R. Em todos os modelos, as variáveis 

preditoras utilizadas foram 15 diferentes níveis de concentração de hormônios descritos na tabela 

1 e 2. No primeiro modelo feito utilizando a função “aov”, a variável ‘altura’ medida depois de 120 
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dias de cultivo foi utilizada como variável resposta, no segundo e terceiro modelo as variáveis 

‘número de brotos’ e ‘número de raízes’ medidas depois de 120 dias de cultivo foram utilizadas 

como variável resposta, Hastie & Pregibon (1992). Os modelos de regressão são amplamente 

utilizados quando desejamos avaliar o comportamento de uma ou mais características de interesse 

(variáveis respostas), em função de outras características observadas (variáveis explicativas) 

(Hothorn, Bretz & Westfall, 2008). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1. Primeira bateria de testes BAP e AIA 

As diferentes concentrações dos hormônios BAP x AIA apresentadas na Tabela 1, não 

apresentaram influências no crescimento em altura, número de brotos ou número de raízes das 

duas espécies de palma “Miúda” e “Orelha de Elefante” (Tabela 3), no entanto as espécies 

apresentaram comportamentos diferentes entre si. A espécie “Miúda” apresentou maior 

crescimento em altura (Gráfico 1) e a espécie “Elefante” apresentou o maior número de brotos 

(Gráfico 2), independente dos tratamentos de meio de cultura. As duas espécies não diferiram 

entre si em relação ao número de raízes (Gráfico 3). 

Tabela 3: Tabela de Análises de Variância testando os efeitos dos diferentes meios de cultura de BAP x AIA (Tabela 
1) nas variáveis Altura, Número de brotos e Número de raízes em duas espécies de palma. 

 

Análises de variância para BAP e AIA 

Altura (cm)      

 Gl SQ F-valor p-valor  

Meios de cultura 14 0.1221 0.946 0.512  

Espécie 1 0.1481 16.077 0.0001  

Resíduos 121 1.115    

Número de brotos      

 GL Desvio Resíduo GL Resíduo Desvio P-valor 

Tratamento 14 15.8446 127 32.181 0.323 

Espécie 1 4.2051 126 27.976 0.0403 

Nulo   141 48.026  

Número de raízes      

 GL Desvio Resíduo GL Resíduo Desvio P-valor 

Tratamento 14 14.3089 127 50.781 0.427 

Espécie 1 0.0594 126 50.722 0.8074 

Nulo   141 65.09  
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Gráfico 1: Crescimento em altura das duas espécies “Miúda” e “Orelha de Elefante” em diferentes meios de 
cultura de BAP x AIA (Tabela 1). 

 

 

Gráfico 2: Número de brotos das duas espécies “Miúda” e “Orelha de Elefante” em diferentes meios de cultura de 
BAP x AIA (Tabela 1). 
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Gráfico 3: Número de raízes das duas espécies “Miúda” e “Orelha de Elefante” em diferentes meios de cultura de 
BAP x AIA (Tabela 1). 

 
3.2 Segunda bateria de testes BAP x ANA 

As diferentes concentrações de BAP x ANA apresentadas na Tabela 2, não influenciaram o 

crescimento em altura das espécies “Miúda” e “Orelha de Elefante”, porém, a espécie “Miúda” 

apresentou maior crescimento em altura em relação à espécie “Orelha de Elefante” (Tabela 4, 

Gráfico 4). As duas espécies diferiram entre si em número de brotos, porém responderam de forma 

diferente dependendo da combinação de hormônio utilizada (Taiz, Zeiger, Moller & Murphy, 

2017). O tratamento G2 (0,5 mg.L-1 BAP x 0,1 mg.L-1ANA) teve maior influência no crescimento de 

número de brotos para variedade Orelha de elefante em comparação aos tratamentos A2, F2, K2 

e E2. O tratamento B2 (0,5 mg.L-1 BAP x 0,0 mg.L-1ANA) teve maior influência no número de brotos 

na variedade miúda do que os tratamentos A2, F2 e K2, e o tratamento C2 (1,0 mg.L-1 BAP x 0,0 

mg.L-1ANA) teve maior influência no número de brotos do que os tratamentos K2, A2 e F2. Os 

demais tratamentos tiveram efeitos similares entre si. Em relação ao número de raízes, a espécie 

“Orelha de Elefante” apresentou em média, maiores números, porém os efeitos também variaram 

de acordo com os tratamentos. O tratamento G2 (Orelha de elefante), B2 e C2 (Miúda) 

apresentaram maiores resultados na produção de raízes do que os tratamentos A2, F2 e K2. Os 

demais tratamentos não tiveram influências distintas no número de raízes. 

Tabela 4: Tabela de Análises de Variância testando os efeitos dos diferentes meios de cultura de BAP x ANA 
(Tabela 2) nas variáveis altura, número de brotos e número de raízes em duas espécies de palma. 

 

Análises de Variância para BAP x ANA 

Altura (cm)     

 Gl SQ F-valor p-valor 

Meios de cultura 14 0.477 0.695 0.775 

Espécie 1 2.239 45.688 <0.001 

Resíduos 123 6.028   
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Número de brotes      

 GL Desvio Resíduo GL Resíduo Desvio P-valor 

Meios de cultura 14 24.0701 127 43.275 0.0449 

Espécie 1 2.6137 126 40.662 0.1059 

Nulo   141 67.345  

Número de raízes      

 GL Desvio Resíduo GL Resíduo Desvio P-valor 

Tratamento 14 400.77 127 460.08 <0.001 

Espécie 1 3.17 126 456.91 0.0749 

Nulo   141 860.85  

 

 

Gráfico 4: Crescimento em altura das duas espécies “Miúda” e “Orelha de Elefante” em diferentes meios de 
cultura de BAP x ANA (Tabela 2). 
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Gráfico 5: Número de brotos das duas espécies de palma “Miúda” e “Orelha de Elefante” em diferentes meios de 
cultura de BAP x ANA (Tabela 2). 

 

 

Gráfico 6: Número de raízes das duas espécies “Miúda” e “Orelha de Elefante” em diferentes meios de cultura de 
BAP x ANA (Tabela 2). 

 
3.3. Estabelecimento in vitro 

O estabelecimento in vitro das duas variedades de palma forrageira foi bem sucedido, 

obtendo-se 80% de sobrevivência para as duas variedades, sendo observado 20% de contaminação 

para ambas as variedades. Foram também observados 10% de oxidação do explantes na variedade 

palma miúda, a variedade orelha de elefante demonstrou ótima adaptação in vitro. 

 
3.4. Multiplicação in vitro 

No início do processo de desenvolvimento in vitro, observou-se um intumescimento dos 

tecidos e formação de brotos, demonstrando a estimulação dos tecidos pelos reguladores de 

crescimento adicionados aos meios de cultura para os dois genótipos de palma testados (Figura 

05). 
 

A B C 
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Figura 5: Multiplicação in vitro de palma Orelha de elefante. Brotos gerados a partir de uma gema (A); Material 
manipulado em câmara de fluxo laminar (B); Detalhe da formação dos brotos (C). 

As plantas são organismos que possuem um conjunto de células complexas, havendo 

necessidade de um eficiente meio de comunicação entre os órgãos, tecidos e células, (Hopkins, 

2000; Kerbauy, 2004). Os mais relevantes meios de comunicação intercelular são os hormônios, 

que coordenam o crescimento e desenvolvimento vegetal. Entre as cinco principais classes de 

hormônios, estão às auxinas e citocininas, que neste experimento foram adicionadas aos meios de 

cultura como reguladores de crescimento de forma criteriosa nos trazendo revelações sobre o 

comportamento das espécies de palma miúda e orelha de elefante in vitro (Hopkins, 2000). 

Existem alguns tipos de auxinas naturais produzidas pela própria planta, a principal delas é 

o AIA (ácido-indolil-acético), é produzido no ápice caulinar, em folhas jovens e em sementes em 

desenvolvimento, favorecendo o crescimento do caule e de raízes adventícias (Lopes & Rosso, 

2010); através das observações deste experimento confirma-se esta resposta de crescimento em 

altura e número de raízes para as duas espécies de palma testadas (Rahman, 2013). 

As citocininas são produzidas nas raízes e conduzidas por toda a planta, induzem o 

desenvolvimento de gemas laterais e retardam o envelhecimento da planta, porém se 

adicionarmos apenas citocinina a esse meio, nada acontece, mas se adicionarmos também auxina, 

as células passam a se dividir e podem se diferenciar em diversos órgãos (Lopes & Rosso, 2010). 

Os bioensaios foram o caminho para obtenção de informações quantitativas e qualitativas 

à cerca dos reguladores de crescimento e sua ação sobre os explantes de palma forrageira, segundo 

Ferri (1985) o sistema responderia especificamente àquele regulador de crescimento que foi 

adicionado ao meio de cultura de acordo com a classe de hormônios testadas, a resposta deveria 

ser verificada em baixas concentrações do regulador de crescimento e a relevância da resposta 

deveria oferecer um relação quantitativa com a concentração do hormônio utilizado, o que é 

confirmado neste experimento (Lema-Rumińska & Kulus, 2014). 

A interação e o balanço entre reguladores de crescimento adicionados ao meio de cultura, 

principalmente auxinas e citocininas, são responsáveis pelo crescimento e morfogênese in vitro 

(Souza, Souza, Silva & Oliveira, 2012). O uso da citocinina, combinada ou não com baixos níveis de 

auxinas, é indispensável na fase de multiplicação, uma vez que este regulador é responsável pela 

quebra da dominância apical e pela indução da proliferação das gemas axilares (Hassanen, 2013; 

Niang, Gassama, Ndiaye, Sagna, Samba & Touré, 2010). 

Segundo (Kyte & Kleyn, 2010) as auxinas desempenham papel central e interagem com 

vários hormônios na regulação, crescimento e desenvolvimento das plantas, sua concentração 

pode inibir, promover ou modificar processos fisiológicos. Vasconcelos et al. (2007), estudando o 

estabelecimento de Nopalea cochenillifera, variedade miúda, observaram que a concentração de 

4,5 μM de BAP e 0,6 μM de AIA, induziu o maior número de brotações e menor índice de necrose. 

No que se refere ao uso de BAP neste experimento entre 0,5 e 1,0 mg.L-1 houve 

favorecimento na formação de brotação na variedade Orelha de elefante, quando comparado ao 

tratamento controle sem reguladores de crescimento. 
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Observou-se que a variedade que teve maior altura in vitro foi à variedade miúda, quando 

fazemos a associação entre BAP e ANA, enquanto a palma orelha de elefante apresentou um maior 

número de brotos. Isso sugere que o efeito do genótipo na resposta morfogenética in vitro, pode 

ser significativo, quando observamos as duas variedades. 

Simultaneamente as auxinas e citocininas são os principais hormônios vegetais envolvidos 

na regulação do crescimento e desenvolvimento, principalmente nos processos que determinam 

a arquitetura das raízes (Bielach, Duclercq, Marhavý & Benková, 2012), a espécie orelha de elefante 

apresentou maior desenvolvimento quando cultivada nos meios ao qual adicionamos BAP+ANA, 

apresentando maiores números, porém com uma variação de acordo com o tratamento. 

Segundo Fukaki e Tasaka (2009) genes têm sido estudados com plantas modelo, 

principalmente para a compreensão dos processos de organogênese das raízes, entretanto, os 

mecanismos que explicam a interação entre os hormônios e o processo de organogênese de raízes 

continuam desconhecidos (Bielach et al., 2012). 

A ANOVA não nos indica necessariamente que existe um tratamento especificamente 

melhor para o desenvolvimento de uma determinada característica a ser alcançada, durante as 

análises observamos que podemos ter como resposta várias combinações hormonais favoráveis 

para o desenvolvimento da característica desejada considerando as variáveis diversas como altura, 

número de brotos e raízes (Bussab & Morettin, 2017). 

O controle de custos é fundamental para se produzir plantas a custo competitivo com as 

técnicas convencionais, mas é preciso que as medidas adotadas neste sentido não resultem em 

prejuízo à qualidade do produto final, sendo assim para uma produção com resultados promissores 

de acordo com estes experimentos poderíamos escolher tanto a auxina AIA quanto a auxina ANA 

associadas a citocinina BAP, pois apresentaram resultados semelhantes para a cultura da cactácea 

palma forrageira, variedades miúda e Orelha de elefante, havendo resultados mais consistentes 

associando BAP x ANA, relatados em outros experimentos El Finti, El Boullani, El Ayadi, Ait Aabd & 

El Mousadik (2012). 

 
4. CONCLUSÕES 

Considerando os aspectos observados, as informações apresentadas nesta pesquisa nos 

possibilitam reconhecer a importância desta cactácea na produção de forragem para o semiárido 

nordestino, considerando que é uma planta adaptada aos períodos críticos do ano, auxiliando 

principalmente na alimentação animal, e indispensável para auxilio nas regiões semiáridas. 

Dado o exposto, conclui-se que as duas espécies apresentam comportamentos diferentes 

in vitro, tendo a palma miúda se destacado no desenvolvimento em altura e a palma orelha de 

elefante em número de raízes quando submetidos aos reguladores de crescimento. 

Pela observação dos aspectos analisados, os tratamentos A2, F2 e K2 (ausência total da citocinina 

BAP) foram menos responsivos para ambas as espécies miúdas e Orelha de elefante; os meios G2, 

B2 e C2 apresentaram uma resposta satisfatória com concentrações intermediárias de ANA e BAP; 

Em virtude dos fatos mencionados, conclui-se que a micropropagação da palma forrageira 
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variedade Miúda e Orelha-de-elefante são viáveis quando submetidas ao meio MS (1962) 

suplementado com BAP isoladamente ou combinado com as auxinas AIA ou ANA. Percebe-se que 

o baixo valor de reguladores de crescimento do grupo das auxinas utilizadas nos experimentos não 

alterou de forma significativa as reações in vitro, o que sugere a possibilidade da realização de 

pesquisas futuras para aplicação de concentrações mais altas. 
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RESUMO 
A irregularidade das chuvas limita a produção natural de 
alimentos para os animais no semiárido Nordestino, 
lança-se mão da palma forrageira como recurso alimentar 
estratégico, pois esta cactácea possui aspectos fisiológicos 
essenciais, viabilizando a economia e o cultivo por longos 
períodos de estiagem. O objetivo deste trabalho foi testar 
como diferentes tipos de substrato influenciam o 
crescimento das palmas orelha de elefante e miúda 
resistentes à cochonilha-do-carmim durante o processo 
de aclimatização. Fragmentos de cladódios das duas 
variedades de palma, miúda e orelha de elefante, foram 
cultivados em meio de cultura Murashige e Skoog (1962), 
contendo reguladores de crescimento, em seguida os 
frascos foram abertos, as mudas lavadas em água 
corrente e submetidas à aclimatização em estufa com 

sistema de nebulização programada e temperatura 
constante de 30°C no qual foram testados quatro tipos de 
substrato: areia barrada, substrato orgânico comercial, 
areia barrada acrescida de esterco bovino e areia barrada 
acrescida de cama de frango. Após 120 dias de 
acompanhamento, o teste de análise de variância 
(ANOVA), evidenciou diferença estatística com relação ao 
diâmetro longitudinal e transversal das plântulas, os 
dados foram coletados aos 30, 60, 90 e 120 dias, ao final 
do período observou-se que o tratamento com cama de 
frango seguida do esterco de gado estimularam os 
cladódios jovens propiciando maior diâmetro longitudinal 
e transversal tanto para a variedade de palma miúda 
quanto para a variedade orelha de elefante. 

 

 
 

ACLIMATIZATION OF CACTUS PEAR GENOTYPES Opuntia stricta (Haw.) E Nopalea 
cochenilifera (L.) Salm-Dyck RESISTANT TO CARMINE COCHINEAL (Dactylopius 

opuntiae) 
 

ABSTRACT 
The irregularity of rain limits the natural production of 
animal feed in the Northeastern semi-arid region, it is 
used the forage palm as a strategic food resource, since 
this cactus has essential physiological characteristics, 
enabling economy and cultivation during a long period of 
drought. The aim of this work was to test how different 
types of substrate influence the growth of elephant ear 
and spineless cactus resistant to carmine mealybug during 
the acclimatization process. The Fragments of cladodes of 
two varieties of palm, spineless cactus and elephant ear, 
were grown in Murashige and Skoog (1962) culture 
medium, containing growth regulators, then the flasks 
were open, the seedlings were wash under running water 

 
and subjected to acclimatization in a greenhouse with a 
system of programmed nebulization and constant 
temperature of 30° C in which four types of substrate 
were tested: clay sand, commercial organic substrate, clay 
sand with bovine manure and clay sand with poultry litter. 
After 120 days of monitoring, the analysis of variance test 
(ANOVA) showed a statistical difference in relation to the 
longitudinal and transversal diameter of the seedlings, the 
data were collected up to 30, 60, 90 and 120 days, at the 
end of this period it was observed that the treatment of 
poultry litter followed by organic substrate stimulated 
young cladodes providing a greater longitudinal and 
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transversal diameter for a spineless cactus variety and 
either an elephant ear variety. 
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1 INTRODUÇÃO 

A palma forrageira – Opuntia fícus-indica (L.) Mill. – cactácea exótica originária do México 

está presente em todos os continentes com diversas finalidades, destacando-se sua utilização na 

alimentação animal. Esta planta é um recurso alimentar estratégico para as regiões áridas e 

semiáridas do Nordeste brasileiro, já que é uma cultura que apresenta aspectos fisiológicos 

especiais, suportando prolongados períodos de estiagem (Neves et al., 2010). 

Considerando a destruição dos palmais da variedade Gigante (Opuntia fícus indica Mill.) pela 

Cochonilha-do-carmim (Dactylopius opuntiae), e a procura por opção para abrandar as questões 

trazidas pela praga, foram introduzidas variedades resistentes ao inseto-praga, tais como a palma 

Orelha de Elefante Mexicana (Opuntia stricta Haw) e a Palma Miúda ou Doce (Nopalea cochenillifera 

Salm Dyck) (Araújo et al., 2019). 

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a palma está entre os alimentos 

prováveis na batalha contra a fome por exibir em sua composição alto valor nutricional, podendo 

se tornar uma alternativa viável para alimentação humana e animal, sendo utilizada em 

medicamentos contra gastrite, hiperglicemia, diabetes, arteriosclerose e hipertrofia prostática 

(Cândido Filho, Pereira & Lima, 2014; Díaz, Rosa, Héliès-Toussaint, Guéraud & Nègre-Salvayre, 

2017). 

A cochonilha-do-carmim (Dactylopius opuntiae) é considerada a principal praga da palma no 

Nordeste brasileiro (Almeida, Silva, Araújo, Oliveira & Leite, 2011), devastando milhares de hectares 

em vários municípios, o que acarretou insegurança na oferta de alimento em período de estiagem. 

Entre os aspectos essenciais para serem analisados no sistema de produção de mudas de 

boa qualidade, estão os substratos. Para Kämpf (2001), a seleção do substrato e o manejo são sérias 

questões técnicas para os viveiristas, pertinente à importância da obtenção de mudas de qualidade. 

Desse modo, emprego do substrato conveniente é um dos fatores essenciais para a produção de 

mudas que assegura o estabelecimento do plantio, restringe o tempo de formação e as perdas em 

campo (Vieira, Azevedo, Rodrigues & Rossi, 1998). 

As cactáceas são de extrema importância para a sustentabilidade do bioma Caatinga, 

servindo como fonte de forragem e alimento, especialmente nas épocas de seca prolongada, além 

de possuírem características de interesse medicinal e ornamental (Coelho, Fuck Júnior & 

Nascimento, 2015). 

As principais ameaças relatadas para a cactáceas estão relacionadas à fragmentação do 

hábitat, principalmente ocasionado pelo desmatamento, desenvolvimento agrícola e diversos tipos 

de distúrbios ambientais, como o trânsito de pessoas, expansão urbana e pisoteio por animais 

(Bárbara et al., 2015). 

No decorrer dos últimos anos, foram desenvolvidas técnicas de cultivo in vitro para mais de 

mil espécies, abrangendo as cactáceas, como as Opuntias se multiplicam por estacas de cladódios, 

demandando grandes áreas para cultivo, a técnica de cultura de tecidos com o intuito de induzir 

brotos em laboratório e aclimatizar os mesmos em pequenos espaços (Villalobos, 2001). 
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O esfagno é um musgo que cresce em regiões denominadas turfas, sendo que esta cobre 

somente 3% da superfície terrestre (Charman, 2002). Dentre os substratos mais utilizados por 

viveiristas na aclimatização de plântulas como orquídeas está o esfagno, não se tem relato na 

literatura de pré-aclimatização de cactáceas com este material. 

A aclimatização, em linhas gerais, consiste na transição do ambiente em que a planta se 

encontra em condições heterotróficas (in vitro) para condições autotróficas (ex vitro). Definido 

como a adaptação climática de um organismo, especialmente uma planta, que é transferida para 

um novo ambiente, sendo todo esse processo realizado artificialmente (Guerra, Torres & Teixeira, 

1999). 

Pesquisas têm sido realizadas visando detectar os principais gargalos durante o processo de 

aclimatização, um grande número de plantas micropropagadas não sobrevive quando são 

transferidas das condições in vitro para o ambiente externo, sendo os principais problemas 

relatados associados aos seguintes pontos: baixa capacidade fotossintética, desidratação, raízes não 

funcionais, doenças, manutenção da alta umidade relativa após transplante e solo adequado (Souza 

& Junghans, 2006). 

A etapa denominada aclimatização, pode ser considerada a fase final da micropropagação e 

sua importância é tal que pode significar a limitação de todo o processo de multiplicação in vitro de 

plantas, para solucionar este problema as forrageiras tem sido melhoradas através de técnicas de 

cultura de tecidos vegetais (Spangemberg, 2001). 

É necessário difundir as necessidades de harmonizar cada vez mais as condições de cultivo 

in vitro a um sistema mais próximo do natural, a utilização de casas de vegetação com sistemas de 

nebulização programada são soluções baratas e criativas (Gonçalves, 1993). 

Diante do exposto, esse trabalho teve como objetivo testar a aclimatização das palmas 

forrageiras orelha de elefante e miúda oriunda da micropropagação em estufa de nebulização, 

utilizando diferentes tipos de substrato. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
2.1 Estabelecimento e multiplicação in vitro 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Biotecnologia de Conservação de 

Espécies Nativas (LABCEN) localizado na UFRN, Rio Grande do Norte, em parceria com o Laboratório 

de Biotecnologia da EMPARN, plantas de palma forrageira das variedades Orelha de elefante e 

miúda resistentes à cochonilha-do-carmim (Dactylopius opuntiae) foram estabelecidas (Figura 1A) 

e posteriormente multiplicadas in vitro em meio de cultura Murashige e Skoog (1962) suplementado 

com BAP (Figura 1B). As culturas foram mantidas em sala de crescimento com temperatura 

controlada 25 ± 2ºC, sob fotoperíodo de 16/8 horas de luz/escuro e umidade relativa de 70%, em 

delineamento experimental inteiramente casualizado (Figura 1C). 
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A B C 

Figura 1: Estabelecimento da cultura (A); Fase de multiplicação in vitro (B); Ambiente controlado (C) 

 
2.2 Pré-Aclimatização 

As mudas foram retiradas dos frascos, individualizadas (Figura 2A) e lavadas em água 

corrente, sendo acomodadas em bandejas (Figura 2B), as mesmas foram postas sobre a bancada do 

laboratório para pré-aclimatização em esfagno durante 20 dias. As plantas foram pulverizas 3 (três) 

vezes ao dia com água utilizando borrifador manual. 

As posições que as mudas foram colocadas no esfagno influenciaram significativamente no 

sucesso da aclimatização (Figura 2C), pois observamos que as perdas por apodrecimento foram 

minimizadas com espaçamento de aproximadamente 2 (dois) cm entre as mudas. 

A B C 

Figura 2: Mudas lavadas resultantes da fase de micropropagação (A); Etapa de pré-aclimatização em esfagno (B); 
detalhe do espaçamento entre as mudas pré-aclimatizadas (C). 

 
2.3 Aclimatização 

Após 20 dias no esfagno, as plantas das duas variedades de palma foram transferidas para 

ambiente protegido, com irrigação programada e nebulização 3 (três) vezes por dia por 5 minutos, 

onde foram testados 4 tipos de substrato: Areia, Areia + adubo orgânico comercial (POLE) (1:1),  

Areia + esterco de gado (1:1) e Areia + cama de frango(1:1). Com o auxílio de um paquímetro 

universal, foi realizada a mensuração do diâmetro longitudinal e diâmetro transversal dos cladódios 

(Figura 3), medidas feitas de 30 em 30 dias até atingir 120 dias em estufa de nebulização (Figura 4). 

Foram instaladas duas áreas experimentais para validar o processo de micropropagação, plantas 

aclimatizadas foram implantadas em campo sob condições naturais, foram escolhidas uma área na 

EMPARN e outra na UFRN (Figura 5 A e B). 
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Figura 3: Uso do paquímetro universal para efetuar as mensurações de diâmetro longitudinal e diâmetro 
transversal. 

 
 

Figura 4: Plantas individualizadas em aclimatização sob nebulização programada 
 

Figura 5: Material plantado no campo em condições naturais, implantadas em duas áreas experimentais localizadas 
na EMPARN (A) e UFRN (B) 

 
2.4 ANÁLISE DE MACRO E MICRONUTRIENTES DOS CLADÓDIOS APÓS ACLIMATIZAÇÃO 

Após 120 dias em ambiente protegido, as plantas sobreviventes das duas variedades foram 

retiradas dos substratos, lavadas, identificadas, agrupadas de acordo com o substrato testado e a 

variedade e fotografadas, em seguida foram enviadas para o Laboratório de análises de solo, água 

e planta da EMPARN para serem analisadas quanto aos macro e micronutrientes. 

 
2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O delineamento experimental foi o de blocos inteiramente casualizados com 4 (quatro) 

tratamentos e vinte repetições. Para testar como diferentes tratamentos influenciam no 

crescimento das palmas Orelha de elefante e Miúda, fizemos dois modelos de ANOVA de medidas 
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repetidas utilizando a função “aov” do software R. No primeiro modelo, a variável resposta utilizada 

foi a medida longitudinal de crescimento das duas espécies durante 120 dias e no segundo modelo 

a variável resposta utilizada foi a medida transversal de crescimento das duas espécies durante 120 

dias. Para ambos os modelos utilizamos como variáveis predetoras os tipos de substrato: Areia, 

Areia+ adubo, Areia + esterco e cama de frango e a espécie de palma (Becker, 2015; Casella & 

Berger, 2010). 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na etapa de estabelecimento in vitro, foi observada a contaminação por fungos e bactérias 

nas culturas em torno de 10%, fato este validado por Xavier, Wendling e Silva (2009), que relataram 

a contaminação de explantes no cultivo in vitro devido às condições naturais que as plantas se 

encontram, ricas em microorganismos. Os reguladores de crescimento determinaram o 

desenvolvimento e induziram brotações nas variedades de palma orelha de elefante e miúda, 

segundo Rocha (2009) as mudas submetidas a reguladores de crescimento devem apresentar 

capacidade de responder a estímulos específicos, e estes resultados foram confirmados pela 

quantidade de mudas geradas, chegando a obter-se em torno de 20 brotos por explante inoculado, 

havendo um crescimento significativo em cada repicagem com o intervalo de 20 dias entre uma 

avaliação e outra. 

A pré-aclimatização em esfagno foi determinante para a sobrevivência das mudas, pois a 

aclimatização é uma etapa crítica no processo de cultivo in vitro, e pode comprometer a produção 

de mudas de algumas espécies, considerando que as plantas são expostas a mudanças bruscas no 

que diz respeito às condições ambientais, sendo a perda de água um dos principais problemas 

(Souza, Silva & Araújo, 2015). A sobrevivência nesta etapa foi de 100%, possibilitando um número 

significativo de plantas viáveis, Silva e Ferreira (2016) confirmam a obtenção de explantes em 

diversos ciclos em cactáceas. Observamos que devemos sempre preservar a distância entre as 

plantas para não induzir o aumento da umidade na bandeja e apodrecer o material, as qualidades  

básicas e indispensáveis de um substrato são: consistência para suporte, boa aeração das raízes, 

capacidade de retenção de água, alta durabilidade e pH adequado (Silva & Silva, 1997; Kämpf, 2000; 

Silva, 2000; Souza, 2003). 

As duas variedades orelha de elefante e miúda apresentaram um desenvolvimento de 

cladódios inferior aos demais no substrato areia, este atuou como grupo controle (Figura 6 A e B), 

onde pudemos observar uma quantidade de raízes nas plantas superior aos demais substratos 

testados. É essencial para a sobrevivência da planta, que a parte aérea seja bem desenvolvida e de 

aspecto sadio, já que a atividade radicular é inicialmente bastante reduzida (Souza & Junghans, 

2006). A principal vantagem do enraizamento ex vitro é o menor custo que esta técnica proporciona, 

um dos grandes gargalos da cultura de tecidos de plantas são os custos com a produção segundo 

Souza, Silva & Araújo (2015). 
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Figura 6: cladódios agrupados de acordo com as variedades e substrato testados 

Durante o crescimento em estufa de nebulização (aclimatização), foi observada a taxa de 

sobrevivência de 100%, após 120 dias para ambas as variedades (Figura 6C e D); na figura 6C está 

registrada a variedade Orelha de elefante em fotos comparativas, onde podemos observar que no 

substrato “Areia+cama de frango” e “Areia+esterco de gado” as plantas alcançaram melhor 

desenvolvimento. Na figura 6D podemos observar que na variedade Miúda houve melhor 

desenvolvimento no substrato “Areia + Cama de frango e Areia + adubo orgânico. 

Pudemos observar que os cladódios que foram pré-aclimatizadas ao serem submetidas a 

temperaturas mais altas na estufa de nebulização sofreram inicialmente perda de água, 

apresentando murchamento, porém recuperaram sua vitalidade 100% em aproximadamente 5 dias 

sob nebulização automatizada. Segundo Faria, Assis & Carvalho (2010), o substrato utilizado para 

aclimatização deve apresentar características satisfatórias quanto à economia hídrica, aeração, 

permeabilidade, poder de tamponamento para valores de pH e capacidade para retenção de 

nutrientes. 

Quanto à análise dos macronutrientes e micronutrientes nos cladódios jovens após 120 dias, 

foram obtidos valores em destaque para os substratos “areia + cama de frango” comuns às duas 

89 



DUTRA, ALOUFA, MELO & LEITE (2020) 

HOLOS, Ano 36, v.7, e10689, 2020  
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variedades de palma, o diagnóstico da parte aérea das plantas, contribui no acompanhamento das 

necessidades de diversas culturas durante o crescimento, as análises foliares nos orientam a ter  

uma melhor previsão sobre o estado nutricional e as deficiências das plantas analisadas salientando 

onde são essenciais ajustes dentro do esquema de adubação ou escolha do substrato adequado. 

Segundo Malavolta (1980), quando sintomas visuais não são claros ou não são visíveis, a análise dos 

macro e micronutrientes da parte aérea deve ser usada para diagnosticar ou descartar deficiências 

nutricionais. 
 

Substratos Macronutrientes g.kg-1 Micronutrientes mg.Kg-1 
 N P K Ca Mg Na Zn Cu Fe Mn 

Areia 14,01 1,40 28,52 10,97 9,37 8,85 85 15 2,575 90 

*Areia+adubo 15,97 7,51 17,36 12,98 19,00 4,13 77 16 5,812 91 

Areia+esterco 17,93 6,61 47,12 14,36 17,62 11,80 73 13 727 114 

Areia+cama 
de frango 

20,17 9,88 22,32 35,50 29,75 5,31 100 18 716 67 

*Foi utilizado o adubo orgânico POLE fértil 

Quadro 1: Análise dos cladódios da PALMA ORELHA DE ELEFANTE 
 
 

Substratos Macronutrientes g.kg-1 Micronutrientes mg.Kg-1 
 N P K Ca Mg Na Zn Cu Fe Mn 

Areia 17,93 1,65 22,32 6,77 6,22 8,26 88 23 2.587 91 

*Areia+adubo 16,25 6,97 22,32 25,50 31,12 5,31 91 18 1.300 122 

Areia+esterco 17,93 3,29 26,04 14,95 17,12 7,08 64 11 950 142 

Areia+cama de 
frango 

18,21 7,83 18,97 37,82 27,25 4,72 100 14 950 67 

*Foi utilizado o adubo orgânico POLE fértil 

Quadro 2: Análise dos cladódios da PALMA MIÚDA 

Observamos que os valores do macronutriente Nitrogênio (N) encontra-se superior nas 

plantas que foram cultivadas em areia + cama de frango e areia + esterco de gado para a variedade 

orelha de elefante (Quadro 1), e para a variedade miúda temos como destaque areia + cama de 

frango e areia + adubo orgânico comercial (Quadro 2) esta análise confirmou o que foi observado 

nas fotos comparativas de crescimento. O nitrogênio atua na forma estrutural da planta, fazendo 

parte da molécula dos compostos orgânicos do carbono, tais como os diversos aminoácidos 

formadores das proteínas, enzimas e coenzimas, além de ser constituinte das moléculas de clorofila 

(Malavolta, 1980), sendo de extrema importância para a formação de parte aérea das plantas e 

consequentemente a pega da muda no campo. 

Segundo Silva e Ferreira (2016), cladódios mais desenvolvidos podem favorecer a 

sobrevivência das plantas durante o processo de aclimatização, bem como propiciar a obtenção de 

um número superior de plantas, caso a planta seja fracionada para a obtenção de explantes em 

novos ciclos de multiplicação in vitro, este fato foi comprovado pelos nossos experimentos durante 

as etapas de desenvolvimento com as duas variedades de palma Figura 7 A e B. 
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Figura 7: Palmas em fase final de aclimatização miúda (A) e orelha de elefante (B) 

 
DIÂMETRO LONGITUDINAL 

As espécies não diferiram em crescimento do diâmetro longitudinal ao longo do tempo, mas 

tiveram diferenças entre os tratamentos (Tabela 1, Figura 8). Os tratamentos de areia + adubo, areia 

+ esterco e cama de frango apresentaram maiores crescimento aos tratamentos de areia pura. O 

tratamento cama de frango apresentou maior crescimento em relação ao tratamento areia+adubo 

(Tabela 2). O maior fornecimento de matéria orgânica ao solo promove melhorias aos atributos 

físicos como os diâmetros dos cladódios, em função de possibilitar melhores condições ao 

desenvolvimento das plantas, ocorrendo um maior desempenho físico e nutricional (Borba, Silva & 

Andrade, 2008). 

Tabela 1: Tabela de ANOVA testando o efeito de diferentes substratos e das espécies de palma “orelha de elefante” 
e “Miúda” 

 

Diâmetro Longitudinal 

Erro dias GL SQ    

Residuos 1 3050    

Erro interno GL SQ MQ F-valor p-valor 

Tratamentos 3 2048 682.5 52.993 <0.001 

Espécie 1 21 20.6 1.599 0.207 

Residuos 634 8166 12.9   

 

Tabela 2: Análises pos-hoc identificando quais tratamentos diferem entre si. 
 

Crescimento longitudinal - Pos Hoc     

 diferença limite inferior limite superior p-valor 

Areia + adubo X Areia 4.6375 2.174013 7.10098 <0.001 

Areia + Esterco x Areia 5.425 2.961513 7.88848 <0.001 

Cama de Frango x Areia 7.5425 5.079013 10.00598 <0.001 

Areia + esterco X Areia + Adubo 0.7875 -1.675986 3.25098 0.84004 

Cama de frango X Areia + Adubo 2.905 0.441513 5.36848 0.01365 

Cama de Frango x Areia + Esterco 2.1175 -0.345986 4.58098 0.11910 
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Figura 8: Crescimento longitudinal em 120 dias das palmas “Elefante” e “Miúda” em diferentes tipos de substratos. 

Resultados semelhantes aos nossos foram obtidos por Silva et al. (2018), que trabalhando 

com adubação orgânica em cactáceas, observaram que os maiores incrementos nos atributos físicos 

foram obtidos nas plantas que receberam a adubação bovina, para os diâmetros longitudinal e 

transversal de cladódios, respectivamente. 
 

Figura 9: Crescimento longitudinal ao longo do tempo da palma “Orelha de elefante” em diferentes tratamentos de 
substrato. 
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Figura 10: Crescimento longitudinal ao longo do tempo da palma “Miúda” em diferentes tratamentos de substrato. 

 
DIÂMETRO TRANSVERSAL 

O diâmetro transversal diferiu tanto entre tratamentos, quanto entre as espécies de palma 

(Tabela 3, Figura 11). De forma geral, a palma “Miúda” apresentou maior crescimento transversal 

do que a palma “Orelha de elefante”. Assim como para o crescimento longitudinal os tratamentos 

Areia + adubo, Areia + esterco e Cama de Frango apresentaram maiores crescimentos do que o 

tratamento Areia. O tratamento cama de frango apresentou crescimento transversal superior ao 

tratamento Areia + esterco (Tabela 4). 

Tabela 3: Tabela de ANOVA testando o efeito de diferentes substratos e das espécies de palma “orelha de elefante” 
e “Miúda”. 

 

Diâmetro Transversal 

Erro dias GL SQ   

Residuals 1 9.569   

Erro interno GL SQ F-valor p-valor 

Tratamento 3 26.44 41.447 <0.001 

Espécie 1 0.83 3.907 0.048 

Resíduos 634 134.81   

 

Tabela 4: Análises pos-hoc identificando quais tratamentos diferem entre si. 
 

Crescimento transversal     

 diferença limite infeior limite superior p-valor 

Areia + adubo X Areia 0.1927878 0.0638543 0.3217214 0.0008688 
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Areia + Esterco x Areia 0.1791459 0.0502124 0.3080795 0.0023242 

Cama de Frango x Areia 0.3113663 0.182432 0.4402999 <0.001 

Areia + esterco X Areia + Adubo -0.013641 -0.1425754 0.1152916 0.9927238 

Cama de frango X Areia + Adubo 0.1185785 -0.0103549 0.2475121 0.0835246 

Cama de Frango x Areia + Esterco 0.1322204 0.0032869 0.261154 0.0420998 

 

 

Figura 11: Crescimento transversal em 120 dias das palmas “Elefante” e “Miúda” em diferentes tipos de substratos. 
 

 

 

Figura 12: Crescimento transversal ao longo do tempo da palma “Orelha de elefante” em diferentes tratamentos de 
substrato. 
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Figura 13: Crescimento transversal ao longo do tempo da palma “Miúda” em diferentes tratamentos de substrato. 

Um maior fornecimento de matéria orgânica ao solo possibilita um maior balanceamento 

nutricional e fisiológico, e consequentemente, favorece a produção e acúmulo de fotoassimilados 

(Souza et al., 2018), o que foi confirmado no nosso experimento com o maior desenvolvimentos dos 

cladódios em estufa para as duas variedades de palma, pois a cama de frango promove a absorção 

da agua dos bebedouros e ainda recebe restos de rações e penas (Correa & Miele, 2011). 

De acordo com Correa e Miele (2011) a adubação com cama de aves quando efetuada de 

maneira adequada promove um acréscimo no potencial de produção agrícola. Entre os nutrientes 

presentes na cama de frango o nitrogênio está em maior concentração, devido à dieta das aves o 

que foi confirmado na análise dos macronutrientes dos cladódios das duas variedades em nosso 

experimento (Aita et al., 2013). 

Observamos durante os experimentos que a escolha dos recipientes e substratos foi de 

extrema importância para a saúde e preservação das mudas na pré-aclimatização e aclimatização, 

evitando que morressem por apodrecimento ou pouca drenagem, segundo Silva (2017) o tipo de 

recipiente (bandejas, tubetes, sacos plásticos ou copos descartáveis) é de extrema importância para 

o sucesso da aclimatização. 

 
4 CONCLUSÕES 

Estabelecimento e micropropagação de palma forrageira variedades miúda e orelha de 
elefante são viáveis em meio MS, 1962 suplementado com BAP; 

O esfagno pode ser usado como substrato na fase de pré-aclimatização para a cultura de 

palma forrageira; 

Mudas de palma forrageira orelha de elefante e miúda multiplicadas em laboratório podem 

ser utilizadas para propagação de novos genótipos tolerantes a cochonilha-do-carmim, comparadas 
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ao método tradicional, desde que em condições controladas de propagação e aclimatização em 

estufa de nebulização; 

Os cladódios de comprimento superior apresentaram maiores atributos físico e físico- 

químicos na palma “Orelha de Elefante Mexicana” sendo indicada para o plantio; 

A aclimatização com substrato “cama de frango” se destacou propiciando maior 

desenvolvimento de cladódios jovens com diâmetro longitudinal e transversal superiores, tanto 

para a variedade de palma miúda quanto para a variedade orelha de elefante; 

A Palma forrageira é uma planta geradora de renda, que viabiliza a permanência do homem 

no campo, a técnica de micro propagação pode ser utilizada como estratégia de recuperação de 

áreas degradadas e colaborar na restauração da caatinga; 

A taxa de sobrevivência foi de 100% para as duas variedades de palma forrageira, 

comprovando a viabilidade técnica. 
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RESUMO 

Uma forma de sustento para os rebanhos no semiárido brasileiro em período de seca 

prolongada, em particular no Rio Grande do Norte é a utilização de cactáceas na alimentação 

animal, porém estas são constantemente alvos de ataques de insetos indesejáveis denominados 

de cochonilha-do-carmim que causam sérios danos à planta. Diante do exposto, uma 

possibilidade é o uso de variedades de palmas tolerantes a Cochonilha-do-carmim (Dactylopius 

opuntiae). Este trabalho teve como objetivo identificar o perfil socioeconômico dos agricultores 

familiares que cultivam palma forrageira e trazer contribuições quanto às novas técnicas de 

propagação, em propriedades localizadas no Rio Grande do Norte. A coleta de dados foi 

realizada nos municípios de Tangará, Santa Cruz e São Paulo do Potengi em sua maioria, 

havendo uma pequena amostra de indivíduos em outros municípios distribuídos no Rio Grande 

do Norte/RN e o método utilizado foi à aplicação de questionários com 29 questões em visitas 

domiciliares aos agricultores que cultivam a palma forrageira, bem como a distribuição de uma 

cartilha escrita em Cordel sobre a propagação da palma forrageira. O questionário teve como 

finalidade obter informações sobre gênero, número de componentes da família, sustento da 

família, variedade de palma utilizada, finalidade do cultivo, fonte de água, controle de pragas 

entre outras informações. Em vista disso, conclui-se que nas famílias prevalece à mão-de-obra 

masculina, atualmente as famílias não são tão numerosas, o grau de escolaridade na maior parte 

foi fundamental incompleto, quase totalidade trabalha na agricultura e pecuária e utiliza a palma 

para alimentação dos seus animais. Portanto cultivar variedades de palma tolerantes torna-se 

uma alternativa para resistir aos períodos de seca na região semiárida do Rio Grande do Norte, 

garantindo a manutenção dos rebanhos e reforçando a pecuária que está enraizada na cultura do 

sertanejo. 

 

Palavras-chave: Pecuária. Agricultura. Forragem. 

 

THE CACTUS PEAR AND FAMILY AGRICULTURE IN RIO GRANDE DO NORTE 

ABSTRACT 

 

ABSTRACT 

A way of sustaining the flocks in the Brazilian semiarid during a prolonged drought, particularly 

in Rio Grande do Norte, is by using cacti to feed them. However, these plants are constantly 

targeted by undesirable insects called carmine cochineal, which cause serious damage to the 

plant. In light of this, one possibility is to use varieties of palms tolerant to carmine cochineal 

(Dactylopius opuntiae). This research aimed to identify the socioeconomic profile of family 

farmers who grow fodder palm and bring contributions regarding new propagation techniques 
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on properties located in Rio Grande do Norte. The data collection was carried out in the counties 

of Tangará, Santa Cruz and São Paulo do Potengi for the most part, with a small sample of 

individuals in other counties from Rio Grande do Norte, and the method used was the 

application of questionnaires with 29 questions during home visits to farmers who grow fodder 
palm, as well as the distribution of a booklet on the propagation of cactus pear. The 

questionnaire aimed to obtain information on gender, number of family members, livelihood of 

the family, palm variety that was used, purpose of cultivation, water source, pest control, among 

other information. In view of this, it follows that there is a prevalence of male labor in the 

families; the families are not so numerous; the education level is mostly incomplete Elementary 

School; the near total of people work in agriculture and livestock and use fodder palm to feed 

their animals. Therefore, cultivating tolerant palm varieties becomes an alternative to resist 

drought periods in the semiarid region of Rio Grande do Norte, ensuring the maintenance of 

the flocks and strengthening livestock, which is rooted in the culture of country people. 

 

Keywords: Livestock. Agriculture. Fodder. 

 

INTRODUÇÃO 

O bioma caatinga integra uma área de 46,6 mil km2 ou 88,2% do estado espalhando-

se por aproximadamente todo o Estado do Rio Grande do Norte. As chuvas dessa área são 

concentradas em um breve período do ano, com índices pluviométricos oscilando de 400 mm a 

600 mm por ano (“Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças”, 2017). 

A presença humana na região tem promovido efeitos prejudiciais ao meio ambiente do 

Estado, a modelo do desmatamento, erosão de solos, degradação de ecossistemas, 

contaminação dos recursos hídricos e poluição do litoral, de modo que uma das prioridades 

deverá ser a promoção do desenvolvimento sustentável socioambiental no Rio Grande do Norte 

(Bezerra et al., 2015). 

Segundo Menezes, Garrido & Marin (2005) nas regiões semiáridas a principal 

atividade econômica é a pecuária sendo considerado como um dos maiores empecilhos 

tecnológicos para a exploração de ruminantes a produção de forragens para os rebanhos.  

Nos últimos tempos a promoção de tecnologias de produção de espécies forrageiras 

adaptadas a estresse hídrico na região semiárida vem aumentando, a restrita disponibilidade 

hídrica é fator limitante na capacidade de produção de forragem e de pastagens nativas, o que 

prejudica a produtividade animal (Nascimento, 2008). 

A palma forrageira é originária do México e possui ampla distribuição geográfica, 

sendo cultivada na América do Sul, na África, e na Europa (Souza et al., 2008). No Brasil sua 

Introdução ocorreu no final do século XVIII (Simões, Santos & Dias, 2005). Inicialmente a 

palma era destinada à criação de uma cochonilha (Dactylopius cocus) capaz de produzir corante 

(Lira et al., 2006), esta planta passou a ser utilizada como ornamental, e somente no início do 
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século XX, como planta forrageira. Esse último uso se intensificou na década de 90 quando 

ocorreram secas prolongadas no Nordeste (Albuquerque, 2000; Simões et al., 2005). 

Das espécies que se destacam no semiárido estão às palmas forrageiras Opuntia fícus-

indica Mill e Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck, que auxiliam notadamente para a 

sustentação dos rebanhos nas secas duradouras (Sousa & Sousa Neto, 2012). A produção dessa 

cultura xerófita vem a ser uma boa alternativa estratégica para contornar a diminuição da 

disponibilidade de forragem nas épocas de seca do Nordeste Brasileiro (Lopes, 2012). 

Em conflito com os momentos de seca regulares que o agricultor do semiárido 

Nordestino luta, a decisão de continuar no campo tem grande peso mesmo que seja por 

considerações afetivas e culturais, existe uma ligação agradável com a terra, onde ele transfere 

tempo e esforço físico à sua unidade de produção, sem os limites definidos pelos calendários 

ou pelo clima (Buainain et al., 2014).  

Nas expressões culturais brasileiras a ciência não costuma apresenta-se em destaque, 

porém, é possível encontrar alusões a ela nas formas mais populares de comunicação, a exemplo 

da literatura de cordel (Medeiros, 2010). 

 Em alguns momentos, surgem situações que nos levam a um certo nível de interesse 

e comprometimento com questões e fatos ligados à ciência, saúde, meio ambiente e 

acontecimentos cotidianos do agricultor (Oliveira, 2016). 

Neste cenário a cultura da palma forrageira é uma das culturas capazes de possibilitar 

a exploração da pecuária por agricultores familiares no semiárido nordestino, possibilitando a 

grupos de agricultores obter leite, queijo e manteiga para sua família e comercializar tais 

produtos, representando sua economia e moeda de permuta em períodos prolongados de sêca 

(Lopes, 2012). 

Considerando a importância da propagação da palma forrageira para a agricultura 

familiar das regiões semiáridas do Rio Grande do Norte, o objetivo deste estudo foi identificar 

o perfil socioeconômico dos agricultores familiares que cultivam palma forrageira nesta região 

e trazer contribuições quanto às novas técnicas de propagação. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

A pesquisa foi realizada em municípios da região Semiárida Brasileira do Rio Grande 

do Norte a partir do acompanhamento de estudos efetuados pelo Instituto de Defesa e Inspeção 

Agropecuária (IDIARN, 2013), onde foram identificadas as áreas com produtores de palma 

forrageira (Fig. 01), estas propriedades são constantemente cadastradas e acompanhadas pelo 

IDIARN. Para chegar até os agricultores, contamos com a parceria da EMATER/RN que nos 

indicou de forma aleatória as famílias que cultivavam a palma forrageira nas regiões indicadas 
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pelo IDIARN que estavam sendo acompanhadas. Os critérios foram: ser produtor de palma e 

utilizar a cultura da palma para auxiliar na alimentação de seus animais em período de seca na 

região semiárida do Rio Grande do Norte. 

 

Figura 1 - Georreferenciamento das propriedades com palma forrageira no estado do Rio 

Grande do Norte/BR 

 

Fonte: IDIARN (2013) 

 

Para este fim específico, foi elaborado um questionário padrão para todos os 

municípios produtores, relativo à convivência do agricultor familiar potiguar com a cultura da 

palma, este questionário foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa da UFRN sem 

restrições, no decorrer das entrevistas os agricultores foram visitados em suas propriedades, 

onde procuramos utilizar linguagem simples e de fácil entendimento. 

O questionário constou de 29 perguntas fechadas, entre outras variáveis, as perguntas 

abordaram questões como: gênero, grau de escolaridade, número de pessoas na família, tipo de 

fonte de água utilizada na propriedade, principais variedades de palma cultivadas, finalidade de 

cultivar a palma, uso comercial, uso de cactáceas na alimentação animal, controle de pragas no 

campo, principal atividade responsável pelo sustento da família, entre outras (VER ANEXO). 

Um total de 64 pessoas foram entrevistadas em regiões semiáridas brasileiras, estas 

representavam o núcleo de cada família, onde foram feitas visitas em diferentes municípios do 

RN, 24 em Tangará, 20 em Santa Cruz, 3 em São Paulo do Potengi e 17 em outros múnicípios, 

representados por cores mais intensas no mapa os municípios que tiveram o maior número de 

pessoas visitadas (Figura 2).  
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Os dados foram tabulados em planilha eletrônica (Excel da Microsoft) e os 

questionários analisados por distribuição de freqüência. 

 

Figura 2 - Localização geográfica dos munícípios do RN/Brasil destacando as áreas em estudo. 

As cores do mapa indicam o número de entrevistados. A cidade de Tangará com 25 

entrevistados e a cidade de com Santa Cruz com 20 entrevistados. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Foi encomendada e distribuída ao público alvo através de visitas domiciliares a revista Zé 

da Jia - PALMA FORRAGEIRA, escrita em Cordel (Figura 3A), pelo Prof. Dr. Marcos Antônio 

de Andrade Medeiros, visando à popularização das informações contidas neste trabalho. 

 A revista relata através de fotos e ilustrações o trabalho de propagação da palma forrageira 

(micropropagação) realizada no Laboratório de Bioconservação de Espécies Nativas do Rio 

Grande do Norte – LABCEN localizado na UFRN, contando de forma popular sobre como foi 

realizado a pesquisa e sua colaboração para a agricultura familiar (Figura 3B). Nesta revista o 

personagem Zé da Jia conta em Cordéu toda experiência e populariza a ciência através deste 

contato. Atualmente a revista apresenta-se em formato digital e impresso. 
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Figura 3 - Material didático que descreve em Córdel o trabalho de micropropagação da palma 

(A); Agricultor entrevistado em Tangará (B). 

 

                                               A                                                       B 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

Além da aplicação dos questionários e a apresentação da revista pudemos acompanhar 

de perto o preparo dos alimentos para os animais, e a descrição de todos os afazeres do dia do 

sertanejo (Figura 4A), na mesma família tivemos a oportunidade de presenciar a ordenha do 

leite dos animais que estavam se alimentando de palma (Figura 4B). 

 

Figura 4 - Preparo da palma como forragem (A); Ordenha dos animais (B) 

 

A                                                                       B 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

Durante as visitas houve a apresentação da pesquisa, e uma conversa dinâmica com os 

agricultores com o objetivo de conhecer a realidade dos mesmos na região visitada (Figura 6A), 

promovendo uma aproximação de ambos, pesquisador e agricultor. O assunto foi exposto de 

forma clara e objetiva sobre a importância da propagação da palma para o semiárido e 

alimentação dos ruminantes, dialogamos também sobre as variedades de palma cultivadas no 

passado e no presente, familiares que já cultivavam a palma, manejo, controle de pragas e 

doenças e no final visita as áreas cultivadas próximas às propriedades (Figura 5B). 
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Figura 5 - Aplicação dos questionários (A) Visita as áreas cultivadas próximas às 

propriedades (B). 

 

A                                                       B 

Fonte: Elaborado pela autora,2019 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Do total de pessoas entrevistadas, 59 eram do gênero masculino e 5 do gênero feminino 

(Gráfico 1) com idade média de 48 anos variando de 22 a 81 anos.  

 

Gráfico 1 - Resultado do gênero das pessoas entrevistadas 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A grande maioria entrevistada aleatoriamente em visitas as propriedades eram do sexo 

masculino, Segundo Brumer e Spanevello (2008) historicamente um dos componentes do grupo 

familiar é o substituto na unidade produtiva, pesquisas recentes citam  que devido a migração 

juvenil do campo existe uma maior aptidão à fuga feminina, o que causa a degradação do tecido 

social do meio rural, havendo constantemente um número de sucessores do sexo masculino 

maior. De acordo com Brumer e Spanevello (2008) as mulheres só assumem a propriedade 
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quando são filhas únicas ou quando existem só filhas mulheres, ou quando o(s) filho(s) 

homem(s) não quer (em) assumir. Seu acesso à propriedade de terras está em grande parte 

associado à união conjugal com um agricultor, porém nas nossas visitas nos municípios 

potiguares pudemos observar que as mulheres que foram entrevistadas eram jovens e 

trabalhavam com toda a família, modificando um pouco este panorama tradicionalista. 

As famílias dos entrevistados apresentaram de 2 a 10 integrantes, onde a maioria delas 

possuía 5 integrantes (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Número de pessoas que compõe a família dos entrevistados. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na agricultura familiar, ou na unidade de produção agrícola familiar, podemos 

encontrar características que a diferenciam de outras atividades familiares e a fundamental delas 

é a solidez com menor oscilação a circunstâncias e a fases de ascensão e de dispersão como 

constantemente sucede com pequenos negócios (Baiardi & Alencar, 2014), havendo nas 

famílias visitadas certa constância no número de integrantes. Apesar desta importante 

contribuição socioeconômica, a agricultura familiar vem encontrando dificuldades em garantir 

a sua reprodução social, pois muitas vezes os filhos não desejam permanecer no lugar dos pais 

na condição de sucessores ou gestores das propriedades segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2017), de acordo com as conversas que tivemos, aqui no Rio 

Grande do Norte ainda existe muito a cultura herdada dos familiares sertanejos.  
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Gráfico 3 - Escolaridade dos entrevistados.  

 

ALF= Alfabetizados, EMI=Ensino médio incompleto, 

ESI=Ensino Superior incompleto, ESC=Ensino superior 

completo, EMC=Ensino médio completo, SI= Sem instrução, 

EFC= Ensino fundamental completo, EFI= Ensino 

fundamental incompleto. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 O grau de escolarização variou de sem instruções (SI) a ensino superior completo 

(ESC), porém a maioria das pessoas possui o nível de escolaridade de Ensino fundamental 

incompleto (EFI) (Gráfico 3), de acordo com Abramovay et al. (2001) como nos processos de 

agricultura familiar o proprietário é o responsável pela condução e comando da propriedade, o 

agricultor assume a atitude de gerente e utiliza-se de uma série de regras e recursos para tomada 

de medidas que possam tornar sua terra mais produtiva e lucrativa. Nessa tomada de medidas 

fatores como o grau de instrução do produtor, são importantes, logo sua faixa etária, e sua 

escolaridade pesam intensamente.  
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Gráfico 4 - Principal fonte de sustento da família dos entrevistados 

 

AG= Agricultura, PE=Pecuária, AC=Agente comunitário, 

FR=Fruticultor, O=Outros, CO=Comércio. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As principais fontes de sustento das famílias entrevistadas são a pecuária e a 

agricultura (Gráfico 4), e a palma está como componente presente nas atividades de todas as 

pessoas entrevistadas que as consideram muito importante ou importante para suas vidas (59 e 

5 pessoas respectivamente). A maioria (42 pessoas) desenvolve estas atividades desde criança 

até o período atual. Observamos que atualmente tem sido difundida uma nova concepção para 

o desenvolvimento do Nordeste, baseada no princípio de convivência com o ecossistema em 

que se vive. Essa concepção tem sua orientação para o desenvolvimento sustentável, 

compreendendo seu clima e vegetação para assim buscar soluções e desenvolver tecnologias 

que se adaptem as condições ambientais da região e possibilitem uma melhoria da qualidade de 

vida de sua população (Alves, 2013). 
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Gráfico 5 - Variedades de palma cultivadas. 

 

OE= Orelha de elefante, G=Gigante, M=Miúda. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

De acordo com a pesquisa, o principal tipo de palma cultivada é a palma Gigante, 

seguida da combinação de Gigante e Orelha de elefante e algumas espécies complementares de 

cactáceas como cardeiro, seguida da combinação de cardeiro e Facheiro (Gráfico 5). Neste 

gráfico de barras (Gráfico 5), podemos observar claramente que a variedade de palma Gigante 

(Opuntia fícus indica) que ocupava lugar de destaque na agricultura do Rio Grande do Norte 

em décadas passadas por apresentar crescimento vertical, resistência à seca e alta produtividade, 

vem sendo substituída por variedades tolerantes a cochonilha-do-carmim (Dactylopius 

opuntiae), como as variedades Orelha de elefante e Miúda que, além disso, são mais palatáveis 

(Lopes, 2012).  

Segundo o relato dos agricultores, quando tem muita palma cultivada na propriedade, 

diminui o trabalho pelo busca de espécies complementares de cactáceas nativas, tipo xique-

xique, cardeiro e facheiro, além de não haver degradação de áreas naturais próximas às 

propriedades, pois muitas cactáceas são coletadas pelas famílias na tentativa de evitar a morte 

dos animais em períodos prolongados de seca. Foi relatado o uso de cactáceas tais como 

mandacaru e outras espécies, grande parte dos entrevistados não utilizavam cardeiro, facheiro 

ou xique-xique ou utilizavam só cardeiro quando falta forragem em períodos de seca 

prolongada (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Cactaceas complementares ao uso da palma. 

 

X=Xique-Xique, F= Facheiro, C=Cardeiro. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O tamanho médio das propriedades nesta pesquisa foi de 15 ha, variando de 1 ha a 800 

ha, dos quais são destinados ao cultivo de palma em média 10 ha variando de 0.1 ha a 500 ha, 

considerando o tamanho médio de 15 ha é significativo que os agricultores ocupem uma boa 

área de sua propriedade com a palma forrageira, visto que a cactácea contém em média 90% de 

água, para o semiárido uma valiosa contribuição no suprimento desse líquido para os animais 

(Santos et al., 2006). Na atualidade os agricultores têm observado que para converter a pecuária 

em um segmento lucrativo trabalhando em pequenas áreas, deve cultivar forrageiras que 

promovam alto rendimento, como é o caso da palma forrageira, sorgo e capim elefante, entre 

outras (Lima et al., 2019). 

A distância média da propriedade até a sede do município foi relatado que era de 7 km, 

variando de 1 km a 25 km, garantindo que o agricultor possa comercializar seus produtos sem 

muitos gastos com combustível ou outras despesas, contribuindo com o desenvolvimento 

econômico das regiões semiáridas. 

Com efeito, um momento crucial na busca por fontes alternativas de forragem após a 

questão da palatabilidade e aceitação é o fato do agricultor poder manter o animal saudável e 

até mesmo promover a sua engorda e aumentar a produção de leite. Em episódios de 

estiagem/seca o simples fato dos animais manterem o peso com forragens alternativas já é um 

fator extremamente positivo e que vai de encontro a possível debilidade dos animais. A palma 

nunca deve ser oferecida aos animais de forma exclusiva deve ser sempre associada com algum 

tipo de fibra e fontes de proteína (Lima et al., 2019). Durante as entrevistas foi relatado o uso 

de milho, capins e bagaço de cana. 
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Gráfico 7 - Finalidades do cultivo das palmas. 

 

AR=Alimentação de ruminantes, RF= Reserva forrageira, FA=Fonte de água, 

ANR= Alimentação de não ruminantes, PA=Proteção ambiental. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

De acordo com as respostas dos agricultores, 47 do total de pessoas entrevistadas não 

fazem parte de cooperativas, sendo este valor quase a totalidade, acredito que os pequenos 

agricultores enfrentam desafios diariamente, pois a comercialização de seus produtos e a 

compra de suprimentos e insumos está entre as principais adversidades, porém a região ainda 

não despertou para a vantagem da redução de intermediários e a garantia do escoamento de seus 

produtos para o consumidor formando cooperativas. 

A finalidade principal do cultivo das palmas é a alimentação de ruminantes em sua 

maioria bovinos e caprinos criados pelos moradores para sua própria subsistência e uso dos 

subprodutos tais como leite e queijo (Gráfico 7), as palmas também são utilizadas como reserva 

natural de água e proteção ambiental, denominados “feno em pé”, pois é uma garantia para o 

agricultor em período de seca por sua capacidade de armazenamento no campo (Silva & Santos, 

2007).  
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Gráfico 8 - Número de entrevistados que comercializa a palma. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Além do uso próprio das palmas no sustento de seus próprios animais, as mesmas são 

comercializadas por poucos agricultores segundo a pesquisa, pois recentemente os agricultores 

estão despertando para esta possível fonte de renda por causa de suas incomparáveis vantagens 

tais como, planta rica em água, mucilagem e resíduo mineral, apresentam alto coeficiente de 

digestibilidade de matéria seca e tem alta produtividade (Oliveira et al., 2010), havendo poucos 

produtores ainda investindo especificamente nesta cultura para comercialização (Gráfico 8). 

Segundo Sáenz-Hernández (2001) a agroindustrialização da palma forrageira provém de 

diferentes composições de produtos e derivados, admitindo o uso das raquetes jovens e dos 

frutos, resultando valorização à produção, com ações racionais na geração de atividades de 

trabalho e lucro, estimulando a plantação e comercialização desta cactácea de importância 

fundamental para o semiárido. 
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Gráfico 9 - Fontes de água utilizadas pelas famílias entrevistadas. Ad=Adultora, B=Barreiro, 

C=Cacimbão, CI=Cisterna, L=Lagoa, P=Poço, A= Açude, R=Rio, S=Saneada. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

De acordo com as pesquisas, as palmas são cultivadas principalmente com a utilização 

de fontes de água como barreiro e poço (Gráfico 9), mas também ocorre à utilização de cisternas 

e açudes para este fim. 

De acordo com Porto et al. (2006) quarenta e cinco litros de água por dia, por exemplo, 

é o que uma vaca precisa beber, uma pessoa adulta gasta, para beber, escovar os dentes e lavar 

o rosto, no mínimo 5 litros diários, devido à falta de mananciais superficiais, a captação de água 

para consumo humano na região semiárida costuma incluir o uso de poços e água de chuva que 

enchem os barreiros. 

O abastecimento de água por múltiplas fontes é recorrente e geralmente engloba a 

separação entre a água de melhor qualidade, para beber e cozinhar (podendo ser de chuva), e 

de pior qualidade, frequentemente salobra, para os demais usos. Os sistemas de abastecimento 

são muitas vezes divididos entre várias comunidades e rodízios são constantes, em decorrência 

da baixa disponibilidade hídrica, principalmente em períodos de seca (“Seminário Nordestino 

Sobre a Caatinga”, 1996). 

A idade das plantações de palmas forrageiras tem em média 7.6 anos nas regiões 

investigadas, de acordo com as pesquisas, variaram de 1 a 50 anos. A Frequência de colheita 

varia, dependendo da necessidade, podendo ser anual, ou bianualmente, e seu uso é feito de 

forma predominante por 58 pessoas (maioria entrevistada) durante o período seco. Dos 

entrevistados, 32 retratam a murcha (perda de água por intensa seca) das palmas como mediana, 

23 como intensa e 9 como leve, isto caracteriza a intensidade de calor com altas temperaturas 
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noturnas e baixa umidade relativa do ar em períodos mais seco do ano, e em consequência a 

perda de água pelas plantas ocasionando a murcha. 

 

Gráfico 10 - Controle de pragas utilizados pelos produtores de palmas. CB=Controle 

biológico, DA= Defensivos agrícolas, C=Corte, D=Detergente, EV=Extratos vegetais. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Salienta-se ainda que, a maioria das pessoas não utiliza controle de pragas (Gráfico 

10), as que fazem uso do controle utilizam mais cortes, extratos vegetais e defensivos agrícolas, 

respectivamente. As principais técnicas de manejo utilizadas são limpeza manual combinada 

com roço, seguida de limpeza manual (26 e 15 pessoas respectivamente), seguida de práticas 

com outras combinações. A maioria das pessoas (30 delas) relataram não ter dificuldades em 

cultivar as palmas. As que relataram dificuldades descreveram principalmente, a mão de obra 

e a assistência técnica como um problema nos municípios visitados do Rio Grande do Norte. 

Os prejuízos proporcionados pelas cochonilhas baseiam-se nos níveis de infestação do 

inseto, manejo da cultura e a intervenção dos aspectos bióticos e/ou abióticos mediante a sua 

expansão. Esses insetos roubam a seiva, ocasionando o amarelecimento e fraqueza das plantas, 

queda dos cladódios (raquetes) e até a sua morte, se nenhuma atitude de contenção é adotada. 

O controle das cochonilhas é feito segundo Lima et al. (2019) através do plantio de 

variedades tolerantes, utilização de óleos vegetais e/ou minerais pulverizadas nas plantas ou 

agentes de controle biológico, que são os inimigos naturais. 
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CONCLUSÕES 

O perfil socioeconômico dos agricultores se caracterizou por apresentar algumas 

características relevantes nos municípios do Rio Grande do Norte tais como predominância do 

sexo masculino, criação de subsistência, baixo grau de instrução, plantação em sistema 

convencional de cultivo e inexistência de controle de pragas; 

Por causa de sua fisiologia, a palma é uma cactácea adaptada ao semiárido Nordestino 

e pode chegar a notáveis padrões de produtividade tendo potencial para ser uma opção para o 

desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Norte. 

As informações pertinentes à cultura da palma forrageira relatadas neste trabalho 

demonstraram seu potencial forrageiro pelos agricultores, porém ainda existem muitas 

informações sobre sua utilidade e aplicação que podem ser investigadas, esta cactácea tem uma 

enorme capacidade produtiva e concentra alternativas sustentáveis para a região potiguar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao realizar a revisão de literatura e o estudo da palma forrageira, constatou-se durante 

a pesquisa que a propagação tradicional da palma é feita pelo homem do campo por meio do 

plantio de cladódios (raquetes) inteiros ou fracionados, com limitações naturais de propagação, 

e que a demanda de material vegetal exige grandes áreas para cultivo, e ainda que o cultivo de 

palmas forrageiras não tolerantes a pragas pode levar o agricultor a perdas irreparáveis na 

produtividade. 

Em razão disso, é fundamental buscar processos inovadores, com mecanismos sociais 

e ambientais que proporcionem aprendizagem para ambas as partes, pesquisador e homem do 

campo, estes agentes distintos, que possuem visão de mundo diferentes, podem se organizar 

também de forma diferente para mover-se, buscando objetivos em comum para benefício 

humano e do meio ambiente. 

À face do exposto, o trabalho teve como objetivo geral desenvolver um método de 

propagação rápida e eficiente empregado à palma forrageira tolerante a cochonilha-do-carmim 

a ser desenvolvido no Rio Grande do Norte, constatou-se que o objetivo geral foi atendido, uma 

vez que o trabalho de pesquisa conseguiu identificar protocolos para multiplicação de 

variedades tolerantes de palma forrageira (Primeiro capítulo), desenvolveu métodos de 

aclimatização das mudas em estufa (segundo capítulo) e foi capaz de através do contato com o 

agricultor familiar (terceiro capítulo) fazer um trabalho educativo de interatividade com os 

agentes que cultivam a palma forrageira em alguns municípios do Rio Grande do Norte, 

trazendo inovações e trabalhando a interdisciplinaridade. 

As ponderações parciais deste estudo nos fizeram refletir sobre algo que nos foi 

transmitido ao longo do tempo, a concepção de que as características do semiárido nordestino 

deveriam ser combatidas, pois se acreditava não ser possível viver de forma equilibrada em 

condições climáticas tão adversas. Atualmente as pesquisas nos mostram conveniências na 

convivência com a seca e não mais no seu combate, recomendando a necessidade de gestão dos 

recursos hídricos para a promoção do desenvolvimento sustentável com a diminuição da fome 

e falta de alimentos para os animais e consequentemente para os habitantes destas regiões. 

A compreensão do papel do homem, nesse contexto, exige a internalização de 

conceitos de meio ambiente e reflexões profundas sobre sua relação com a natureza, algumas 

propostas podem ser feitas visando conciliar as atividades da agropecuária e a conservação da 

biodiversidade nestas regiões tais como, a identificação de espécies nativas ou exóticas da 

caatinga com potencial forrageiro, melífero, madeireiro, frutífero, medicinal, aromático, 
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ornamental e outros usos, e desenvolvimento de métodos para seu cultivo sistemático, tais como 

a produção de mudas em laboratório.  

A pesquisa partiu da hipótese de que a micropropagação poderia ser utilizada como 

ferramenta para multiplicar variedades tolerantes de palma com qualidade e uniformidade, 

durante o trabalho constatou-se que tanto a variedade de palma Orelha-de-elefante quanto a 

variedade Miúda respondem muito bem as estimulações dos meios de cultura contendo 

reguladores de crescimento, porém a Orelha-de-elefante sempre apresentou um comportamento 

mais rústico, respondendo com mais rapidez, gerando uma quantidade de mudas superior ao 

método convencional e confirmando a hipótese. 

Diante da metodologia usada, algumas dificuldades podem ser relatadas, 

principalmente para a conclusão do terceiro capítulo, tais como as limitações das viagens aos 

municípios para coleta de dados, o início da pandemia onde foi decretado o isolamento social 

bem como algumas dificuldades financeiras para executar as viagens e conseguir transporte 

para aplicação dos questionários. 

Contudo, vale a pena destacar a imensa experiência vivenciada por mim ao visitar as 

famílias norte-rio-grandenses que trabalham constantemente em grupos familiares, esperava-se 

que existisse cooperação entre os membros das famílias como a literatura relatava, porém me 

surpreendi com a notável união, amor, espírito de cooperativismo, empreendedorismo e 

cooperação de todos os membros. O acolhimento das famílias com a atitude de parar o trabalho, 

sentar para dar as informações sobre o convívio com a palma foi extraordinária, tornando-se 

evidente o prazer em colaborar. 

A partir destas experiências, acreditamos ser possível a introdução e cultivo de palmas 

forrageiras tolerantes para alimentação dos animais através do desenvolvimento de métodos 

para seu estabelecimento e manejo. Estas alternativas estratégicas podem ser permanentemente 

empregadas de forma dinâmica e contínua para preservação do semiárido nordestino, e muitas 

pesquisas ainda deverão ser realizadas neste sentido. 

Entre as alternativas no desdobramento do potencial de uso da palma forrageira na 

alimentação animal, destacam-se formas de melhor aproveitamento, correção de deficiências, 

enriquecimento de seu valor nutritivo e novas formas de uso, em que esta cultura deixa de ser 

um recurso apenas em épocas de estiagem e passa a ser um componente diário da ração dos 

animais ao longo do ano, bem como a exploração de seu uso para outras aplicações reduzindo 

custos e aumentando a competitividade do produtor no mercado globalizado. 

No que diz respeito a convivência com o semiárido, é compreensível a relevância da 

palma como planta forrageira para a região Nordeste, sobretudo no que diz respeito a 
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perspectivas futuras, nas questões ambientais e conservação da biodiversidade forrageira da 

caatinga.   

A rentabilidade das atividades relacionadas a agropecuária pode possibilitar no futuro 

a segurança alimentar das populações que habitam em áreas marcadas pela instabilidade 

climática. Diante destas circunstâncias de alternância climática para os próximos anos, a palma 

forrageira aparece como uma espécie com grande visibilidade e potencial produtivo, baseado 

na diversidade genética dos bancos ativos de germoplasma, haverá a possibilidade de dispersão 

da espécie para novas áreas semiáridas, havendo necessidade de se acentuar as pesquisas na 

região semiárida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFERÊNCIAS  

 

R 



127 
 

REFERÊNCIAS  

ADGER, W. N. Social and ecological resilience: are they related? Progress in Human 

Geography, v. 24, n. 3, p.347-364, 2000. Disponível em: 

https://doi.org/10.1191/030913200701540465. Acesso em: 02 set. 2018. 

ALBUQUERQUE, S. G.; BANDEIRA, G. R. L. Effect of thinning and slashing on forage 

phytomass from a caatinga of Petrolina, Pernambuco, Brazil. Pesquisa Agropecuária 

Brasileira, Brasília, v. 30, n. 6, p. 885-891, 1995. Disponível em: 

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/182009/1/Albuquerque.pdf. Acesso em: 

10 out. 2019. 

ALBUQUERQUE, U. P. Implications of Ethnobotanical Studies on Bioprospecting Strategies 

of New Drugs in Semi-Arid Regions. The Open Complementary Medicine Journal, v. 2, p. 

21-23, 2010. Disponível em: 

https://benthamopen.com/contents/pdf/TOALTMEDJ/TOALTMEDJ-2-21.pdf. Acesso em: 

10 jan. 2019. 

ALMEIDA, A. A.; SILVA, R. A.; ARAÚJO, W. L.; OLIVEIRA, A. V. B.; LEITE, D. T. 

Problemas fitossanitários causados pela Cochonilha-do-Carmim a palma forrageira no Cariri 

Ocidental Paraibano. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v. 6, 

n. 3, p. 98-108, 2011. Disponível em: 

https://www.gvaa.com.br/revista/index.php/RVADS/article/view/743/671. Acesso em: 15 fev. 

2019. 

ANGELIM, L. A. A (org.). Geologia e recursos minerais do estado do Rio Grande do 

Norte: texto explicativo dos mapas geológico e de recursos minerais do estado do Rio Grande 

do Norte. Recife: CPRM; FAPERN, 2006. Disponível em: 

http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/10234. Acesso em: 10 mar. 2019. 

ARAÚJO FILHO, J. T. Efeitos da adubação fosfatada e potássica no crescimento da 

palma forrageira (Opuntia ficusindica Mill.) - Clone IPA - 20. 2000. 78f. Dissertação 

(Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2000. 

ARAÚJO, G. G. L. Alternativas Alimentares para Caprinos e Ovinos no Semiárido In: 

SEMINÁRIO NORDESTINO PECUÁRIO – PECNORDESTE, 7.2003, Fortaleza. Anais 

[...]. Fortaleza, 2003. 

ARAÚJO, P. C. A. O olhar da educação na Literatura de Cordel. Revista Travessias, 

v.1, n. 1, p. 1-13, 2007. Disponível em: http://e-

revista.unioeste.br/index.php/travessias/article/view/2787/2186. Acesso em: 20 ago. 2018. 

BADR, A.; ANGERS, P.; DESJARDINS, Y. Metabolic profiling of photoautotrophic 

and photomixotrophic potato plantlets (Solanum tuberosum) provides new insights into 

acclimatization. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), v. 107, p. 13-24, 

2011. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11240-011-9951-5. Acesso em: 20 nov. 

2018. 

BÁRBARA, E. P.; SILVA, A. A.; SOUZA, M. M.; GURGEL, Z. E.; MARCHI, M. N.; 

BELLINTANI, M. C. Germinação e criopreservação de sementes de cactos nativos da Bahia. 

Gaia Scientia, v.9, n.2, p.91-96, 2015. Disponível em: 

https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/gaia/article/view/24315. Acesso em: 21mar. 2019. 



128 
 

BARBERA, G. História e importância econômica e agroecológica. In: BARBERA, G.; 

INGLESE, P.; BARRIOS, E.P. Agroecologia, cultivo e usos da palma forrageira. Paraíba: 

SEBRAE, 2001. (FAO. Estudo da FAO em Produção e Proteção Vegetal, 132. 

BERKES, F. Understanding uncertainty and reducing vulnerability: lessons from resilience 
thinking. Natural Hazards, v. 41, p.283-295, 2007. Disponível em: 

https://doi.org/10.1007/s11069-006-9036-7. Acesso em: 22 abr. 2019. 

BEZERRA, B. G.; ARAÚJO, J. S.; PEREIRA, D. D.; LAURENTINO, G. Q.; SILVA, L. L. 

Zoneamento agroclimático da palma forrageira (Opuntia sp.) para o estado da Paraíba. 

Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 18, n. 7, p. 

755–761, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1415-43662014000700013. Acesso 

em: 15 nov. 2018. 

BORÉM, A.; GIÚDICE, M. P. D. Biotecnologia e meio ambiente. Viçosa, 2007.  

BORZANI, W.; SCHMIDELL, W.; LIMA, U. A.; AQUARONE, E. Biotecnologia 

Industrial: fundamentos. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 2001. v. 1. 

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Nova delimitação do Semiárido brasileiro. 

Brasília, DF, 2005.  

CALVETE, E. O. Efeito do substrato na aclimatização ex vitro de morangueiro cv. Campinas, 

Fragaria x ananassa Duch. In: KÄMPF, A. N.; FERMINO, M. H. (org.). Substrato para 

plantas: a base da produção vegetal em recipientes. Porto Alegre: Genesis, 2000. 

CÂNDIDO, M. J. D.; ARAÚJO, G. G. L; CAVALCANTE, M. A. B. Pastagens no 

ecossistema Semi-árido brasileiro: atualização e perspectivas futuras. In: REUNIÃO ANUAL 

DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 42., 2005, Goiânia. Anais [...]. Goiânia: 

SBZ; Universidade Federal de Goiânia, 2005. 

CARVALHO, A. C. P. P.; TOMBOLATO, A. F. C.; RODRIGUES, A. A. J.; SANTOS, E. 

O.; SILVA, F. Panorama da micropropagação no Brasil com ênfase em flores e plantas 

ornamentais. In: JUNGHANS, T. G; SOUZA, A. S (org.). Aspectos práticos da 

micropropagação de plantas. 2. ed. Brasília, DF: Embrapa, 2013.  

CARVALHO, P. E. C. Espécies arbóreas Brasileiras. Brasília/DF: Embrapa Informação 

Tecnológica; Colombo: Embrapa Florestas, 2010. v. 4. 

CAVALCANTE, A. B.; LEITE, M. L. M. V.; PEREIRA, J. S.; LUCENA, L. R. R. 

Crescimento de palma forrageira em função da cura de segmentos dos cladódios. Tecnologia 

& Ciência Agropecuária, v.11, n.5, p.15-20, 2017. Disponível em: 

https://revistatca.pb.gov.br/edicoes/volume-11-2017/v-11-n-5-dezembro-2017/03-

crescimento-de-palma-forrageira.pdf. Acesso em: 10 maio 2019. 

CAVALCANTI, E. R. Educação ambiental e educação contextualizada com base na 

convivência com semiárido. In: LIMA, R. C. C.; CAVALCANTE, A. M. B.; PEREZ-

MARIN, A. M. Desertificação e mudanças climáticas no semiárido brasileiro. Campina 

Grande: INSA-PB, 2011. 

CAVALCANTI, E. R.; COUTINHO, S. F. S.; SELVA, V. S. Desertificação e desastres 

naturais na região semi-árido brasileiro. Revistas e cadernos de estudos Sociais, v. 22, n. 1, 



129 
 

p. 19-32, 2006. Disponível em: https://periodicos.fundaj.gov.br/CAD/article/view/1358. 

Acesso em: 11 fev. 2018. 

CAVALCANTI, M. C. A.; BATISTA, A. M. V.; GUIM, A.; LIRA, M. A.; RIBEIRO, V. L.; 

RIBEIRO NETO, A. C. Consumo e comportamento ingestivo de caprinos e ovinos 
alimentados com palma gigante (Opuntia ficus indica Mill) e palma orelha de elefante 

(Opuntia sp). Acta Scientiarum Animal Sciences, Maringá, v. 30, n. 2, p.173-179, 2008. 

Disponível em: https://doi.org/10.4025/actascianimsci.v30i2.4684. Acesso em: 22 out. 2019. 

CAVALCANTI, N. B.; RESENDE, G. M.; BRITO, L. T. L. Vulnerabilidade dos pequenos 

agricultores da região semi-árida do Nordeste nos períodos de seca. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, 41., 2003, Juiz de Fora. 

Anais[...]. Juiz de Fora: SOBER; Embrapa Gado de Leite, 2003. 

CAVALCANTI, V. A. L. B.; SENA, R. C.; COUTINHO, J. L. B.; ARRUDA, G. P.; 

RODRIGUES, F. B. Controle das cochonilhas da palma forrageira. Recife: IPA, 2001. 

CHANDRA, S.; BANDOPADHYAY, R.; KUMAR, V.; CHANDRA, R. Acclimatization of 

tissue cultured plantlets: from laboratory to land. Biotechnology Letters, v. 32, n. 9, p. 1199-

1205, 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10529-010-0290-0. Acesso em: 10 maio 

2019. 

CHIACCHIO, F. P. B. Incidência da cochonilha do carmim em palma forrageira. Revista 

Bahia agrícola, v.8, p.12-14, 2008. Disponível em: 

http://www.seagri.ba.gov.br/sites/default/files/3_comunicacao01v8n2.pdf. Acesso em: 22 jan. 

2020. 

CHIACCHIO, F. P. B; MESQUITA, A. S.; SANTOS, J. R. Palma forrageira: uma 

oportunidade econômica ainda desperdiçada para o Semi-árido baiano. Revista Bahia 

Agrícola, v.7, n.3, nov. 2006. Disponível em: 

http://www.seagri.ba.gov.br/sites/default/files/socioeconomia03_v7n3.pdf. Acesso em: 22 

ago. 2019. 

CID, L. P. B. Cultivo in vitro de plantas. Brasília/DF: Embrapa, 2014. 

CINNER, J; FUENTES, M. M. P. B.; RANDRIAMAHAZO, H. Exploring social resilience in 

Madagascar’s marine protected areas. Ecology and Society, v. 14, n. 1, 2009. Disponível em: 

http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss1/art41. Acesso em: 4 jul. 2019. 

COELHO, P. J. A.; FUCK JÚNIOR, S. C. F.; NASCIMENTO, E. Coleta e conservação ex 

situ de cactáceas nativas do estado do Ceará. Gaia Scientia, v. 9, n. 2, p. 183-192, 2015. 

Disponível em: 

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/138380/1/ART15066.pdf. Acesso em: 

04 maio 2019. 

CONTI, I. L.; SCHROEDER, E. O. (org.). Convivência com o semiárido brasileiro: 

autonomia e protagonismo social. Editora IABS: Brasília/DF, 2013. 

CORREIA, D.; NASCIMENTO, E. H. S.; ARAÚJO, J. D. M.; ANSELMO, G. C.; COELHO, 

P. J. A. Germinação de sementes de cactáceas in vitro. Fortaleza: Embrapa Agroindústria 

Tropical, 2011. (Comunicado Técnico 181). 



130 
 

COSTA, P. P. M. A contribuição do cordel no processo de aprendizagem de alunos do 9º 

ano na escola pública municipal de Novo Lino. Disponível em: 

https://docplayer.com.br/7000298-A-contribuicao-do-cordel-no-processo-de-aprendizagem-

de-alunos-do-9o-ano-na-escola-publica-municipal-de-novo-lino.html. Acesso em: 20 ago. 

2016. 

DRENNAN, P. M.; NOBEL, P. S. Responses of CAM species to increasing atmospheric CO2 

concentrations. Plant, Cell and Environment, v. 23, n. 8, p. 767-781, 2000. Disponível em: 

https://doi.org/10.1046/j.1365-3040.2000.00588.x. Acesso em: 22 out. 2020. 

DUBEUX JÚNIOR, J. C. B.; ARAÚJO FILHO, J. T.; SANTOS, M. V. F.; LIRA, M. A.; 

SANTOS, D. C.; PESSOA, R. A. S. Adubação mineral no crescimento e composição mineral 

da palma forrageira clone IPA-20. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v. 5, n. 1, p. 

129-135, 2010. Disponível em: http://www.agraria.pro.br/ojs-

2.4.6/index.php?journal=agraria&page=article&op=view&path%5B%5D=agraria_v5i1a591. 

Acesso em: 5 set. 2018. 

EL FINTI, A.; EL BOULLANI, R.; AIT AABD, N.; MSANDA, F.; SERGHINI, M. A.; EL 

MOUSADIK, A. In vitro propagation of three moroccan prickly pear cactus opuntia and plant 

establishment in soil. Notulae Scientia Biologicae, v. 5, n. 1, p. 39-44, 2013. Disponível em: 

https://doi.org/10.15835/nsb518354. Acesso em: 08 fev. 2019. 

ERIG, A. C.; SCHUCH, M. W. Micropropagação fotoautotrófica e uso da luz natural. 

Ciência Rural, v.35, n. 4, p. 961-965, 2005. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103-

84782005000400039. Acesso em: 23 mar. 2018. 

ESCOBAR, A.; VILLALOBOS, A.; VILLEGAS M. A. Opuntia micropropagation by axillary 

proliferation. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, v. 7, p. 269-277, 1986. Disponível em: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF00037744.pdf. Acesso em: 09 dez. 2018. 

ESTRADA-LUNA, A. A.; MARTÍNEZ-HERNÁNDEZ, J. J.; TORRES-TORRES, M. E.; 

CHABLÉ-MORENO, F. In vitro micropropagation of the ornamental prickly pear cactus 

Opuntia lanigera Salm–Dyck and effects of sprayed GA3 after transplantation to ex vitro 

conditions. Scientia Horticulturae, v. 117, n. 4, p. 378-385, 2008. Disponível em: 

https://doi.org/10.1016/j.scienta.2008.05.042. Acesso em: 22 out. 2020. 

FELIPE, J. L. A.; ROCHA, A. P. B.; CARVALHO, E. A. Atlas escolar Rio Grande do 

Norte: estudo geo-histórico e cultural. 2. ed. João Pessoa/PB: Grafset, 2011.  

FELIPE, J. L. A.; ROCHA, A. P. B.; CARVALHO, E. A. Economia do Rio Grande do 

Norte: estudo geo-histórico e econômico. João Pessoa: Grafset, 2001. 

FERREIRA, M. A.; SILVA, F. M.; BISPO, S. V.; AZEVEDO, M. Estratégia na 

suplementação de vacas leiteiras no semi-árido do Brasil. Revista Brasileira de zootecnia, v. 

38, p.322-329, 2009.  Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1516-35982009001300032. 

Acesso em: 17 abr. 2020. 

FERRI, M. G. Fisiologia Vegetal. 2. ed. São Paulo: EPU, 1985. v. 1. 

FROTA, H. M.; CARNEIRO, M. S. S.; ZÁRATE, R. M. L.; CAMPOS, F. A. P.; PEIXOTO, 

M. J. A. Efeitos do BAP e do AIA na indução e no crescimento in vitro de brotos de dez 

clones de palma forrageira. Revista Ciência Agronômica, v. 35, p. 279-283, 2004. 



131 
 

Disponível em: http://www.ccarevista.ufc.br/site/down.php?arq=20rca35-e.pdf. Acesso em: 

14 abr. 2018. 

GARCIA, R. R. Efeito de reguladores vegetais no desenvolvimento de plantas de alfafa 

(Medicago sativa L.) cv. “Crioula”. 2006. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - 

Universidade de Marilia, Marília - SP: UNIMAR, 2006. 

GEORGE, E. F. Plant propagation by tissue culture, part 1: the technology. Ed. Edington: 

Exegetics Limited. 1996.  

GEORGE, E. F.; HALL, M. A.; DE KLERK, G. Plant Propagation by Tissue Culture. 

Dordrecht: Springer, 2008. v. 1. 

GRATTAPAGLIA, D.; MACHADO, M. A. Micropropagação. In: TORRES, A. C.; CALDAS, 

L. S.; BUSO, J. A. Cultura de tecidos e transformação genética de plantas. Brasília: 

EMBRAPA-SPI, CNPH, 1998.  

GUERRA, M. P.; NODARI, R. O. Introdução ao conceito da biotecnologia. Florianópolis, 

2006.  

GUITARRARA, P. Taiga. Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/taiga.htm. Acesso em: 12 ago. 2019.  

GUSMÃO, R. P. Avaliação dos aspectos tecnológicos envolvidos na obtenção da farinha 

de palma forrageira (Opuntia fícus indica Mill). 2011. Dissertação (Mestrado em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011. 

HAZARIKA, B. N. Acclimatization of tissue-cultured plants. Current Science, v. 85, n. 12, 

p. 1704-1712, 2003. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/24109975. Acesso em: 09 

fev. 2019. 

HOFFMANN, W. Etnobotânica. In: BARBERA, G.; INGLESE, P.; BARRIOS, E. P. 

Agroecologia, cultivo e usos da palma forrageira. Paraíba: SEBRAE, 2001. (FAO. Estudo 

da FAO em Produção e Proteção Vegetal, 132). 

HOPKINS, W. G.; HUNER, N. P. A. Introduction to Plant Physiology. 2. ed. New York: 

John Wiley & Sons, Inc., 2000. 

IBGE. Pesquisa industrial: inovação tecnológica 2000: análise dos resultados. Rio de 

Janeiro: IBGE, 2002. Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv82648.pdf. Acesso em: 26 mai. 2019. 

IBGE. Rio Grande do Norte. Panorama. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/panorama. Acesso em: 08 jun. 2018. 

IDEMA. Anuário Estatístico do Rio Grande do Norte. Natal, 2016. 

IDEMA. Perfil do Rio Grande do Norte. Natal, 2014. Disponível em: 

https://docplayer.com.br/2740929-Perfil-do-rio-grande-do-norte.html. Acesso em: 22 jul. 

2019. 



132 
 

IDEMA. Perfil do seu Município: Tibau. Natal, 2008. Disponível em: 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DOC000000000013807.PDF. Acesso em: 10 

out. 2019. 

IDIARN. Implementação de bancos de sementes da cultura da palma forrageira no 

Estado do Rio Grande do Norte, visando à distribuição, divulgação e inovação, 

utilizando variedades resistentes a Cochonilha do Carmim (Dacttylopius opuntiae 

cockerell). Natal/RN, 2013. 

KAWALL, L. E. Literatura de cordel: o jornal do sertão. 2014. Disponível em: 

http://arnaldochieus.blogspot.com/2014/12/literatura-de-cordel-o-jornal-do-sertao.html. 

Acesso em: 11 ago. 2018. 

KENDE, H.; ZEEVAART, J. A. D. The five “classical” plant hormones. The Plant Cell, v. 9, 

n. 7, p. 1197-1210, 1997. Disponível em: https://doi.org/10.1105/tpc.9.7.1197. Acesso em: 22 

out. 2020. 

LACA-BUENDIA, J. P. Efeito de doses de reguladores de crescimento no algodoeiro 

(Gossypium hirsutum L.). Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal, v. 1, n. 1, p. 109-113, 

1989. 

LACERDA, A. V.; BARBOSA, F. M. Matas ciliares no domínio das caatingas. João 

Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2006. 

LEMA-RUMIŃSKA, J.; KULUS, D. Micropropagation of Cacti: a Review. Haseltonia, v. 

19, p. 46-63, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.2985/026.019.0107. Acesso em: 22 out. 

2020. 

LEMOS, M. Uso de esgoto doméstico tratado na produção de palma forrageira em 

assentamento rural do semiárido brasileiro. 2016. Tese (Doutorado em Manejo de Solo e 

Água) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2016. 

LIMA, C. S. M.; BANDEIRA, J. M.; RUBIN, S.; RIBEIRO, M. V.; FIGUEIREDO, P. M.; 

PETERS, J. A.; BRAGA, E. J. B. Substratos para Aclimatização de Plantas Micropropagadas 

de Mentha viridis L. Revista Brasileira de Biociências, v. 5, n. 2, p. 672-674, 2007. 

Disponível em: http://www.ufrgs.br/seerbio/ojs/index.php/rbb/article/view/578/488. Acesso 

em: 09 fev. 2019. 

LIMA, F. L.; GONÇALVES, J. N.; OLIVEIRA, T. T. A literatura de cordel na sala de aula: 

uma reflexão sobre a experiência no estágio de literatura ensino fundamental. In: 

ENCONTRO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DA UEPB, 5., 2015, Paraíba/PB. Anais [...]. 

Paraíba/PB, 2015. Disponível em: 

https://editorarealize.com.br/editora/anais/enid/2015/TRABALHO_EV043_MD1_SA9_ID18

01_31072015133925.pdf. Acesso em: 24 ago. 2016. 

LIMA, G. F. C. et al. Situación actual de las técnicas de producción de nopal forrajero en 

Brasil: avances y limitaciones. In: SIMPOSIO INTERNACIONAL TUNA NOPAL, 1., 2013. 

Resumos[...]. SAGARPA, 2013. 

LIMA, G. F. C.; DANTAS, F. D. G.; CHAGAS, M. C. M.; GUEDES, F. X.; TORRES, J. F.; 

HOLANDA, J. S.; SILVA, E. C. S.; MORAIS, A. M. B.; NASCIMENTO, S. M. Caminhos 

para a expansão e o Desenvolvimento da Palma Forrageira no Rio Grande do Norte. 



133 
 

Parnamirim/RN: EMPARN, 2019. (EMPARN Documentos, 49). Disponível em: 

http://www.adcon.rn.gov.br/ACERVO/EMPARN/DOC/DOC000000000215306.PDF. Acesso 

em: 08 fev. 2018. 

LIMA, G. F. C.; WANDERLEY, A. M.; GUEDES, F. X.; SILVA, J. G. M.; RÊGO, M. M. 
T.; DANTAS, F. D. G. Palma Forrageira Irrigada e Adensada: uma reserva forrageira 

estratégica para o semiárido potiguar. Parnamirim/RN: EMPARN, 2015. (EMPARN 

Documentos, 45). 

LONDRES, M. J. F. Cordel: do encantamento às histórias de luta. São Paulo: Duas Cidades, 

1983. 

LOPES, E. B. (org.). Palma Forrageira: Cultivo, uso atual e perspectivas de utilização no 

semiárido Nordestino. João Pessoa: EMEPA-PB, 2012.  

LOPES, E. B.; BATISTA, J. L.; BRITO, C. H.; ALBUQUERQUE, I. C. Infestation level of 

carmine cochineal in cactus pear (Opuntiia ficus indica) Monteiro municipality, State of 

Paraíba, Brazil. In: INTERNATIONAL CONGRESS ON CACTUS PEAR AND 

COCHINEAL, 6, 2007. Resumos [...], 2007. 

LOPES, R. Literatura de Cordel. Antologia. 3. ed. BNB, 1993. 

MALVEZZI, R. Semi-árido uma visão holística. Brasília: Ed. Confea, 2007.  

MARENGO, J. A. Mudanças climáticas globais e seus efeitos sobre a biodiversidade: 

caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o território brasileiro 

ao longo do século XXI. 2. ed. Brasília, DF: MMA, 2006. (Biodiversidade, 26). 

MARENGO, J. A.; CHOU, S. C.; KAY, G.; ALVES, L. M.; PESQUERO, J. F.; SOARES, W. 

R.; SANTOS, D. C.; LYRA, A. A.; SUEIRO, G.; BETTS, R.; CHAGAS, D. J.; GOMES, J. L.; 

BUSTAMANTE, J. F.; TAVARES, P. Development of regional future climate change 

scenarios in South America using the Eta CPTEC/HadCM3 climate change projections: 

climatology and regional analyses for the Amazon, São Francisco and the Paraná River basins. 

Climate Dynamics, v. 38, p.1829-1848, 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00382-

011-1155-5. Acesso em: 26 out. 2019. 

MARQUES, O. F. C.; GOMES, L. S. P.; MOURTHÉ, M. H. F.; BRAZ, T. G. S.; PIRES 

NETO, O. S. Palma forrageira: cultivo e utilização na alimentação de bovinos. Caderno de 

Ciências Agrárias, v. 9, n. 1, p. 75-93, 2017. Disponível em: 

https://periodicos.ufmg.br/index.php/ccaufmg/article/view/2940. Acesso em: 23 mar. 2018. 

MATOS, E. Literatura de Cordel: a escuta de uma voz poética. Habitus, v. 5, n. 1, 2007. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.18224/hab.v5.1.2007.149-167. Acesso em: 06 jan. 2019. 

MATTOS, L. M. E.; FERREIRA, M. A.; SANTOS, D. C.; LIRA, M. A.; SANTOS, M. V. F.; 

BATISTA, Â. M. V.; VÉRAS, A. S. C. Associação da palma forrageira (Opuntia fícus indica 

Mill) com diferentes fontes de fibra na alimentação de vacas 5/8 holandês/zebu em lactação. 

Revista Brasileira de Zootecnia, v. 29, n.6, p.2128-2134, 2000. Disponível em: 

http://www.sbz.org.br/revista/artigos/2899.pdf. Acesso em: 15 set. 2018. 

MEDVIÉDEV, P. N. O método formal nos estudos literários: introdução crítica a uma 

poética sociológica. São Paulo: Contexto, 2012. 



134 
 

MENEZES, E. A.; SILVA, P. C. G.; QUEIRÓZ, M. A.; PORTO, E. R. O semi-árido tropical 

brasileiro. In: ALBUQUERQUE, A. C. S.; SILVA, A. G. Agricultura tropical: quatro 

décadas de inovações tecnológicas, institucionais e políticas. Brasília, DF: Embrapa 

Informação Tecnológica, 2008. v.2. 

MENEZES, R. S. C.; SIMÕES, D. A.; SAMPAIO, E. V. S. B. A palma no Nordeste do Brasil: 

conhecimento atual e novas perspectivas de uso. Recife: Editora Universitária, 2005. 

MOURA, L. B.; ROCHA, É. M. F. F.; SOUSA, E. M.; MAGALHÃES, S. F.; HOLANDA 

NETO, J. P. Elaboração de produtos alimentícios à base de palma (Opuntia fícus indica) e do 

seu fruto. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v. 4, n. 4, p. 

146-161, 2009. Disponível em: 

https://www.gvaa.com.br/revista/index.php/RVADS/article/view/229. Acesso em: 10 nov. 

2018. 

MOURA, M. S. B.; SOUZA, L. S. B.; SÁ, I. I. S.; SILVA, T. G. F. Aptidão do Nordeste 

brasileiro ao cultivo da palma forrageira sob cenários de mudanças climáticas. In: SIMPÓSIO 

DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DESERTIFICAÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 

3., 2011, Juazeiro. Anais [....]. Petrolina: Embrapa Semiárido, 2011.  

MURASHIGE, T.; SKOOG, F. A revised medium for rapid growth and bioassays with 

tobacco tissue cultures. Physiology Plantarum, v.15, n.3, p.473-479. 1962. 

NEVES, A. L. A.; PEREIRA, L. G. R.; SANTOS, R. D.; VOLTOLINI, T. V.; ARAUJO, G. 

G. L.; MORAES, S. A.; ARAGÃO, A. S. L.; COSTA, C. T. F. Plantio e uso da palma for 

Plantio e uso da palma forrageira na alimentação de bovinos no semiárido brasileiro. 

Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2010. (Embrapa Gado de Leite. Comunicado Técnico, 

62).  

NOBEL, P. S. Avances recientes en la ecofisiologia de Opuntia ficus-indica y otras cactaceas. 

In: MEMORIAS DEL CONGRESO NACIONAL; CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 

EL CONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL NOPAL, 6., 4., 1995, Jalisco, México. 

Anais [...].Jalisco, México, 1995. 

NOBEL, P. S. Biologia ambiental. In: BARBERA, G.; INGLESE, P.; BARRIOS, E.P. 

Agroecologia, cultivo e usos da palma forrageira. Paraíba: SEBRAE, 2001. (FAO. Estudo 

da FAO em Produção e Proteção Vegetal, 132. 

NORONHA, C. H. M. M. Rio Grande do Norte: cultura e lugar. São Paulo: Editora do 

Brasil, 2012. v. 1.  

NUNES, C. S. Usos e aplicações da palma forrageira como uma grande fonte de economia 

para o semiárido nordestino. Revista Verde, Mossoró, v.6, n.1, p. 58-66, 2011. Disponível 

em: https://www.gvaa.com.br/revista/index.php/RVADS/article/view/551/582. Acesso em: 12 

mar. 2019. 

OLIVEIRA, E. A.; JUNQUEIRA, S. F; MASCARENHAS, R. J. Caracterização físico-

química e nutricional do fruto da palma (Opuntia fícus indica L. Mill) cultivada no sertão do 

sub‐médio São Francisco. Holos, v.3, p. 113-119, 2011. Disponível em: 

http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/517. Acesso em: 17 jan. 2018. 



135 
 

OLIVEIRA, F. T.; SOUTO, J. S.; SILVA, R. P.; ANDRADE FILHO, F. C.; PEREIRA 

JÚNIOR, E. B. Palma forrageira: adaptação e importância para os ecossistemas Áridos e 

Semiáridos. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v. 5, n. 4, p. 

27- 37, 2010. Disponível em: 
https://www.gvaa.com.br/revista/index.php/RVADS/article/view/336/0. Acesso em: 19 fev. 

2019. 

PASQUAL, M.; SOARES, J. D. R.; RODRIGUES, F. A. Tissue culture applications for the 

genetic improvement of plants. In: BORÉM, A.; FRITSCHE-NETO, R. Biotechnology and 

Plant Breeding. London: Academic Press, 2014.   

PELISSARI, G.; CARVALHO, I. R.; SILVA, A. D. B. Hormônios reguladores de 

crescimento e seus efeitos sobre os parâmetros morfológicos de gramíneas forrageiras. In: 

SEPE - SIMPÓSIO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNIFRA, 2012. Anais [...]. 

Santa Maria - RS, 2012. 

RÉGIS, S. Literatura e conhecimento. In: RÉGIS, S. Aproximações: ensaios sobre literatura. 

São Paulo, 2007. 

REINOLDS, S. G.; ARIAS, E. General background on opuntia. Disponível em: 

http://www.fao.org/3/Y2808E/y2808e04.htm. Acesso em: 14 jan. 2018. 

RIBEIRO, E. A. A perspectiva da entrevista na investigação qualitativa. Evidência, olhares e 

pesquisas em saberes educacionais, v. 4, n. 4, p. 129-148, 2008. 

ROCHA, M. A. C.; COSTA, M. A. P. C.; SILVA, S. A.; LEDO, C. A. S.; MOREIRA, M. J. 

S.; BASTOS, L. P. Enraizamento in vitro e aclimatização de genótipos de jenipapeiro 

(Genipa americana L.). Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 30, n. 3, p. 769- 

774, 2008. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0100-29452008000300035. Acesso em: 

20 mar 2019. 

SÁENZ-HERNÁNDEZ, D. Fabricação de alimentos e obtenção de subprodutos. In: 

BARBERA, G.; INGLESE, P.; BARRIOS, E.P. Agroecologia, cultivo e usos da palma 

forrageira. Paraíba: SEBRAE, 2001. (FAO. Estudo da FAO em Produção e Proteção 

Vegetal, 132. 

SALES, A. T. Sistemas de producción de nopal forrajero en Brasil. RESPYN, Revista Salud 

Pública y Nutrición, n. 5, p. 57-69, 2010. [Edición Especial del Reporte de Actividades do 

VIII Simposium‐Taller Nacional y I Internacional Producción y Aprovechamiento del Nopal, 

Escobedo, Nuevo León, Nov. 2009.] 

SALISBURY, F. B.; ROSS, C. W. Fisiologia de plantas. 4. ed. São Paulo: Cengage Learing, 

2012.  

SAMPAIO, E. Fisiologia Vegetal: teoria e experimentos. Ponta Frossa: UEOG, 1998.  

SAMPAIO, E. V. S. B.; ARAÚJO, M. S. B.; SAMPAIO, Y. S. B. Impactos ambientais da 

agricultura no processo de desertificação no Nordeste do Brasil. Revista de Geografia, v. 22, 

n. 1, jan/jun. 2005. Disponível em: 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistageografia/article/view/228637/23060. Acesso em: 11 

out.. 2019.  



136 
 

SANTOS, D. C.; FARIAS, I.; LIRA, M. A.; SANTOS, M. V. F.; ARRUDA, G. P.; 

COELHO, R. S. B.; DIAS, F. M.; MELO, J. N. Manejo e utilização da palma forrageira 

(Opuntia e Nopalea) em Pernambuco. Recife: Empresa Pernambucana de Pesquisa 

Agropecuária-IPA, 2006. 48p. (IPA. Documentos, 30). 

SANTOS, D. C.; LIRA, M. A.; SILVA, M. C.; FREITAS, E. V.; CAVALCANTE, H. M. B.; 

SANTOS, M. V. F.; VAZ, A. A.; PEREIRA, V. L. A. Genótipos de palma forrageira para 

áreas atacadas pela cochonilha  do  carmim  no  Sertão  Pernambucano. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 6., 2011, Búzios. Anais[…]. Búzios: 

SBMP, 2011.  

SANTOS, D. C.; SILVA, M. C.; SILVA, D. M. P. Convivência com a cochonilha do carmim 

em palma forrageira no Estado de Pernambuco. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

PALMA E OUTRAS CACTÁCEAS, 2., 2011. Anais [...]. Garanhuns-PE, 2011. (CD-ROM). 

SANTOS, E. K. Totipotência celular e cultura de tecidos vegetais. In: FREITAS, L. B.; 

BERED, F. Genética e evolução vegetal. Porto Alegre: UFRGS, 2003.  

SANTOS, J. A. N.; OLIVEIRA, A. A. P.; EVANGELISTA, F. R.; NOGUEIRA FILHO, A.; 

VIDAL, M. F.; SILVA, C. E. G.; COÊLHO, J. D.; CARNEIRO, W. M. A.; VALENTE 

JÚNIOR, A. S.; SOUZA, G. S. A agroindústria da carne bovina no Nordeste. Fortaleza: 

Banco do Nordeste do Brasil, 2012. (Série Documentos do ETENE, n. 31). 

SANTOS, M. V. F. et al. Palma forrageira. In: Plantas forrageiras. Viçosa: Editora UFV, 

2010.  

SANTOS, P. L.; PRANDO, M. B.; MORANDO, R.; PEREIRA, G. V. N.; KRONKA, A. Z. 

Utilização de extratos vegetais em proteção de plantas. Enciclopédia Biosfera, v. 9, n. 17, p. 

2562-2576, 2013. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/137597. Acesso em: 18 out. 

2019. 

SANTOS-SEREJO, J. A. Micropropagação da Bananeira. In: JUNGHANS, T. G; SOUZA, A. 

S (org.). Aspectos práticos da micropropagação de plantas. 2. ed. Brasília, DF: Embrapa, 

2013. 

SILVA, A. B.; CORREA, V. R. S.; TOGORO, A. H.; SILVA, J. A. S. Efeito da luz e do 

sistema de ventilação natural em abacaxizeiro (Bromeliacea) micropropagado. Bioscience 

Journal, v. 30, n. 2, 2013. Disponível em: 

http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/17972. Acesso em: 22 fev. 

2019. 

SILVA, A. P.; DANTAS, D. N.; BUENO, R. J. Construindo a Educação para a Convivência 

com o Semiárido. Revista OKARA, João Pessoa/PB, v. 3, n. 1, 2009. Disponível em: 

https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/okara/article/view/9008. Acesso em: 09 mai. 2019. 

SILVA, C. C. F.; SANTOS, L. C. Palma forrageira (Opuntia fícus indica Mill) como 

alternativa na alimentação de ruminantes. Revista Electrónica de Veterinária REDVET, v. 

7, n. 10, p. 1-13, 2006. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/636/63617167010.pdf. 

Acesso em: 25 fev. 2019. 

SILVA, F. B. R.; RICHE, G. R.; TONNEAU, J. P.; SOUZA NETO, N. C.; BRITO, L. T. L.; 

CORREIA, R. C.; CAVALCANTE, A. C.; SILVA, A. B.; ARAÚJO FILHO, J. C.; LEITE, A. 



137 
 

P. Zoneamento Agroecológico do Nordeste: diagnóstico do quadro natural e 

agrossocioeconômico. Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1993.  

SILVA, R. M. A. Entre o combate à seca e a convivência com o semi-árido: transições 

paradigmáticas e sustentabilidade do desenvolvimento. Fortaleza: Banco do Nordeste do 

Brasil, 2010. (Série BNB Teses e Dissertações, n. 12). 

SILVA, S. R.; ZAPPI, D.; TAYLOR, N.; MACHADO, M. Plano de ação nacional para 

conservação das cactáceas. Brasília: ICMBio, 2011. (Série Espécies Ameaçadas, n. 24). 

SKOOG, F.; MILLER, C. O. Chemical regulation of growth and organ formation plant tissues 

culture in vitro. Symposia of the Society for Experimental Biology, Cambridge, v. 11, p. 

118-140, 1957. 

SMITH, R. H. Plant Tissue Fulture: techniques and experiments. San Diego, California: 

Academic Press, 2000.  

SOUZA, A. S.; COSTA, M. A. P.; SANTOS-SEREJO, J. A.; JUNGHANS, T. G.; SOUZA, 

F. V. D. Introdução à cultura de tecidos de plantas. In: SOUZA, A. S.; JUNGHANS, T. G. 

Introdução à micropropagação de plantas. Cruz das Almas/BA: Embrapa Mandioca e 

Fruticultura Tropical, 2006. 

SOUZA, L. M.; SILVA, M. M. A; ARAÚJO, J. S. Aclimatização de mudas de palma 

forrageira. Campina Grande: INSA, 2015. 

SOUZA, L. S. B.; MOURA, M. S. B.; SILVA, T. G. F.; SOARES, J. M.; CARMO, J. F. A.; 

BRANDÃO, E. O. Indicadores climáticos para o zoneamento agrícola da palma forrageira 

(Opuntiasp.). In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 

3., Petrolina. Anais [...]. Petrolina: Embrapa Semi Árido, p. 23-28, 2008. Disponível em: 

https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/156105/1/OPB2185.pdf. Acesso em: 

23 mar. 2019. 

SUASSUNA, P. Tecnologia do cultivo intensivo da palma-TCIP. In: NAZARENO, M. A.; 

OCHOA, M. J.; DUBUEX Jr., J. C. Proceedings of the second meeting for the integral use 

cactos pear and other cacti. Argentina: FAIICARDA CACTUSNET. 2013.  

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

TAVARES, D. E. A interdisciplinaridade na Contemporaneidade: qual o sentido? In: 

FAZENDA, Invani (org.). O que é interdisciplinaridade? São Paulo: Cortez, 2008. 

TELES, M. M.; SANTOS, M. V. F.; DUBEUX JÚNIOR, J. C. B.; BEZERRA NETO, E.; 

FERREIRA, R. L. C.; LUCENA, J. E. C.; LIRA, M. A. Effects of Nematicide and 

Fertilization on the Forage Cactus (Opuntia ficus indica Mill) cv. "Gigante" Growth and 

Production. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 31, n. 1, p. 52-60, 2002. Disponível em: 

https://www.rbz.org.br/article/effects-of-nematicide-and-fertilization-on-the-forage-cactus-

opuntia-ficus-indica-mill-cv-gigante-growth-and-production/. Acesso em: 26 ago. 2018. 

TORRES, A. C.; CALDAS, L. S.; BUSO, J. A. Cultura de tecidos e transformação 

genética de plantas. Brasília: Embrapa-SPI/Embrapa-CNPH, 1998. v.1. 



138 
 

TORRES, L. C. L.; FERREIRA, M. A.; GUIM, A.; VILELA, M. S.; GUIMARÃES, A. V.; 

SILVA, E. C. Substituição da palma-gigante por palma-miúda em dietas para bovinos em 

crescimento e avaliação de indicadores internos. Revista Brasileira de Zootecnia, Brasília, v. 

38, n. 11, p. 2264-2269, 2009. 

TUAN, Y. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. 

Londrina: EDUEL, 2012. 

UZUNIAN, A.; CORTEZ, J. S. A.; CORTEZ, P. H. M.; MORAES, P. R.; FRANCO, J. M. V. 

Mata Atlântica e Manguezais. 2. ed. São Paulo: Harbra, 2014. (Col. Biomas do Brasil). 

VASCONCELOS, A. G. V.; LIRA, M. A.; CAVALCANTI, V. A. L.; SANTOS, M. V. F.; 

CÂMARA, T.; WILLADINO, L. Micropropagação de palma forrageira cv. Miúda (Nopalea 

cochenilífera Salm Dyck). Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v. 2, n. 1, p. 28-31, 

2007. Disponível em: http://www.agraria.pro.br/ojs-

2.4.6/index.php?journal=agraria&page=article&op=view&path%5B%5D=765. Acesso em: 

11 fev. 2019. 

VASCONCELOS, A. G. V.; LIRA, M. A.; CAVALCANTI, V. L. B.; SANTOS, M. V. F.; 

WILLADINO, L. Seleção de clones de palma forrageira resistentes a cochonilha-do-carmim 

(Dactylopiussp). Revista Brasileira de Zootecnia, v. 38, n. 5, p. 827-831, 2009. Disponível 

em: http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35982009000500007. Acesso em: 26 maio 2019. 

VIANA, A.; OLIVEIRA, J. Acorda cordel na sala de aula: a literatura popular como 

ferramenta auxiliar na educação. 2. ed. Fortaleza, CE: Tupynanquim Editora; Mossoró, RN: 

Editora Queima-Bucha, 2010.  

VIEIRA, E. L.; SOUZA, G. S.; SANTOS, A. R.; SILVA, J. S. Manual de fisiologia vegetal. 

São Luiz: EDUFMA, 2010. E-book. 

VILLA, F.; PASQUAL, M.; SILVA, E. F. Micropropagação de híbridos de orquídea em meio 

knudson com adição de vitaminas do meio MS, benzilaminopurina e carvão ativado. Semina: 

Ciências Agrárias, v. 35, n. 2, p. 683-694, 2014. Disponível em: 

https://www.redalyc.org/pdf/4457/445744140010.pdf. Acesso em: 04 abr. 2020. 

VOLP, A. C. P.; RENHE, I. R. T.; STRINGUETA, P. C. Pigmentos naturais bioativos. 

Alimentos e Nutrição, Araraquara, v. 20, n. 1, p.157-166, 2009. Disponível em: http://serv-

bib.fcfar.unesp.br/seer/index.php/alimentos/article/viewFile/959/786&gt;. Acesso em: 04 abr. 

2019. 

WEHBE, M. B.; SEILER, R. A.; VINOCUR, M. R.; EAKIN, H.; SANTOS, C.; 

CIVITARESI, H. M. Social Methods for Assessing Agricultural Producers: Vulnerability to 

Climate Variability and Change Based on the Notion of Sustainability. AIACC Working 

Paper, n. 19, 2005.  

XAVIER, P. B. Germinação e aclimatização de Hamatocactus setispinus (cactaceae). 

2010. 94f. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) - Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro, Rio de Janeiro, 2010. 

YANG, L.; LU, M.; CARL, S.; MAYER, J. A.; CUSHMAN, J. C.; TIAN, E.; LIN, H. 

Biomass characterization of Agave and Opuntia as potential biofuel feedstocks. Biomass and 



139 
 

Bioenergy, v. 76, p. 43-53, 2015. Disponível em: 

https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2015.03.004. Acesso em: 17 nov. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÊNDICES A 



141 
 

APÊNDICES A – Levantamento de Indicadores Técnicos e Econômicos 

                                                                             

LEVANTAMENTO DE INDICADORES TÉCNICOS E ECONÔMICOS DA 

UTILIZAÇÃO DA PALMA FORRAGEIRA NO SEMIÁRIDO POTIGUAR 

 

MUNICÍPIO: __________________________________________________________ 

 

1 - Sexo: 

(   ) Masculino (   ) Feminino 

  

2 - Idade: _________ 

 

3 - Grau de escolaridade:  

(   ) Sem instrução (   ) Alfabetizado (   ) Ensino fundamental incompleto 

(   ) Ensino fundamental completo   (  ) Ensino médio incompleto 

(  ) Ensino superior incompleto (   ) Ensino superior completo 

 

4 - Distância da propriedade até a sede do município (km): ___________________ 

 

5- Qual o número de pessoas na família?  

(   ) menos de 03 (   ) 4-6    (   ) 7-9   (   ) acima de 10 

 

6 - Tem fonte de água na propriedade? Se não, qual a distância da mais próxima 

(m)? 

 

(   ) Sim                                                                          (   ) Não,___________________________ 

 

7 - Que tipo de fonte de água existe na propriedade? 

(   ) poço   (   ) barreiro    (   ) açude (   ) outros, citar________________ 

 

8 - Área total da propriedade (ha): ________________________________________ 

 

9 - Quais são as principais criações? 

(   ) Bovino (   ) Caprino  (   ) Ovino (   ) Equino (   ) Suíno (   ) Aves 

Quantifique:____________________________________________________________ 

 

10 - Qual o tempo de atividade na agropecuária? ____________________________  

 

11 - Cultiva a palma forrageira? Se sim, há quanto tempo? 

(   ) Sim, __________________________                              (   ) Não 

 

12 - Qual a área destinada ao cultivo da palma (ha)? _________________________ 

 

13– Qual (is) são a (s) principal (is) variedades de palma cultivada (s)? 

(   ) Gigante (   ) Redonda (   ) Miúda (   ) Palma Orelha de Elefante Mexicana 

(   ) outras, tem preferência por alguma? Cite________________________________ 
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14 - Qual a idade do palmal? _____________________________________________ 

 

15- Qual é a principal finalidade do uso da palma forrageira? 

(    ) Alimentação de ruminantes (    ) alimentação de não ruminantes 
(    ) reserva forrageira (    ) proteção ambiental (   ) fonte de água   

 

16 - Já comercializou palma a palma como forragem?  

(   ) sim   (   )não Preço da venda: R$ _______________________________ 

 

17 - Qual a frequência da colheita?  

(   ) 6 meses (   )12 meses (   )24 meses 

(   )acima de 24 meses (   ) conforme necessidade 

 

18 – Utiliza a palma em qual período? (   ) só no período seco (   )  ano todo 

 

19- Qual é o percentual estimado de participação da palma na alimentação animal? 

(    )  25% (   ) 50% (   ) acima de 50% 

 

20- Usa outras cactáceas na alimentação animal? 

(   ) xiquexique    (   )  facheiro    (   ) cardeiro   

(    ) mandacaru (   ) outros,cite __________________________________ 

 

21 - Qual o grau de importância que você aplica ao uso de palma na alimentação 

dos animais? 

(   ) Muito importante (   ) Importante (   ) Indiferente 

(   ) Pouco importante (   ) Sem importância 

 

22- Qual seu sistema de plantio? Planta em que período?  

(   ) adensado (   ) tradicional (   ) outro, cite__________________ 

 

23- Quais são as técnicas de manejo e tratos culturais que você utiliza no plantio? 

(   ) limpa manual         (   ) roço (  ) herbicida          

(   ) adubação orgânica     (   ) adubação química   (   )irrigação 

 

24 - Você encontra dificuldades para manejar o palmal? Se sim, quais? 

(  ) murcha   (   ) mão de obra (   ) tamanho de área 

(   ) tipo de solo (   ) custos de produção (   ) ataque de pragas 

(   ) assistência técnica   (   ) produtividade (   ) doenças “podridão” 

(  ) controle de ervas daninhas (   ) outras  

 

25 - O que utiliza para controlar pragas na palma forrageira? 

(   ) óleos ou extratos vegetais (   )corte (    ) controle biológico 

(    ) defensivos agrícolas (   ) não há controle  

 

26–Já fez alguma análise de solo na área do palmal? 

(    ) Sim    (   ) Não 

 

27 - Qual é a principal atividade responsável pelo sustento da família? 

(   ) agricultura e pecuária   (   ) fruticultura   

(   ) Agricultura, cultura mais importante: ____________________________________ 

(   )pecuária, criação mais importante: _______________________________________ 

(    ) outras, cite. ________________________________________________________ 
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28 – No período seco as palmas sofrem murcha? 

(     ) leve    (    ) mediana   (    ) intensa 

 

29 – Participa de associação ou cooperativa? 

(    ) não (    ) sim, cite qual________________________________      
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APÊNDICES B - Difusão de tecnologia da palma forrageira e visitas técnicas ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa 

 

 
1 - Estudos em campo sobre a cultura da palma EMBRAPA Semiárido/BA com Dr. 

Natoniel (Co-orientador do projeto) (A); Visita a um produtor de palma da região de 

Petrolina/BA (B) 

 
A                                               B 

Fonte: Elaborado pela autor, 2018 

 

2 - Difusão de tecnologia da palma forrageira (A); Visitas aos agricultores (B) 

   
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

3 - Sala de incubação com ambiente controlado  

 
Fonte: Elaborado pela autora 2018 

 

 

 

A B 
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4 - Palma forrageira aclimatizada em estufa UFRN 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

5 - Palma in vitro e no campo parceria EMPARN 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

6 - Corte dos cladódios de palma forrageira para os animais Tangará/RN 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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7 - Animais alimentando-se de capim e palma forrageira em Santa Cruz/RN 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

8 - Leite ordenhado dos animais que consomem palma forrageira em Tangará/RN 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

9 - Visita domiciliar para realização do questionário aos agricultores Cel. Ezequiel/RN 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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10 - Visita ao campo de palma forrageira em Tangará/RN 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

11 – Grupo familiar que cultiva a palma forrageira em Santa Cruz/RN 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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APÊNDICES C – Revista Zé da Jia e a Palma Forrageira  
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Com a micro-propagação
da palma estando presente

o sucesso é garantido,
o processo é eficiente.

Crescendo e multiplicando
todo mundo sai ganhando
planta boa, gado e gente.



3

Cheguei nele ainda andando
Falando em falar de palma.

Ele não entendeu bem
Parecendo até ver alma.
Eu disse preste atenção 
E me escute com calma.

Veja se você se acalma
E ouve a palma certeira,

Pois essa que eu me refiro
É a palma forrageira,

Que alimenta todo gado
E na seca é de primeira.

Texto: Marcos Medeiros — Desenhos: Marcelo Quirino

Eu gritei por Zé da Jia
Quando ele ia passando.
Perguntou o que eu queria

E continuou andando.
Ia quase em correria,

Mas viu que eu estava gritando.
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Salva até vaca leiteira
Na hora da precisão.
É melhor alternativa

Quando ocorre a sequidão.
Por isso que bem merece
Muito da nossa atenção.

Era da EMPARN um pleito
Junto à UFRN

Na tese de doutorado
Sobre seleção que encene

Escolha varietal
Tendo tolerante gene.

Zé da Jia diz que não
Tinha entendido direito

Mas agora já sabia
Do trabalho que era feito

Envolvendo a parceria
Que seguia bem com jeito.
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Zé da Jia diz que tem
A micropropagação

Para poder aumentar
Em muito a reprodução
Que é dita vegetativa
E boa pra seleção.

Buscando desigualdades
E o que de melhor contem,

Zé da Jia diz que viu
Pesquisa boa e do bem
Sendo bem desenvolvida

Bem ali no LABCEN.

Pra que Zé bem concatene
Fala nas variedades
Miúda e orelhuda

Que mostram diversidades,
Uma doce, outra em orelha,

Para seletividades.
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Meio MS em ação
Todo seguindo a planilha
Visando a escolha de fato
Tolerância à colchonilha
Do carmim tão conhecida
Que já tem até cartilha.

Terminantemente crasso
O processo continua

Com a certeza de que
A pesquisa contribua

Para levar para o campo
Tecnologia sua.

Zé da Jia nessa trilha
Quer mostrar o passo a passo

Com a tecnologia
Prosseguindo em bom compasso
Com espaço e tempo marcados

E nada terem de escasso.
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Cada foto insinua
A riqueza produtiva,

Que é de fato importante
Por ser multiplicativa,

Muito mais do que no solo
Como o povo só cultiva.

Vai conseguir ter lucrado
Finalmente o produtor
Principalmente na seca

Quando há grande redutor
De tipos de forrageira
Sob o sol abrasador.

Zé da Jia de voz viva
Fala entusiasmado

Que essa pesquisa incentiva
Todo criador de gado

A comprar as mudas prontas
E ter maior resultado.
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Eis que surge salvador,
Mesmo sendo nesse meio

O primoroso plantio
Com gostoso forrageio
Da palma selecionada
E tendo baixo custeio.

Com a vaca alimentadinha
Vai produzir bem mais leite

Pra alimentar sua cria,
Diz Zé da Jia e o deleite
Vai ser pro dono do gado

Bem mais que simples enfeite.

Some o ambiente feio,
Surge a palma bem verdinha,

Para animar todo mundo 
Com a engorda da vaquinha,
Podendo o touro dar conta

Da vacaria inteirinha.
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Palma faz com que se ajeite
Necessária nutrição.

Pois vai dotar todo gado
Com boa alimentação.

Até que chegue a invernada
Será única ração.

A boa investigação
Dos recursos naturais, 

Passa assim pelos princípios 
Tão laboratoriais,

Para haver ganhos de fato
Nos resultados finais.

O LABCEN faz bem mais
Ao tratar de plantas vivas,
Dando a sua preferência
Às maneiras mais ativas
Ajudando a conservar

As nossas plantas nativas.



Ações multiplicativas
Incluídas no processo,
Partem no laboratório

Quando a palma tem ingresso
Por isso mesmo que estão
No caminho do sucesso.

A pesquisa em progresso
Numa pós-graduação

Mostra sempre resultado
Em cada situação

E nesse caso da palma
Eleva a satisfação.

Zé da Jia diz então
Que está por finalizar

Esta sua narrativa
Dessa pesquisa angular

Que finda com cada palma
Prontinha para usar.

FIM10



MARCOS MEDEIROS, professor, escritor,

nascido em Natal, apaixonado pelas letras.

Contatos: (84) 98889-7566

e-mail: mantonio_medeiros@yahoo.com.br

Sabe bem quem estudou,
me garantiu Zé da Jia,
que a palma forrageira

tem, no sequeiro, franquia,
valor nutricional,

tendo importância vital
pra o gado ter mais valia.
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