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RESUMO 

 

 

A palma é uma importante forrageira para a pecuária no semiárido do Brasil, pela adaptação 

às condições climáticas dessa região, alta produtividade e valor nutricional. A produção dessa 

cactácea tem respondido positivamente a técnicas como adensamento, adubação e manejos de 

corte. Todavia, no Rio Grande do Norte, apenas certas áreas possuem clima favorável ao 

desenvolvimento dessa cultura e a irrigação, com pouca quantidade de água, tem se revelado 

uma alternativa para a viabilização do cultivo desse vegetal. Diante disso, objetivou-se avaliar 

os efeitos de diferentes lâminas de água salina e doses de adubação orgânica com esterco 

bovino, sobre as características morfológicas e produção de matéria verde e seca da palma 

Miúda (Nopalea cochenillifera Salm Dick) em plantio adensado. O experimento foi realizado 

na Estação Experimental de Terras Secas (EMPARN), Pedro Avelino, latitude 5°31’21” Sul e 

longitude 36°23’14” Oeste. O solo foi classificado como Cambissolo Háplico Carbonático 

Típico e a água de irrigação, C4S1T3 (5,25 dS.m-1) com plantio em espaçamento de 2,0 x 0,25 

m (20.000 plantas ha-1). Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado em parcelas 

subdivididas, onde as lâminas de água salina (0; 7,5; 15,0 e 30,0 mm mês-1) com intervalo de 

10 dias, constituíram as parcelas principais e as adubações orgânicas (0, 25 e 50 Mg ha-1 ano-

1) as subparcelas, com quatro repetições. As características morfológicas mensuradas foram: 

número de cladódios, altura e volume da planta; comprimento, largura, perímetro, espessura, 

área e índice de área de cladódios, produções de matéria verde e seca, concentração de 

matéria seca, eficiência do uso da água e danos causados pela cochonilha de escama (Diaspis 

echinocacti) e podridão mole (Erwinia carotovora). Não houve influência (P>0,05) da 

adubação orgânica com esterco bovino sobre a maioria das variáveis estudadas, 

particularmente em relação às produções de matéria verde e seca. As lâminas de irrigação 

tiveram influência significativa (P<0,05) sobre a maioria das variáveis, promovendo altura e 

volume de plantas superiores, cladódios maiores e mais espessos e elevação das produções de 

matéria verde e seca (13,55 Mg de MS ha-1 ano-1). A ausência da irrigação promoveu 

significativa expansão da praga da cochonilha de escama, e quando irrigada com diferentes 

lâminas, incrementou os danos e perdas de estande, ocasionados pela podridão mole, com 

mais intensidade na maior lâmina. 

 

Palavras-chave: Cactaceae. Forragem. Irrigação. Nopalea. Salinidade. 

 



ABSTRACT 

 

 

Cactus pear is an important forage for livestock in semi-arid region of Brazil, due to its 

adaptation to climate conditions in this region, high productivity and nutritional value. The 

yield of this cactus has positively responded to techniques such as planting density, 

fertilization and cutting managements, however, in Rio Grande do Norte State, only certain 

areas have favorable climate conditions to the development of this crop.  Drip irrigation, with 

a small amount of water, has proven to be an alternative to the viability of cactus pear 

cultivation in these areas. The research aimed to evaluate the effects of different levels of 

saline water and manure organic fertilization on the morphological characteristics and 

production of fresh and dry matter of the prickly-pear cactus cv. Miúda (Nopalea 

cochenillifera Salm Dick) in a dense planting system. The experiment was conducted at the 

Experimental Station of Terras Secas (EMPARN), Pedro Avelino, latitude 5°31'21" South and 

longitude 36°23'14" West. The soil was classified as Typical Cambisol Haplicum Carbonate 

and the water used in irrigation, C4S1T3 (5,25 dS.m-1), with planting spacing of 2.0 x 0.25 m 

(20,000 plants ha-1). A completely randomized design in a split plot was used, where water 

levels (0, 7.5, 15.0 and 30.0 mm month-1) with 10 days intervals, were the main plots and 

organic fertilization (0 , 25 and 50 Mg ha-1 yr-1) the subplots, with four replicates. The 

measured morphological characteristics were number of cladodes, height and volume of the 

plant; length, width, perimeter, thickness, area and cladodes area index, fresh and dry matter 

production, dry matter content, water use efficiency (WUE) and damage promoted by 

cochineal pest (Diaspis echinocacti) and soft rot (Erwinia carotovora). There was no 

influence (P>0.05) of organic fertilization on most variables, particularly in relation to the 

production of fresh and dry matter. The water levels had a significant influence (P<0.05) on 

most variables, promoting higher height and volume of the plants, larger and thicker cladodes, 

and increase on fresh and dry matter production (13.55 Mg DM ha-1 yr-1). The absence of 

irrigation caused a significant expansion in plant damage caused by the cochineal pest and 

when irrigated with different water levels there was an increase in damage and stand loss, 

caused by soft rot, been more intense at the higher water level. 

 

Keywords: Cactaceae. Forage. Irrigation. Nopalea. Salinity 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

A população mundial atual já é de mais de sete bilhões de pessoas e a estimativa é 

crescer para 9,5 no ano de 2050, sendo mais de 48% residindo em áreas rurais, segundo a 

FAO STAT (2015). Com esse crescimento exponencial, reforçam-se preocupações de suporte, 

principalmente, no atendimento à demanda de alimentos para esse contingente, considerando 

inclusive, a problemática da segurança alimentar, pois no relatório da FAO (SOFI, 2014) 

aponta-se que cerca de 805 milhões de pessoas no mundo ainda sofrem de fome crônica, por 

diversos motivos, como a perpetuação da pobreza.  

Nesse cenário, a produção mundial de alimentos não tem preenchido mais essa lacuna. 

Houve o advento da “revolução verde”, com uso intensivo de insumos modernos 

(fertilizantes, irrigação, sementes melhoradas e produtos fitossanitários), mas nos últimos 

anos as produtividades de algumas culturas, como arroz e trigo (FAO, 2009) têm registrado 

taxas decrescentes (FAO, 2015), causadas pela chegada muito próxima da “exaustão 

tecnológica”, conforme mencionado por Scolari (2005). Além da mudança no comportamento 

de consumo.  

As regiões tidas como áridas e semiáridas ocupam 40% do território mundial, nas 

quais habitam mais de dois bilhões de pessoas (UNESCO, 2006), localizadas principalmente 

nos continentes da América do Sul e África, nos quais 90% dos seus países possuem áreas 

aptas não cultivadas para a agricultura (SCOLARI, 2005), podendo contribuir na produção de 

alimentos para o mundo. 

No Nordeste do Brasil existem 2,45 milhões de estabelecimentos agropecuários. 

Desses, 67,5% possuem área inferior a 10 ha e 26% entre 10 e 100 ha. No que se refere à 

participação da agricultura familiar, são 2,19 milhões de estabelecimentos (89,13%) ocupando 

apenas 37,48% da área da região nordestina (IBGE, 2006). Em relação à porção semiárida, 

são cerca 1,7 milhão de estabelecimentos, sendo um milhão de minifúndios com menos de 

cinco hectares (SILVA & COSTA, 2014), onde vivem 22 milhões de habitantes, um dos 

semiáridos mais populosos do mundo (MALVEZZI, 2007). 

No semiárido nordestino, a pecuária tem sido apontada através dos tempos como uma 

das poucas atividades com potencial para viabilizar negócios rurais sustentáveis e 

competitivos para a agricultura familiar da região (LIMA et al., 2006), sendo de suma 

importância como opção em sistemas de produção de sequeiro devido a maior resistência à 

seca, quando comparada a outras atividades rurais, por exemplo, a agricultura, mas com 
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limitações como a restrição da área dos estabelecimentos e baixa capacidade de suporte dos 

pastos nativos (LIMA, 2009).  

A região semiárida do Brasil é caracterizada pelo bioma Caatinga, constituído por 

arbustos e árvores de pequeno porte, geralmente dotadas de espinhos, sendo caducifólias, em 

sua maioria. A composição botânica contém cactáceas, bromeliáceas e um estrato herbáceo, 

formado por gramíneas e dicotiledôneas, predominantemente anuais. Apesar dos cactos 

nativos serem reservas forrageiras importantes para o semiárido brasileiro, eles têm baixa 

produtividade, quando em comparação, por exemplo, com a palma forrageira (Opuntia e 

Nopalea) (SANTOS et al., 2010).  

Nessa porção brasileira, a capacidade de carga em pastagens nativas (Caatinga) varia 

de 12 a 15 ha / unidade animal (LIRA et al., 2009), mas em anos de seca severa, pelo menos, 

o dobro dessa área é necessário para suporte da mesma taxa de lotação (DUBEUX JR. et al., 

2015). 

Embora a pecuária seja uma das principais atividades no sertão brasileiro, ela 

apresenta baixos índices de produtividade (OLIVEIRA et al., 2010). Somado ao fato das 

pequenas áreas supracitadas, Maciel et al. (2004), apontam que a produção e o 

armazenamento de forragens de boa qualidade englobam os principais problemas da 

exploração pecuária e que urge adequações e melhorias. 

Lima et al. (2013) apontam a falta de planejamento e de assistência técnica dos 

programas dos governos como responsáveis pela fragilidade do suporte forrageiro no 

semiárido brasileiro. Para os autores, com apenas a produção de um hectare de palma 

forrageira irrigada (25 Mg  ha-1 ano-1 de MS) e dois de sorgo forrageiro para produção de 

silagem (21 Mg ha-1 ano-1 de MS), é possível um agricultor familiar manter 20 vacas ou 200 

cabras ou ovelhas em produção, durante um período de 180 dias de seca. 

A palma forrageira, originária do continente americano, pertencente à ordem das 

Opuntiales, nativa em diversos ambientes, desde desertos, às montanhas do Peru e regiões 

tropicais do México, adaptou-se também ao semiárido brasileiro onde tem sido amplamente 

utilizada (NOBEL, 2001).  

Leite et al. (2014) afirmam que a palma forrageira tem sido largamente cultivada no 

Nordeste do Brasil, e em algumas regiões do semiárido nordestino essa cactácea tem sido o 

alicerce da alimentação dos ruminantes, pois é uma cultura adaptada às condições 

edafoclimáticas, além de apresentar altas produções de matéria seca por unidade de área, 

alcançando até 20 Mg ha-1 ano-1 de MS (SANTOS et al., 2006). Segundo Dubeux Jr. & Santos 
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(2005) dificilmente outra forrageira conseguiria, em situação edafoclimática semelhante, tais 

níveis de produtividade com forragem de igual qualidade. 

Face ao papel relevante que o cultivo da palma forrageira desempenha para os 

rebanhos bovino, caprino e ovino, ela se constitui numa cultura de importante expressão 

econômica para semiárido no Nordeste do Brasil (FARIAS et al., 2005; LOPES et al., 2012).  

O valor nutricional da palma é outro ponto positivo, sendo uma excelente fonte de 

energia, rica em carboidratos não fibrosos (61,79%) e nutrientes digestíveis totais (62,00%) 

(MELO et al., 2003; FERREIRA, 2005), muito suculenta, rica em água e mucilagem, com 

significativos teores de minerais, principalmente cálcio (Ca), potássio (K) e magnésio (Mg) 

(WANDERLEY et al., 2002), podendo substituir o milho em função desse alto valor 

energético (OLIVEIRA et al., 2007; VÉRAS et al., 2005; VÉRAS et al., 2002) 

A adaptação e importância da palma é tão representativa que no Brasil encontra-se 

implantada a maior área cultivada do mundo, estimada em mais de 500 mil hectares (LIRA et 

al., 2006), participando como um dos principais alimentos de várias importantes bacias 

leiteiras no Nordeste (BA, SE, AL, PE e PB) (PEREIRA & LOPES, 2013).  

A palma possui metabolismo MAC (metabolismo ácido das crassuláceas), captando 

CO2 à noite, quando as temperaturas são amenas e a umidade mais alta, possuindo, portanto, 

uma vantagem competitiva em ambientes secos (TAIZ & ZEIGER, 2009), contribuindo para 

alta eficiência no uso da água (EUA), de aproximadamente 50 kg de água para cada 1 kg de 

matéria seca formada, ao contrário das plantas C4 e C3 que apresentam essa relação por volta 

de 1000:1 e 500:1, respectivamente (SAMPAIO, 2005). Diversos trabalhos demonstram esse 

potencial, como o de Dubeux Jr. et al. (2006) que obtiveram com essa cactácea, média de 26,6 

kg mm-1 de chuva de MS. Em comparação, o milheto e sorgo requerem respectivamente, 400 

e 666 kg de H2O kg-1 de MS, espécies de reconhecida adaptação ao semiárido (DE KOCK, 

2001).  

O bom desempenho da palma, por exemplo, no agreste pernambucano, deve-se ao fato 

de que em geral as noites são frias, com alta umidade e até orvalho, contrastando com o 

sertão, onde as noites são quentes e de baixa umidade, resultando em murcha dos cladódios, 

por ocasião da abertura dos estômatos no período noturno (LIRA et al., 2006). 

Nas microrregiões Seridó e Sertão Central do RN o clima não propicia condições 

ideais para o bom desempenho da palma, em função da baixa umidade relativa do ar, elevadas 

temperaturas, principalmente noturnas, alta evapotranspiração, além do déficit hídrico, 

ocasionando a essas cactáceas murchas severas, chegando até a morte das plantas no período 

seco, pela excessiva perda de água para a atmosfera (LIMA et al., 2015).  
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Nessas condições climáticas, Nobel (2001) relata baixos rendimentos, pois a captação 

atmosférica diária máxima de CO2 na palma ocorre quando as temperaturas do ar diurna e 

noturna apresentam respectivamente, médias de 25º C e 15º C. Essa captação se reduz em 

60% em relação ao valor máximo, quando essas médias se elevam para 35º C e 25º C. Essas 

temperaturas diurnas e noturnas são muito comuns no período seco de várias regiões do sertão 

nordestino, especialmente no estado potiguar. 

Esse quadro tem sido revertido quando se implanta a irrigação, mesmo utilizando 

quantidades mínimas de água, como por exemplo, num sistema por gotejamento, tornando-se 

uma opção tecnológica para essas localidades (LIMA et al., 2015). 

Nesse contexto, a irrigação surgiu no Rio Grande do Norte por iniciativa de alguns 

produtores rurais da região Central como alternativa para viabilizar a produção de palma, e 

posteriormente, por meio de pesquisas da EMPARN, UFRN e UFERSA. 

Essas pesquisas embora preliminares comprovam a eficácia da irrigação como 

tecnologia viabilizadora da produção da palma no semiárido potiguar, onde tradicionalmente 

não eram obtidas produções em regime de sequeiro, resultando em rendimentos superiores a 

20 Mg ha-1 ano-1 de MS (LIMA et al., 2015). 

Tecnologias como o adensamento e a fertilização são indispensáveis para o sistema de 

produção da palma (DUBEUX JR. et al., 2006), principalmente quando irrigada, visando a 

aumentar a produtividade e garantir a perenidade do palmal, haja vista o alto custo de 

implantação e manutenção do sistema (DANTAS et al., 2014). Torna-se também 

imprescindível garantir a reposição de nutrientes, pois a extração é alta (TELES et al., 2004), 

onde Santos et al. (2006) estimam que para produção de 10 Mg ha-1 ano-1 de MS, a quantidade 

extraída de nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio seja de 90, 16, 258 e 235 kg ha-1 ano-1, 

respectivamente. 

No entanto, Dubeux Jr. et al. (2010) ressalvam que apenas 2 ~ 3% do semiárido 

nordestino poderiam ser contemplados com a irrigação considerando limitações quantitativas 

e qualitativas da água, bem como restrições edáficas.  

Tendo em vista a pequena quantidade de água requerida na irrigação da palma, da 

ordem de 50 a 75 m3 ha-1 mês-1, quantidade muitas vezes requerida para apenas um dia por 

culturas tradicionais, torna-se importante avaliar fontes alternativas como poços de baixa 

vazão, poços de água salobra, açudes e sistemas de captação como o calçadão cisterna. 

Segundo a Embrapa Semiárido (2012), o aproveitamento das fontes de água salinas e 

salobras é uma alternativa que pode mitigar a crise de abastecimento de água, especialmente 
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nas zonas áridas e semiáridas do planeta. Araújo (20141) afirma que a agricultura biossalina é 

uma alternativa importantíssima para os produtores da região semiárida, podendo trazer 

benefícios de produção e sustentabilidade, mesmo diante das alterações climáticas que se 

desenham e se instalam no planeta. O autor estima que haja cerca de 200 mil poços, muitos de 

água salina, com potencial para manter 200 mil hectares de cultivos forrageiros e garantir 

mais de um milhão de toneladas ano-1 de MS na região semiárida do Brasil. 

Nesse contexto, esta pesquisa fará a avaliação de um sistema de produção de palma 

forrageira irrigada e adensada tendo como foco a utilização de água salina em diferentes 

lâminas, associada ao emprego da adubação orgânica com esterco de bovinos. 
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PALMA FORRAGEIRA ADENSADA E IRRIGADA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

COMO ALTERNATIVA DE RESERVA ESTRATÉGICA DE FORRAGEM 

 

 

RESUMO 

 

 

A palma forrageira tem sido a base do suporte forrageiro dos sistemas pecuários em diversas 

zonas do semiárido. Todavia, nos sertões o clima não propicia desenvolvimento adequado da 

cultura, restringindo sua utilização. Portanto, objetivou-se revisar a literatura sobre a 

utilização da irrigação como alternativa tecnológica de viabilização da produção da palma 

nessas regiões. A revisão abrange tópicos como o histórico do desempenho da palma 

forrageira no semiárido nordestino, sua eficiência no uso da água, as áreas das regiões 

semiáridas inadequadas ao cultivo da palma forrageira, a irrigação como alternativa para 

viabilização do cultivo da palma nos sertões e a utilização de água salina na irrigação da 

palma. Nas áreas do semiárido brasileiro, onde as condições climáticas não são favoráveis ao 

cultivo da palma, a irrigação localizada, com pequenas quantidades de água, tem se mostrado 

uma alternativa para viabilização do cultivo desses vegetais e a utilização de água salina pode 

também ser uma opção viável, se superados os riscos de salinização dos solos. Para que esses 

objetivos sejam alcançados necessita-se de pesquisas que validem as respectivas tecnologias, 

bem como comprovem a sustentabilidade dos sistemas de produção, os impactos ao meio 

ambiente, os custos de produção e as possibilidades de apropriação dos sistemas pelos 

produtores do semiárido. 

Palavras-chave: Forragem. Irrigação. Nopalea. Opuntia. Pecuária. Salinidade 
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CACTUS PEAR IRRIGATED IN HIGH DENSITY SYSTEM AT BRAZILIAN SEMI-

ARID AS AN ALTERNATIVE OF STRATEGIC FORAGE RESERVE  

 

 

ABSTRACT 

 

 

Cactus pear has been the basis of livestock systems forage support in many Brazilian semi-

arid areas. However in the Northeast backlands the weather does not provide adequate 

development of this cactus restricting its use. Therefore, the objective was to review the 

literature on the use of irrigation as a technological alternative for enabling cactus pear 

production in these regions. The review covers topics such as historical performance of cactus 

pear in the semi-arid Northeast, its efficiency in water use, areas of semi-arid regions not 

adapted to  cultivation and management, irrigation as an alternative to or enable cactus pear 

cultivation in the backlands and the use of saline water for irrigation of cactus pear. In areas 

of the Brazilian semi-arid region, where climatic conditions are not favorable for the 

cultivation of cactus pear, drip irrigation, with small amounts of water, has proven to be a 

viable alternative to the cultivation of these plants and the use of saline water can also be a 

feasible option if overcome the risk of soil salinization. For these objectives to be achieved 

there is a need to develop researches to validate these technologies, to prove the sustainability 

of production systems and the low impact on the environment, and to define the production 

costs and the possibilities of utilization by semiarid farmers. 

Keywords: Forage. Irrigation. Livestock. Nopalea. Opuntia. Salinity 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A primeira questão a ser abordada em um trabalho de pesquisa que utiliza a irrigação 

como prática de manejo na produção da palma forrageira (Opuntia e Nopalea), envolve os 

pressupostos que justificam a utilização dessa tecnologia em uma cultura reconhecida como 

xerófita e com longa tradição de uso e resistência à seca no Nordeste brasileiro (LIMA, 2009).  

O cultivo da palma forrageira tem atendido parte considerável da demanda alimentar 

para a pecuária nas condições edafoclimáticas do semiárido brasileiro, por ser uma planta 
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xerófita, reconhecida como de alta eficiência no uso de água (EUA). Essa eficiência é de 

aproximadamente 50 kg de água para cada 1 kg de matéria seca formada, enquanto as plantas 

C3 e C4 apresentam essa relação por volta de 1000:1 e 500:1, respectivamente (SAMPAIO, 

2005). Dubeux Jr. et al. (2006) confirmaram uma eficiência do uso da água das chuvas (EUC) 

da palma no Agreste pernambucano da ordem de 26,6 kg mm-1 de chuva de MS, em 

adensamento de 40.000 plantas ha-1, quando o milheto e sorgo, espécies de reconhecida 

adaptação ao semiárido, requerem, respectivamente, 400 e 666 kg H2O kg-1 de MS (DE 

KOCK, 2001).  

O sucesso de difusão desse vegetal em diversas regiões, principalmente, áridas e 

semiáridas do mundo é devido à sua adaptação anatômica, morfológica, fisiológica e 

bioquímica e por apresentar o ciclo MAC - metabolismo ácido das crassuláceas (NOBEL, 

2001). Segundo Chiacchio et al. (2006), a FAO reconhece o potencial da palma e sua 

importância para contribuir com o desenvolvimento das regiões áridas e semiáridas, 

especialmente nos países em desenvolvimento, por meio da exploração econômica das várias 

espécies com bons resultados para o meio ambiente e para a segurança alimentar. 

A adaptação da palma ao ambiente semiárido possibilita a redução de riscos e a 

garantia da segurança alimentar dos sistemas pecuários e em várias regiões do semiárido 

nordestino, quando adequadamente manejada, essa cactácea tem sido a base do suporte 

alimentar de bovinos, caprinos e ovinos (FARIAS et al., 2005). Produções anuais de matéria 

seca da palma de até 20 Mg ha-1 de MS (e 180 Mg ha-1 de água de boa qualidade) têm sido 

observadas em sistemas de sequeiro no semiárido brasileiro (LIRA et al., 2009). 

No entanto, no livro “Solo e água no polígono das secas”, referência histórica sobre o 

semiárido brasileiro, Guimarães Duque (2004) já ressaltava que a palma forrageira cresce bem 

na caatinga alta, no Agreste e nas serras; mas no sertão, no Seridó e no carrasco, devido à 

temperatura mais elevada e ao ar mais seco, o seu desenvolvimento é retardado e o 

rendimento é baixo. Esse melhor crescimento com noites frias pode ser uma das causas da 

grande disseminação da palma nas regiões agrestes da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas e 

do seu reduzido plantio nas áreas mais secas no núcleo do semiárido (SAMPAIO, 2005). 

Segundo Farias et al. (2005) as regiões com baixas precipitações associadas à baixas 

altitudes e elevadas temperaturas noturnas, que ocorrem com frequência em parte dos 

trópicos, são limitantes para o desenvolvimento da palma, como é o caso de algumas áreas no 

Rio Grande do Norte e Ceará. No estado potiguar, a EMPARN (Empresa Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte), em parceria com o IPA (Instituto Agronômico de 

Pernambuco) e a EMEPA (Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba), 
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introduziram 160 cultivares de palma, oriundas de zonas desérticas do México, na tentativa de 

selecionar materiais mais adaptados às condições adversas dos sertões, no entanto, eles 

apresentaram comportamento semelhante aos já existentes (Opuntia e Nopalea) com murchas 

severas e baixas produtividades (LIMA, 2009). 

Uma das razões para desempenhos tão contrastantes da palma em diferentes regiões do 

semiárido parece estar relacionada principalmente às diferenças de temperatura e umidade 

relativa do ar. Nobel (2001) relata que a captação atmosférica diária máxima de CO2 da palma 

ocorre quando as temperaturas do ar diurna e noturna apresentam respectivamente, médias de 

25º C e 15º C. Essa captação se reduz em 60% em relação ao valor máximo, quando essas 

médias se elevam para 35º C e 25º C, temperaturas diurnas e noturnas muito comuns no 

período seco de várias regiões do sertão nordestino. 

Avaliando a variação sazonal da captação líquida de CO2 em Opuntia fícus-indica no 

México, Pimienta-Barrios et al. (2000) registraram captações diárias negativas em resposta a 

períodos prolongados de seca, umidade do solo extremamente baixa (< 5 %)  e altas 

temperaturas diurnas e noturnas (36/23º C). Para os autores, o estresse causado pelas altas 

temperaturas e pela seca, aparentemente aumenta a respiração e diminui a atividade 

enzimática. Nobel (2001) reforça ainda que após três semanas de seca, a captação de CO2 das 

Opuntias torna-se igual à metade da que havia sido registrada sob boa condição hídrica. 

De Kock (1980) verificou na África do Sul, que as palmas forrageiras sem espinhos 

respondem excepcionalmente bem a irrigação simples durante os meses de verão. Foram 

obtidos 10,5 Mg de MS com 350 mm mais 178 mm de chuvas, uma entrada total de água de 

528 mm. Com amplo suprimento hídrico, há registros de produtividade da palma de 45 a 50 

Mg ha-1 ano-1 de MS, situado nas faixas dos maiores valores obtidos com qualquer outra 

planta (NOBEL, 1995). 

Na Índia, clones de Opuntia cultivados em locais com índice pluviométrico inferior a 

350 mm ano-1 e onde a temperatura excedeu a 40º C por um longo período do ano, 

necessitaram de irrigação para que atingissem um significativo índice de crescimento 

(FELKER & INGLESE, 2003). 

Ramirez-Tobias et al. (2010) estimaram uma produtividade máxima de matéria seca de 

47 Mg ha-1 ano-1 para Opuntia ficus-indica irrigada diariamente com solução nutritiva e com 

cuidados especiais na produção de alta eficiência na utilização da luz solar (>92%). Lima et 

al. (2014) obtiveram uma PMS de 30,47 Mg ha-1ano-1 com palma Miúda irrigada com água 

salina no sertão do Rio Grande do Norte, utilizando densidade de 50 mil plantas e adubações 

química e orgânica. 
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Numa primeira avaliação, pode parecer inapropriada a proposta de irrigação de uma 

cultura reconhecida como xerófita e resistente à seca, numa região que dispõe de apenas 2 a 

3% de sua área com condições de irrigação (DUBEUX JR. et al., 2010). No entanto, os altos 

rendimentos obtidos, da ordem de 25-30 Mg ha-1ano-1, com utilização mínima de água (50 -75 

m3 ha-1 mês-1) e o uso de fontes alternativas de água (captação de chuva, poços de baixa 

vazão, poços com água salobra, açudes), apontam para um alto potencial produtivo e mostram 

a necessidade de continuidade das pesquisas para avaliar a sustentabilidade do sistema no 

tempo. 

Murilo-Amador et al. (2001) ressalvam que é preciso levar em conta o fato de que a 

extensão agrícola em zonas áridas e semiáridas requer grandes quantidades de água de 

irrigação e os recursos de água doce não são suficientes para os cultivos. Assim, explorar a 

possibilidade de usar água salina para irrigação é de grande importância, principalmente 

quando a água de qualidade não está disponível para esse uso e a substituição de culturas tem 

sido a principal abordagem para lidar com a salinidade. 

Esta revisão procurará abordar a prática da irrigação como uma alternativa de 

viabilização do cultivo da palma forrageira adensada em regiões do semiárido nordestino 

onde essa cactácea ainda não obteve desempenhos satisfatórios.  

 

 

HISTÓRICO DO DESEMPENHO DA PALMA FORRAGEIRA NO SEMIÁRIDO 

NORDESTINO 

 

 

A palma pertence à Divisão: Embryophyta, Sub-divisão: Angiospermea, Classe: 

Dicotyledoneae, Sub-classe: Archiclamideae, Ordem: Opuntiales e Família Cactaceae. Nessa 

família existem 178 gêneros com cerca de 2.000 espécies conhecidas (SILVA & SANTOS, 

2006). Ocorre nas regiões tropicais e temperadas do continente americano e se encontra 

distribuída em uma ampla variedade de habitats, desde regiões áridas até florestas úmidas 

(HUNT & TAYLOR, 1990), sendo nativa do México (REYES-AGUERO et al., 2005). 

Simões et al. (2005) em revisão sobre a introdução da palma no Brasil, citam que se 

deu por volta do século XVIII, com objetivo na produção de carmim vermelho, corante 

extraído do inseto cochonilha do carmim (Dactylopius opuntiae Cockerell), que se desenvolve 

na palma. Entretanto, resultou em uma ação sem sucesso (SANTOS et al., 2006). Finalmente, 
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no início do século XX, em Pernambuco e Alagoas, começou o interesse da palma como 

forrageira (DOMINGUES, 1963; SUASSUNA, 2013). 

Atualmente no Nordeste brasileiro encontra-se implantada a maior área de palma 

forrageira cultivada do mundo, estimada em mais de 600 mil hectares (DUBEUX JR. et al., 

2013), inclusive com palmais no Estado do Rio Grande do Norte. 

De acordo com Morais & Vasconcelos (2010) essas plantas se destacam como 

volumoso suculento muito importante para os rebanhos, principalmente no semiárido, em 

especial nos períodos de estiagens prolongadas, pois além de fornecer um alimento verde, 

supre grande parte das necessidades de água dos animais na época de escassez dos recursos 

hídricos (SANTOS et al., 2006). 

As altas produtividades obtidas com a palma forrageira vêm ao encontro da 

importância do cultivo dessa cactácea para o Nordeste brasileiro. Para Santos et al. (2007) a 

produção obtida em um hectare de palma adensada é de aproximadamente 300 toneladas de 

matéria verde a cada dois anos, o que permite alimentar no período de seca, 30 vacas durante 

180 dias com um consumo médio diário de 50 kg de palma por vaca.  

Menezes et al. (2005) em levantamento realizado em 50 propriedades de Pernambuco, 

registraram uma alta variabilidade na produtividade da palma com 1,8 Mg ha-1 ano-1 de MS 

para as menos produtivas e até 17,0 Mg ha-1 ano-1 de MS, para as mais produtivas. 

Rendimentos de até 22,7 e 20,2 Mg ha-1 dois anos-1 de MS são apontados por Dubeux Jr. & 

Santos (2005) em Pernambuco, com 600 kg de N ha-1 e densidade de 40.000 plantas ha-1, 

respectivamente para as palmas Gigante e Miúda. Esses autores destacam que rendimentos 

dessa magnitude podem ser considerados expressivos e dificilmente obtidos por outras 

forrageiras no semiárido, principalmente com forragem de igual qualidade. 

A palma forrageira apresenta elevada digestibilidade da matéria seca (em torno de 

75%) e bom valor energético, com teor de nutrientes digestíveis totais (NDT) da ordem de 

65% (MENDES NETO et al., 2003). Tais características sugerem que, se plantada no 

adensamento de 40 mil plantas por hectare, pode superar o milho na produção de energia por 

hectare. Essas características tornam possível a associação da palma com alimentos de baixo 

custo, permitindo produção de leite em níveis bastante próximos aos obtidos com alimentos 

de maior valor comercial (FERREIRA, 2005). Araújo et al. (2004), pesquisando a 

substituição da energia do milho pela palma forrageira em vacas mestiças em lactação, 

concluíram que é possível tal substituição sem diminuição da produção diária de leite, nem 

dos níveis de gordura.  
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Mattos et al. (2000) avaliando a associação da palma forrageira (Opuntia ficus indica 

Mill) com quatro diferentes fontes de fibra sobre o desempenho de vacas 5/8 Holandês-Zebu, 

em lactação, indicaram a viabilidade da associação da palma forrageira, com alimentos de 

baixo custo, permitindo produção de leite e manutenção em níveis bastante próximos dos 

obtidos com alimentos de maior valor comercial, como silagens e sacharina. 

Torres et al. (2003) avaliaram diferentes níveis de bagaço e ureia associados a palma 

como substitutos ao farelo de soja em dietas para bovinos leiteiros em crescimento em dois 

experimentos. Em um deles, a mistura milho mais ureia pode substituir o farelo de soja em até 

60% em dietas à base de palma forrageira para novilhas mestiças. 

Outro ponto que vale ser ressaltado, é que a palma pode ser “armazenada” no campo, 

ser colhida somente quando necessário, sem perda da qualidade da forragem, o que confere 

maior produtividade e estabilidade aos sistemas de produção animal na região semiárida 

(ALVES et al., 2007).  

Todavia, o cultivo da palma tem sido acometido por ataques de insetos, como o da 

cochonilha do carmim (Dactylopius opuntiae Cockerell), que se deu em 2001 em várias 

regiões de Pernambuco e Paraíba e vem comprometendo seriamente a cultivar Gigante em 

mais de 50 municípios paraibanos. Em pouco mais de oito anos, a praga dizimou plantações 

inteiras em municípios daqueles estados e no Ceará, destruindo cerca de 100 mil hectares de 

palmais só no semiárido paraibano (LOPES et al., 2009). Os danos foram considerados 

irrecuperáveis, acarretando um prejuízo financeiro aos agricultores da ordem de 150 milhões 

de reais ao ano, segundo a EMBRAPA (2008). No Rio Grande do Norte a praga atingiu o 

estado na região do Seridó, pelo Município de Equador em 2012 (IDIARN, 2013), como 

resultado do intenso fluxo de transporte de palma entre as cidades nos últimos períodos de 

seca. 

Segundo Moraes (2012), a utilização de variedades de palma forrageira resistentes à 

cochonilha do carmim representa a manutenção dos palmais nas condições atuais do 

semiárido garantindo a sustentabilidade das propriedades onde os animais são criados. A 

escolha das cultivares de palma deve ser determinada pelas condições edafoclimáticas dos 

locais do plantio, e apesar da palma Gigante ter mostrado mais rusticidade, por apresentar 

maior tolerância à seca e ao ataque de outra praga, a cochonilha de escama (Diaspis 

echinocacti) (FARIAS et al., 2005), as palmas Miúda e a Orelha de Elefante Mexicana 

(Opuntia stricta) devem ser recomendadas pois são consideradas tolerantes à praga da 

cochonilha do carmim (SANTOS & SANTOS, 2006), que tem poder de dizimação da cultura. 
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Nesse cenário, a palma forrageira representa uma ferramenta da maior importância 

para os criadores sertanejos, por sua alta produtividade, excelente qualidade como alimento 

energético de alta digestibilidade, reserva hídrica para os rebanhos e alta eficiência no uso da 

água. Melo et al. (2003) apontam a palma forrageira como uma alternativa para a região, não 

só em função da sua adaptabilidade, mas principalmente por representar uma fonte energética 

de menor custo, quando comparada ao farelo de soja e milho, por não serem produzidos em 

larga escala no semiárido pernambucano. Vale aqui ressaltar a fundamental participação dessa 

forrageira na manutenção e viabilização econômica de algumas das mais importantes bacias 

leiteiras do Nordeste. 

Alves et al. (2007) consideram a palma forrageira uma cultura de elevado potencial de 

produção de fitomassa em agroecossistemas da região semiárida nordestina, mas apresenta 

um custo relativamente alto de plantio e manejo.  

Diante disso, o conhecimento do metabolismo desses vegetais em determinadas 

condições edafoclimáticas contribuirá para tomadas de decisões técnicas quanto às cultivares 

mais adequadas e níveis tecnológicos compatíveis com altas produtividades, sustentabilidade 

dos sistemas de produção e possibilidade de apropriação pelos produtores locais. 

 

 

EFICIÊNCIA DE USO DA ÁGUA PELA PALMA FORRAGEIRA 

 

 

Souza et al. (2008) em estudo sobre as condições climáticas das regiões de origem e 

dispersão comercial da palma forrageira (Opuntia sp.), estabeleceram os requerimentos 

climáticos dessa cultura, visando a elaboração do zoneamento agrícola. Os resultados 

mostraram que essas cactáceas apresentam uma ampla faixa de adaptação, demonstrando bom 

potencial produtivo em regiões cuja temperatura média oscila entre 16,1°C e 25,4°C; com 

máximas entre 28,5°C e 31,5°C e mínimas variando de 8,6°C a 20,4°C com a amplitude 

térmica entre 10,0°C e 17,2°C. A faixa ideal de precipitação se concentra entre 368,4 e 812,4 

mm. Estes valores foram analisados a partir das séries históricas de temperatura do ar (média, 

máxima e mínima), precipitação e índice de umidade do solo de 47 localidades, no México 

(cinco), África do Sul (quatro) e Brasil (38). 

O sucesso de difusão desse vegetal em diversas regiões, principalmente, áridas e 

semiáridas do mundo é devido a sua adaptação anatômica, morfológica, fisiológica e 
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bioquímica e por apresentar o ciclo MAC (metabolismo ácido das crassuláceas) (NOBEL, 

2001).  

Na sua evolução, as plantas aperfeiçoaram os mecanismos de regulação da abertura 

dos estômatos, de forma a economizar água. A abertura é essencial para penetração do CO2 do 

ar, mas não há forma de evitar que, ao mesmo tempo, saia vapor de água, evaporado dos 

tecidos internos, num processo chamado de transpiração. Assim, quando há fixação do CO2 

na fotossíntese, também há perda de água nos tecidos (SAMPAIO, 2005). 

A palma realiza o processo fotossintético MAC (metabolismo ácido das crassuláceas) 

que implica em absorção do CO2 durante a noite (fosfoenol piruvato carboxilase) e produção 

de malato, que é descarboxilado durante o dia e o CO2 liberado é refixado (ribulose difosfato 

carboxilase) para a formação de carboidratos (SAMPAIO, 2011). A abertura dos estômatos à 

noite leva a grande eficiência no uso da água, sendo a relação de100 a 200 kg de água por kg 

de biomassa seca formada (SAMPAIO, 2005).  

Taiz & Zeiger (2009) afirmam que o metabolismo MAC se expressa com maior 

intensidade sob condição de estresse abiótico severo, todavia mudanças no manejo da cultura, 

como combinação de espaçamentos e doses de adubação podem aperfeiçoar o uso da radiação 

e o status nutricional da planta com consequente incremento nas taxas fotossintéticas, no 

crescimento, na produtividade e na composição nutricional. Outras condições ambientais, 

como salinidade, temperatura, e intensidade ou qualidade da luz, também contribuem para a 

extensão na qual o MAC é induzido nessas plantas.  

A acumulação de água dos vegetais está relacionada diretamente com a taxa de 

evapotranspiração e os diversos fatores de adaptação da planta e os fatores edáficos. A palma, 

após absorver considerável quantidade de água do solo, via seu metabolismo MAC, acumula 

água nos seus grandes vacúolos, utilizando-a quando se depara com déficits hídricos 

prolongados (SAMPAIO, 2005). Acúmulo confirmado por Viana et al. (2008) com palma 

Miúda fertilizada, pesquisada por três anos no Cariri paraibano. 

Essa característica possibilita outro atributo positivo da palma, a suculência, em nível 

morfológico, por seus cladódios grossos, e em nível anatômico, por seus grandes vacúolos em 

seu interior, cheios de água, nas células fotossintéticas e as diversas células armazenadoras de 

água, como o parênquima. A chave para a conservação da água na palma está no número 

reduzido de estômatos e na abertura noturna dos mesmos, evitando que a maior parte desta 

água se perca durante a noite quando as temperaturas são mais amenas e a umidade relativa 

do ar é mais alta. Desse modo, as plantas MAC trocam CO2 com a atmosfera num horário em 

que as plantas C3 e C4 estão com os estômatos fechados (NOBEL, 2003). 
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Segundo Nobel (2001), uma chuva de 10 mm é suficiente para umedecer o solo de 

uma zona radicular de Opuntias, aumentando o seu potencial hídrico do solo (Ψsolo) para um 

valor acima do potencial de água da raiz e, portanto, estimulando a captação de água; se essa 

chuva ocorrer em solo arenoso-argiloso, no qual se encontram principalmente as Opuntias, o 

Ψsolo permanece acima do potencial de água da raiz por alguns dias. 

Para Snyman (2007), espécies de Opuntia desenvolveram adaptações fenológicas, 

fisiológicas e estruturais que favorecem seu desempenho em ambientes áridos e semiáridos, 

onde a água é o principal fator limitante para o desenvolvimento da maioria das espécies 

forrageiras. Para o autor, mesmo chuvas de poucos milímetros, que são de pouco ou nenhum 

valor para a maioria das plantas forrageiras, podem ser eficientemente utilizadas por essas 

cactáceas. 

A eficiência do uso da água das chuvas (EUC) da palma foi pesquisada por Dubeux Jr. 

et al. (2006) no semiárido pernambucano, que constataram maior produção de forragem por 

unidade de índice pluviométrico, quando em adensamento de 40.000 plantas ha-1 e adubação 

fosfatada com valor médio de 26,6 kg mm-1 de chuva de MS, do que com 5.000 plantas, 10,9 

kg mm-1 chuva de MS, resultado que se altera com o manejo e aponta valores médios de 18 kg 

de mm-1 de água de MS, com variação de 5 até 35 kg.  

Ramos et al. (2011) também observaram EUC variando de 1,9 a 6,13 kg  mm-1 de 

chuva de MS quando num espaçamento de 2,0 x 1,0 m e 1,0 x 0,5 m, respectivamente em 

palma forrageira cv. Italiana aos 455 dias após plantio (DAP). Os autores concluíram que a 

produção de fitomassa por área e a eficiência de uso da chuva pela palma forrageira são 

incrementadas com maiores densidades populacionais, sendo os melhores resultados 

observados no espaçamento de 1,0 x 0,5 m, resultando numa maior quantidade de forragem 

produzida por área e por unidade de chuva. 

Consoli et al. (2013) verificaram, na Itália, que a evapotranspiração das Opuntias foi 

cerca de 286 e 252 mm de água durante duas estações de crescimento, respectivamente. A 

evapotranspiração real foi da ordem de 2,5 e 5,0 mm por dia, com um valor correspondente do 

coeficiente de cultura médio de aproximadamente 0,40. A massa seca fixa anual por planta foi 

de 38,8 kg, com uma produção total de 12,9 Mg   ha-1, o que é comparável a muitas plantas 

C3 e C4 e resultou em uma EUA de 4,6 e 4,4 g kg-1 água-1 de MS em dois anos. 

Leite et al. (2008) verificaram a EUC de seis variedades de Opuntia em função da 

adubação no Cariri-PB, com valores de 2,53 a 5,64 kg mm-1 de chuva de MS na ausência de 

adubação; 5,27 a 13,43 com adubação orgânica; 9,68 a 12,89 com adubação mineral e 16,91 a 

24,25 com orgânica/mineral. Snyman (2006) constatou EUA de 10 a 15 kg mm-1 água de MS 
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em Opuntias e Silva et al. (2014) verificaram EUA da ordem de 7,4 kg mm-1 água de MS na 

palma Miúda. 

Outro conceito que soma ao entendimento do uso da água pelos cultivos é o recente 

termo da pegada hídrica, que avalia as necessidades de água para as culturas, bem como os 

fluxos de água virtual relacionados ao comércio de produtos vegetais. Carvalho & Menezes 

(2014) determinaram esse parâmetro na palma forrageira (Opuntia sp.), capim Buffel 

(Cenchrus ciliares L.), milho (Zea mays L.) e sorgo (Sorghum bicolor L. Moench), cultivados 

sob diferentes tipos de manejo (adubação e densidades de plantio), por meio do cálculo com 

dados de produtividade dessas culturas e pela quantidade de precipitação pluvial ocorrida 

durante o período de crescimento. A palma teve pegada hídrica de 296,3 (Miúda); 260 

(Redonda); 211,7 (Gigante) e 177,2 (clone IPA-20) m3 de chuva Mg-1 de MS, sendo reduzida 

com aumento da densidade de plantio e aumento da quantidade de fósforo no solo (53%). O 

sorgo apresentou pegada hídrica de 1.561; o capim Buffel de 1.527 e o milho de 955 m3 de 

chuva Mg-1 de MS. 

Esse eficiente uso da água depende também de um sistema eficiente de captação de 

água no solo, função da estrutura do sistema radicular (SAMPAIO, 2005). A palma apresenta 

um conjunto de raízes de forma complexa, superficial e ramificado, com profundidade 

máxima de 30 cm e as laterais que aumentam com o estresse hídrico, desenvolvendo-se a 

partir da raiz estrutural para absorver menos água (SNYMAN, 2006), podendo se espalhar 

horizontalmente em um raio de 4 a 8 m (HILLS, 1995). Snyman (2006a) verificou que as 

Opuntias têm a maioria das raízes concentradas nos primeiros 15 cm de profundidade, 

espalhando-se 2,5 m do caule da palma. 

Essa rede de raízes finas próxima da camada superficial do solo (10-20 cm) é adaptada 

para absorver a água de chuvas leves e até do orvalho, caracterizando uma vantagem em 

locais de índice pluviométrico baixo. Outra característica é a rápida renovação de um 

percentual das raízes absorventes poucas horas depois que o solo é molhado e a morte de 

parte dessas raízes quando o solo seca, conforme a falta de água por períodos mais 

prolongados (SAMPAIO, 2005). 

Oliveira (2008) estudando essa espécie verificou nas três épocas avaliadas (120, 240 e 

360 DAP), que a densidade radicular na linha de plantio, até 10 cm de profundidade, 

correspondeu a 71,34; 65,96 e 66,96%, respectivamente, artifício para se desenvolver mesmo 

com baixa quantidade de água disponível. 
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Zúñiga-Tarango et al. (2009) verificaram que a maior abundancia relativa de raízes 

das plantas de Nopal foram no primeiro estrato (0 a 18 cm) com 96%, seguido do estrato de 

18 a 36 cm, com 3%. 

 

 

ÁREAS DA REGIÃO SEMIÁRIDA INADEQUADAS AO CULTIVO DA PALMA 

FORRAGEIRA 

 

 

No livro “Solo e água no polígono das secas”, referência histórica sobre o semiárido 

brasileiro, Guimarães Duque (2004) já ressaltava que a palma forrageira cresce bem na 

Caatinga alta, no agreste e nas serras; no entanto, no Sertão, no Seridó e no Carrasco, devido à 

temperatura mais elevada e ao ar mais seco, o seu desenvolvimento é retardado e o 

rendimento é baixo. 

Para Nobel (2003), os quatro principais fatores que influenciam a captação atmosférica 

de CO2 e o acúmulo resultante de biomassa nas Opuntias são o teor de água no solo, a 

temperatura do ar, a luz e os vários elementos (físicos, químicos e biológicos) do solo. O 

autor ressalta que, como a captação do CO2 dessas cactáceas ocorre principalmente à noite, 

um registro importante é a média da temperatura noturna. A captação atmosférica diária 

máxima de CO2 ocorre quando as temperaturas do ar diurna e noturna apresentam 

respectivamente, médias de 25ºC e 15ºC. Essa captação se reduz em 60% em relação ao valor 

máximo, quando essas médias se elevam para 35ºC e 25ºC, temperaturas diurnas e noturnas 

muito comuns no período seco de várias regiões do sertão nordestino. 

Este melhor crescimento com noites frias pode ser uma das causas da grande 

disseminação da palma nas regiões agrestes da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas e do seu 

reduzido plantio nas áreas mais secas no núcleo do semiárido (SAMPAIO, 2005). 

Assim, temperaturas amenas durante o período noturno favorecem o desenvolvimento 

da palma quando exposta ao déficit hídrico, visto que uma redução na temperatura do ar 

diminui também a capacidade atmosférica de retenção do vapor de água, aumentando a 

umidade relativa do ar noturna (NOBEL, 2001).  

Segundo Farias et al. (2005) as regiões com baixas precipitações associadas à baixas 

altitudes e elevadas temperaturas noturnas, que ocorrem com frequência em parte dos 

trópicos, são limitantes para o desenvolvimento da palma, como é o caso de algumas áreas no 

Rio Grande do Norte e Ceará.  
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No Rio Grande do Norte, a EMPARN, em parceria com o IPA e a EMEPA, 

introduziram 160 cultivares de palma, oriundas de zonas desérticas do México, na tentativa de 

selecionar materiais mais adaptados às condições adversas dos sertões, no entanto, elas 

apresentaram comportamento semelhante aos materiais já existentes (Opuntia e Nopalea) com 

murchas severas e baixas produtividades (LIMA, 2009). 

No Cariri da Paraíba, estudaram-se variedades de palma forrageira com a finalidade de 

verificar o seu potencial de adaptação. As Opuntias mostraram um maior potencial às regiões 

de baixa disponibilidade de água no solo, em virtude da reserva hídrica contida nos seus 

cladódios (SALES & ANDRADE, 2006). De maneira geral, o cultivo da palma Miúda tem 

sido recomendado para regiões com precipitações maiores que 600 mm ano-1, com forte 

interação com outras questões geoclimáticas, como altitudes (FARIAS et al., 2005). 

Guerra et al. (2005), avaliando 22 genótipos e as variedades Gigante, Redonda e 

Miúda nos municípios do RN, Lagoa de Velhos, Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante e 

Lages, verificaram que a produtividade da palma forrageira foi maior nas localidades onde a 

temperatura noturna ficou na faixa de 19 ºC a 21,5ºC e a precipitação pluviométrica média de 

700 mm ano-1. Nos locais em que choveram em média 500 mm ano-1 e as noites foram mais 

quentes, as produtividades dos palmais foram menores. 

A palma nunca teve um bom desempenho em grande parte do semiárido potiguar, 

onde sempre sofreu severas murchas em função de condições climáticas inadequadas para a 

cultura como altas temperaturas noturnas e baixa umidade relativa do ar. Esse cenário é 

observado em várias regiões do Rio Grande do Norte, em particular nas áreas de baixa 

altitude, e tem representado um impedimento para a expansão dessa forrageira, pois as 

murchas ocorrem no período de outubro a janeiro, quando a demanda por forragem é mais 

aguda no semiárido. 

 

 

IRRIGAÇÃO COMO ALTERNATIVA PARA VIABILIZAÇÃO DO CULTIVO DA 

PALMA NOS SERTÕES 

 

 

Silva et al. (2012) consideram que apesar da agricultura irrigada ter aplicação limitada 

no semiárido nordestino, a utilização da irrigação localizada pode ser uma opção para o 

cultivo da palma nessas regiões, com a utilização mínima de água em sistema de gotejamento. 
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Essa tecnologia viabilizou a produção da palma Miúda no semiárido potiguar, onde 

tradicionalmente não eram obtidas produções em sistema de cultivo em sequeiro. 

De Kock (1980) verificou na África do Sul que as palmas forrageiras sem espinhos 

responderam excepcionalmente bem a irrigação simples durante os meses de verão, obtendo 

10,5 Mg de MS com 350 mm mais 178 mm de chuvas para uma entrada total de água de 528 

mm, com uma EUA de 19,89 kg mm-1 de água de MS. 

Na Índia, clones de Opuntia cultivados em locais onde o índice pluviométrico foi 

inferior a 350 mm ano-1 e a temperatura excedeu a 40º C, por um longo período do ano, 

necessitaram de irrigação para que atingissem um significativo índice de crescimento. Os 

estudos sugeriram a realização de pesquisas com o objetivo de selecionar clones de Opuntia 

que demonstrem tolerância superior ao estresse hídrico (FELKER & INGLESE, 2003). 

Embora a palma forrageira seja uma espécie que tolera a seca e sua eficiência no uso 

da água seja das mais altas (NOBEL, 1988), não obstante, é comum a irrigação em áreas com 

uma temporada seca no verão e onde são cultivadas espécies de maneira intensiva, e tanto a 

fertilidade do cladódio, como o crescimento das frutas se beneficiam com o sistema irrigado 

(INGLESE, 2001). 

Nobel (2001) recomenda irrigação duas ou três vezes durante o período de seca. O uso 

de microaspersores localizados, que cobrem uma ampla área com pequenos volumes de água, 

é adequado para as características do sistema radicular da palma forrageira. Para o autor, a 

irrigação por gotejamento pode ser uma boa solução, mas pode resultar numa lavagem de 

nutrientes e putrefação de raízes se não for manejada corretamente.  

Os registros máximos potenciais de produção de MS da palma são da orden de 45 a 50 

Mg ha-1 ano-1 com amplo suprimento hídrico, situado na faixa dos maiores valores obtidos 

com qualquer outra planta (NOBEL, 1995). Ramirez-Tobias et al. (2010) estimaram uma 

produtividade máxima de 47 Mg ha-1 ano-1 para Opuntia ficus-indica irrigada diariamente 

com solução nutritiva e com cuidados especiais na produção de alta eficiência na utilização da 

luz solar (>92%). 

Flores et al. (2004) avaliaram rendimento e traços fisiológicos de cladódios jovens de 

Opuntia spp. em sistema de irrigação por gotejamento suprindo 30, 45 e 60% da evaporação 

semanal acumulada e verificaram que a irrigação acima de 30% não aumentou a produção 

agrícola sendo que esta percentagem representa uma lâmina de irrigação anual de 740 mm.  

De Kock (2001) relata produtividades de Opuntias da ordem de 10 Mg ha-1 ano-1 de 

MS em zonas áridas, 10 ~ 20 Mg ha-1 ano-1 de MS em zonas semiáridas. Para o autor, nessas 

regiões, o cultivo de Opuntias é eficiente com uma pequena suplementação de irrigação.  
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Na região do Sertão Central do Cabugi, produtores utilizaram a irrigação e o 

adensamento para produção de palma e obtiveram bons resultados (SEBRAE, 2009). Lima 

(2009) justifica que de início pode parecer inapropriada a irrigação de uma cultura xerófita de 

reconhecida adaptação ao semiárido, mas os resultados preliminares obtidos podem ser 

considerados estratégicos em termos de oportunidades para a pecuária regional. 

Segundo Ramírez-Tobias et al. (2010) a produtividade das Opuntias em culturas 

hidropônicas pode ser até três vezes mais alta do que as registradas em condições de campo, 

com relatos de produção de 450 Mg ha-1 de nopalitos aos seis meses de cultivo no México. 

Confirmando o alto potencial produtivo da palma em sistemas irrigados e adensados, 

Pinos-Rodriguez et al. (2010) obtiveram em densidades de plantio de 125.000 plantas ha-1 e 

com 90 kg ha-1 ano-1 de N, rendimentos de 226,9 Mg ha-1 de MV e 13,8 Mg ha-1 de MS, com 

apenas 75 dias de crescimento. 

Felker (1995), em sistema intensivo em estufas obteve produtividade de brotos de 

palma (nopalitos) de até 400 Mg ha-1 ano-1 de MV em plantio com 160.000 plantas por 

hectare, adubando com esterco bovino e 200 kg de nitrogênio mineral.  

Sales et al. (2013) avaliaram o crescimento vegetativo, biomassa, eficiência do uso da 

chuva e adubação orgânica na palma forrageira (Opuntia ficus-indica Mill) cultivar Gigante 

com densidades de plantio de 50.000, 100.000 e 150.000 plantas ha-1 e observaram que com 

100.000 plantas por hectare, a produção de fitomassa por área, a eficiência de utilização da 

adubação orgânica e o índice de área de cladódio aumentaram nas condições ambientais do 

experimento. 

Todas essas situações de adensamento, no entanto, provocam uma maior extração de 

nutrientes do solo, devido ao aumento no número de plantas por hectare. Teles et al. (2004) 

citam que os plantios mais adensados requerem maiores cuidados com adubação, 

corroborando Farias et al. (2005), que acrescentam a importância da correção do solo e do 

controle sistemático das plantas daninhas. 

Dessa forma, torna-se necessária a adequação na utilização de fertilizantes orgânicos 

ou inorgânicos para a reposição de minerais do solo a fim de manter sua fertilidade (LOPES 

et al., 2007). Teles et al. (2004) ao considerarem a composição mineral da palma, registraram 

elevada extração de minerais, o que sinaliza a importância de reposição desses nutrientes em 

áreas de cultivo desse vegetal. Dubeux Jr. & Santos (2005) e Santos et al. (2006) estimam que 

para produção de 10 Mg ha-1 ano-1 de MS a quantidade extraída de nitrogênio, fósforo, 

potássio e cálcio seja de 90, 16, 258 e 235 kg ha-1 ano-1, respectivamente. Em experimento 

com a palma forrageira irrigada e com adubação orgânica no México, Orona Castillo et al. 
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(2006) registraram extrações da ordem de 155,7, 58,3 e 879,2 kg ha-1 ano-1, respectivamente, 

para nitrogênio, fósforo e potássio. 

Donato (2011) confirmou relação dos teores de nitrogênio e de fósforo nos cladódios 

de palma forrageira, com crescimento linear em resposta às doses de esterco aplicadas, 

consequência do aporte conjunto correspondente a 130, 260 e 390 kg ha-1 ano-1 de nitrogênio 

e 117, 234 e 351 kg ha-1 ano-1 de fósforo. Araújo & Machado (2006) também confirmam a 

interação de forma sinérgica do nitrogênio e fósforo, em doses adequadas, que promovem 

maiores aumentos na produção vegetal que aqueles obtidos com aplicações de cada nutriente 

isoladamente. Magallanes-Quintanar et al. (2006) estudaram a interação entre nutrientes em 

Opuntias e verificaram que K, Ca e Mg tiveram correlação positiva com o rendimento; 

nitrogênio e fósforo não foram correlacionados com a produtividade; e a relação N/P teve 

efeito positivo significativo sobre a produção de biomassa. 

Araújo & Machado (2006) destacam também os altos preços dos adubos químicos e 

que, além do aspecto econômico, na maioria das vezes esses fertilizantes adicionam apenas os 

principais macronutrientes (N, P, K), enquanto que na adubação orgânica são repostos os 

macro e micronutrientes essenciais, com variações relativas ao nível e a fonte de matéria 

orgânica utilizada. Vale salientar ainda que a adubação orgânica leva vantagem sobre a 

química em relação aos aspectos físicos e biológicos, ressalvando-se que a dinâmica da 

matéria orgânica é influenciada, dentre outros fatores, pela aeração do solo (DUBEUX JR. & 

SANTOS, 2005). 

Apesar dos plantios adensados estarem muito difundidos é preciso alertar que os 

cultivos com menor adensamento podem não ser incorretos, pois a captura de luz pode não 

estar sendo ótima, mas outros fatores podem ser mais limitantes, determinando assim o 

espaçamento, por exemplo, a disponibilidade de água ou de nutrientes (SAMPAIO, 2005), 

além do alto custo das raquetes sementes. 

 

 

UTILIZAÇÃO DE ÁGUA SALINA NA IRRIGAÇÃO DA PALMA 

 

 

Segundo Malvezzi (2007), no semiárido existem aproximadamente 500 mil hectares 

irrigados, sendo 140 mil em áreas públicas e o restante em áreas privadas. Embora o autor 

critique diversos aspectos do uso de tecnologias que utilizam água, ele aponta a irrigação de 

salvação como possibilidade na busca da máxima eficiência do recurso hídrico disponível e 
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frequentemente escasso e por ser também uma importante alternativa técnica de convivência 

com a seca, seguindo em geral um procedimento onde a irrigação só é ativada quando é 

necessário para salvar um cultivo. 

Conforme a Embrapa Semiárido (2012), o aproveitamento das fontes de recursos 

hídricos salinos e salobros é uma alternativa para mitigar a crise de abastecimento de água, 

especialmente nas zonas áridas e semiáridas do planeta.  

Araújo (2012) ressalta que se conseguiu gerar mais tecnologias que aumentam as 

possibilidades de uso das águas salinas, do cultivo sob irrigação sazonal tolerante ao estresse 

salino, com novas espécies como palma, leucena, melancia forrageira, pornunça, gliricídia, 

cunhã, mamona, lã de seda, sorgo Ponta Negra e milho Catingueiro. O autor afirma que o 

semiárido apresenta características próprias e a presença de sal em boa parte dos seus solos e 

lençóis freáticos é uma delas, logo a agricultura biossalina é uma alternativa a ser adotada 

pelos produtores da região, podendo trazer benefícios de produção e sustentabilidade, mesmo 

diante das alterações climáticas que se desenham e se instalam no planeta. 

Murilo-Amador et al. (2001) ressalvam que é preciso levar em conta o fato de que a 

extensão agrícola em zonas áridas e semiáridas requer grandes quantidades de água de 

irrigação e os recursos de água doce não são suficientes para os cultivos. Assim, explorar a 

possibilidade de usar água salina para irrigação é de grande importância, principalmente 

quando a água de qualidade não está disponível para esse uso e a substituição de culturas tem 

sido a principal abordagem para lidar com a salinidade. 

Para os autores, embora a cultivar Opuntia não tenha se mostrado adaptada à elevada 

condutividade, estudos adicionais sobre a tolerância ao sal de outras cultivares ou espécies 

com valor comercial são necessários e o trabalho de campo em condições de seca e sob o 

aumento da salinidade é indispensável, bem como em casas de vegetação utilizando sistemas 

hidropônicos.  

Os pesquisadores supracitados avaliaram o efeito da salinidade sobre o crescimento e 

produção de nopalitos de Opuntia cv. Copena, sob níveis de irrigação e condutividade elétrica 

(2, 5, 10, 13, 18 e 21 dS. m-1) e verificaram que em geral, todas as variáveis (área de caule, 

número, comprimento e largura de cladódios e massas fresca e seca) diminuíram com o 

aumento da salinidade, sendo, portanto, sensível ao sal, mas existindo alguma indicação de 

que poderia ser eficazmente manejada em ambientes salinos, fazendo-se necessário mais 

estudos em diferentes cultivares para identificar o mecanismo de adaptação e tolerância ao 

sal. 
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De acordo com Araújo (20142) existem cerca de 200 mil poços, com potencial para 

manter 200 mil hectares de cultivos forrageiros e garantir mais de um milhão de toneladas 

ano-1 de MS na região semiárida. 

Sendo a escassez de água o principal fator que limita a produção agrícola nessas 

regiões áridas e semiáridas, a irrigação é, sem dúvida, uma ferramenta que pode contribuir 

efetivamente para a solução desse problema. Estimulada como política de desenvolvimento 

rural a partir da década de 1970, a agricultura irrigada transforma os ambientes de climas mais 

áridos em vantagem competitiva. A insolação durante cerca de oito meses do ano e os climas 

quente e seco são aliados essenciais da produção de vegetais. A salinização, devido à ação 

antrópica, é, de fato, a que merece maior preocupação. No mundo, o uso de água de boa 

qualidade tem acarretado, de forma crescente, a diminuição da sua disponibilização para áreas 

irrigadas, necessitando de alternativas viáveis e adaptáveis à realidade econômica de regiões 

afetadas (HOLANDA et al., 2001). 

Solos em perímetros irrigados sob clima semiárido são propensos ao acúmulo de sais 

e, no Brasil, esse problema tem sido expressivo no semiárido do Nordeste e poucos dados 

existem da real situação dessa degradação (FREIRE et al., 2014). Silva Filho et al. (2000) 

afirmam que além do nível de salinidade da própria água, entre outros fatores, a salinização 

edáfica depende também das características físico-químicas do solo em seu estado natural e 

das técnicas de manejo a ele aplicadas.  

A salinidade, assim como outras propriedades físicas e químicas do solo, apresenta 

variabilidade espacial e temporal natural em função das práticas de manejo utilizadas, da 

profundidade do lençol freático, da permeabilidade do solo, da taxa de evapotranspiração, das 

chuvas, da salinidade da água subterrânea e de outros tantos fatores hidrogeológicos 

(D’ALMEIDA et al., 2005).  

Informações científicas da utilização de águas salinas e suas consequências nos 

diferentes tipos de solo do semiárido precisam ser obtidas também para cultivo da palma, haja 

vista que águas salinas têm sido utilizadas na irrigação dessa cactácea em campos 

experimentais e estabelecimentos privados, com resultados produtivos promissores, como os 

obtidos por Lima et al. (2013). 

Mendes et al. (2008) consideram que as propriedades químicas dos solos podem variar 

em função do tipo e da quantidade de fertilizantes aplicados e em função da qualidade da água 

                                                           
2 ARAÚJO, G. G. L. Potencial de uso de águas salinas na dessedentação e produção de forragens para ruminantes no semiárido Brasileiro. 

XV Simpósio Nordestino de alimentação de ruminantes e II Simpósio Nordestino de sistemas de produção. In: IX Congresso Nordestino de 

Produção Animal. 9.  Ilhéus, CNPA. 2014. Informações verbais (palestra). 
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usada na irrigação. Apontam ainda que nem todas as culturas respondem igualmente à 

salinidade, visto que algumas produzem rendimentos economicamente aceitáveis em níveis 

altos de salinidade e outras são sensíveis a níveis relativamente baixos, sendo que a tolerância 

das plantas à salinidade varia entre as diferentes espécies cultivadas. 

Nobel (2001) recomenda irrigação duas ou três vezes durante o período de seca. E o 

uso de microaspersores localizados, a cobrir uma ampla área com pequenos volumes de água, 

é adequado para as características do sistema radicular da palma forrageira. A irrigação por 

gotejamento também pode ser uma boa solução, mas talvez resulte numa lavagem de 

nutrientes e putrefação de raízes se não for manejada corretamente, alertando que o nível de 

NaCl na água de irrigação da palma não deve exceder 25 moles m-3. O Na se acumula 

principalmente nas raízes (NERD et al., 1991), ao passo que, utilizando-se água salgada, o 

teor de Cl aumenta tanto nas raízes, quanto nos cladódios (HATZMANN et al., 1991). 

No caso da palma, as pesquisas indicam que a cultura é sensível à salinidade, não 

crescendo bem em solos com altos teores de sódio, característicos dos solos sódicos e salino-

sódicos (SAMPAIO, 2005). Farias et al. (2005) também afirmam que as palmas não se 

desenvolvem bem em áreas salinizadas. Dubeux Jr. & Santos (2005) destacam que a cactácea 

não apresenta tolerância a estresse salino, havendo de maneira geral, uma inibição do 

desenvolvimento radicular e da parte área no cultivo da palma em áreas salinas, porque níveis 

elevados de sódio no solo inibem a fixação de CO2 pela palma. E ainda, que o aumento da 

salinidade provoca desbalanceamento iônico, propiciando desordens fisiológicas nas plantas 

da palma. Desse modo, essas áreas salinizadas devem ser evitadas para o cultivo da palma 

forrageira, principalmente se sujeitas a alagamentos, outra condição inadequada para a 

produção desse vegetal. 

Segundo Nobel (2001), a salinidade do solo a 100 ppm inibe a captação atmosférica de 

CO2 e o crescimento das Opuntias em 30%. Esses níveis geralmente são ultrapassados em 

solos irrigados, bem como sob condições naturais, quando as altas temperaturas provocam 

altas taxas de evaporação com o consequente acúmulo de sais na superfície do solo. Por 

exemplo, irrigando a O. ficus-indica durante seis meses com uma solução de 60 milimoles 

(mM) de NaCl resultou em 84% menor crescimento da raiz e na metade do crescimento dos 

brotos (BERRY & NOBEL, 1985). Comparativamente a água do mar tem o equivalente a 500 

mM de NaCl. 

No México, para o cultivo de brotos de palma, em geral não se utiliza irrigação 

(FLORES, 1995); no entanto, existem regiões onde a produção requer sistemas irrigados. 

Nestas localidades, a água subterrânea utilizada para a irrigação daqueles cladódios jovens e 
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outras culturas tem variação de salinidade de 2,5 ± 7,0 dS m-1 (NAVEJAS, 1995). Com base 

nos resultados de Murilo-Amador et al. (2001), o uso de água salina na irrigação para produzir 

os nopalitos da cultivar Copena V-1 não é viável. Recentemente, produtores mexicanos 

começaram a usar duas cultivares de Nopalea e essas são, aparentemente, mais tolerantes ao 

sal que as Opuntias. 

Amorim et al. (2011) testaram níveis de salinidade e frequências de irrigação, de 7 a 

28 dias, a fim de avaliar a composição química da palma e concluíram que os teores de 

matéria seca e mineral mostraram-se maiores quando as palmas foram submetidas ao 

intervalo menor de irrigação e que os danos foram maiores quanto maior foi o estresse salino.  

Essa característica de sensibilidade à salinidade do solo e da água requer maior 

número de pesquisas, visto que existem palmais prosperando com utilização de águas salinas, 

muito comuns em toda a região nordestina. 

Portanto, são necessárias pesquisas sobre o impacto da utilização de água salina nos 

solos no cultivo da palma, haja vista que no Rio Grande do Norte se obtiveram em trabalhos 

de Lima et al. (2015) produções de mais de 20 Mg ha-1 ano-1 de MS com Opuntia e Nopalea 

utilizando água de alta salinidade. 

A salinidade dos solos tem se constituído num dos mais sérios problemas para a 

agricultura irrigada, em diversas partes do mundo. No Nordeste brasileiro são 

aproximadamente nove milhões de hectares de solos salinizados ou salinos, envolvendo sete 

estados; encontra-se na Bahia a maior área de solos afetados por sais, 44%, seguida do Ceará, 

com aproximadamente 25% (RIBEIRO et al., 2003). 

O aumento das terras apresentando problemas com salinização tem-se tornado motivo 

de grande preocupação, principalmente por se concentrar em áreas irrigadas que receberam 

altos investimentos em infraestrutura para sua implantação. Em regiões áridas e semiáridas, o 

emprego da irrigação sem um manejo adequado e com condições de drenagem deficientes 

contribuem para que o processo de salinização seja acelerado, podendo atingir níveis 

prejudiciais à maioria das culturas em um espaço de tempo relativamente curto (HOLANDA 

et al., 2001).  

Diante disso, ressalta-se a importância do desenvolvimento de práticas de manejo que 

otimizem a produção da palma forrageira com a utilização de água salina, com a identificação 

dos tipos de solo recomendados, dos níveis de salinidade da água permitidos e utilização de 

técnicas de monitoramento que previnam a salinização dos solos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nas áreas do semiárido brasileiro, onde as condições climáticas não são favoráveis ao 

cultivo da palma, a irrigação localizada, com pequenas quantidades de água, tem se mostrado 

uma alternativa para viabilização do cultivo desses vegetais e a utilização de água salina pode 

também ser uma opção viável, se superados os riscos de salinização dos solos. Para que esses 

objetivos sejam alcançados, necessita-se de pesquisas que validem as respectivas tecnologias, 

bem como comprovem a sustentabilidade dos sistemas de produção, os impactos ao meio 

ambiente, os custos de produção e as possibilidades de apropriação dos mesmos pelos 

produtores do semiárido. 
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MORFOLOGIA E PRODUTIVIDADE DA PALMA MIÚDA SOB LÂMINAS DE ÁGUA 

SALINA E DOSES DE ADUBAÇÃO ORGÂNICA NO SEMIÁRIDO 

 

 

RESUMO 

 

 

A palma é uma importante forrageira para a pecuária do semiárido brasileiro. Todavia, no Rio 

Grande do Norte, apenas certas regiões possuem clima favorável ao desenvolvimento dessa 

cultura, e a irrigação, com mínima quantidade de água, tem sido uma alternativa que a 

viabiliza. Objetivou-se avaliar os efeitos de lâminas de água salina e doses de adubação 

orgânica com esterco bovino, sobre as características morfológicas e produção da palma 

Miúda (Nopalea cochenillifera Salm Dick) em cultivo adensado. O experimento foi realizado 

na EMPARN, latitude 5°31’21” Sul e longitude 36°23’14” Oeste. O solo da área foi 

classificado como Cambissolo Háplico Carbonático Típico e a água de irrigação C4S1T3 (5,25 

dS.m-1), plantada no espaçamento 2,0 x 0,25 m. Foi utilizado o delineamento inteiramente 

casualizado em parcelas subdivididas, com as lâminas de água salina (0; 7,5; 15 e 30 mm mês-

1) em intervalo de 10 dias, como as parcelas principais e adubação orgânica (0, 25 e 50 Mg ha-

1 ano-1), as subparcelas, com quatro repetições. Não houve influência da adubação orgânica 

com esterco bovino (P>0,05) sobre a maioria das variáveis estudadas. As lâminas de irrigação 

influenciaram significativamente (P<0,05) muitas das variáveis, promovendo altura e volume 

de plantas superiores, cladódios maiores e mais espessos e elevação nas produções de matéria 

verde e seca (13,55 Mg ha-1 ano-1). A ausência da irrigação promoveu significativa expansão 

da praga da cochonilha de escama (Diaspis echinocacti) e quando irrigado com diferentes 

lâminas incrementou as perdas de estande, ocasionadas pela podridão mole (Erwinia 

carotovora), com mais intensidade na maior lâmina. 

Palavras-chave: Cactaceae. Forragem. Irrigação. Nopalea. Salinidade. 
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 MORPHOLOGY AND PRODUCTIVITY OF PRICKLY-PEAR CACTUS CV. MIÚDA 

IRRIGATED WITH SALINE WATER LEVELS AND ORGANIC FERTILIZATION 

DOSES AT SEMIARID 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Cactus pear is an important forage for livestock in the Brazilian semiarid. However, in Rio 

Grande do Norte State, only certain regions have favorable climate conditions to the 

development of this crop. Drip irrigation has proven to be an alternative to the viability of 

cultivation in these areas. The research aimed to evaluate the effects of different levels of 

saline water and manure organic fertilization on the morphological characteristics and forage 

productivity of prickly-pear cactus cv. Miúda (Nopalea cochenillifera Salm Dick). The 

experiment was conducted at the (EMPARN, latitude 5°31’2” South and longitude 36°23’14” 

West. The soil was classified as Typical Cambisol Haplicum Carbonate and the water used in 

irrigation, C4S1T3 (5,25 dS.m-1), with planting spacing of 2.0 x 0.25 m. A completely 

randomized design in a split plot was used, where water levels (0, 7.5, 15.0 and 30.0 mm 

month-1) with 10 days intervals, were the main plots and organic fertilization (0 , 25 and 50 

Mg ha-1 yr-1) the subplots, with four replicates. There was no influence (P>0.05) of organic 

fertilization on most variables, particularly in relation to forage yield. The water levels had a 

significant influence (P<0.05) on most variables, promoting higher height and volume of the 

plants, larger and thicker cladodes, and increase on fresh and dry matter production (13.55 Mg 

DM ha-1 yr-1). The absence of irrigation caused a significant expansion in cochineal pest 

(Diaspis echinocacti) and soft rot (Erwinia carotovora) disease increased with irrigation.  

Keywords: Cactaceae. Forage. Irrigation. Nopalea. Salinity 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

As regiões tidas como áridas e semiáridas ocupam 40% do território mundial, nas 

quais habitam mais de dois bilhões de pessoas (UNESCO, 2006) e no caso do Brasil, essas 

áreas ocupam 11,5% de sua superfície (IBGE, 2013), onde vivem 22 milhões de habitantes, 
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um dos semiáridos mais populosos do mundo (MALVEZZI, 2007), no qual existem cerca 1,7 

milhão de estabelecimentos rurais, sendo um milhão de minifúndios com menos de cinco 

hectares (SILVA & COSTA, 2014). 

Neste cenário, os sistemas agroecológicos surgem como alternativa para o manejo 

desses ecossistemas, haja vista que esses modelos se propõem a construir estratégias de 

desenvolvimento rural sustentável englobando as dimensões ecológicas, sociais, culturais e 

econômicas, atribuindo, inclusive, grande importância à agricultura familiar (EMBRAPA, 

2006). O fortalecimento dessas práticas é viabilizado por meio de multiatividades, como as 

estudadas por Araújo Filho (2013), com propostas silviagrícolas, silvopastoris e 

agrossilvipastoris na Caatinga, bioma que caracteriza o sertão nordestino. 

A pecuária tem se mostrado mais viável em regiões semiáridas que a agricultura anual 

de grãos, devido às estações secas prolongadas, ocasionando baixa produtividade daquelas 

culturas e com risco elevado (DUBEUX JR. et al., 2013; DUBEUX JR. et al., 2010). Todavia, 

a produção de animais é apontada como inviável no semiárido para pequenas propriedades, 

especialmente a bovinocultura, devido à baixa capacidade de suporte forrageiro da Caatinga, 

sendo necessários de 12 a 15 ha para manutenção de uma unidade animal (LIRA et al., 2009); 

a insuficiência na produção e armazenamento de forragens e a baixa eficiência dos sistemas 

de produção (LIMA et al., 2013; AGUIAR et al., 2009; MACIEL et al., 2004). 

Em contrapartida, outros aspectos precisam ser ressalvados, como a tradição da 

pecuária no Nordeste semiárido, desde a colonização portuguesa, em diferentes formas e 

contextos (OLIVEIRA et al., 2010; FURTADO, 2007; LIMA et al., 2006); a maior resistência 

à seca que a agricultura (LIMA, 2009) e sua atuação como atividade estabilizadora, atenuando 

o impacto social e econômico dos sistemas de cultivos agrícolas empregados (COUTINHO et 

al., 2013), sendo responsável em grande parte pela fixação do homem no campo, 

principalmente nos novos moldes dos sistemas agroflorestais (DANTAS et al., 2012).  

Considerando-se os pequenos agricultores dos países em desenvolvimento, a pecuária 

tem papel significante, pois provê elementos essenciais como a tração animal, transporte, 

esterco como fertilizante e combustível, segurança alimentar, fibras, couro, poupança e renda, 

pela venda de animais e produtos (CHEDLY & LEE, 2000). Ainda, a importância na 

fabricação de produtos nobres, como carnes e queijos (FAO/SOFI, 2014). 

Em relação à limitação da área dos estabelecimentos, Lima et al. (2013) destacam que 

utilizando apenas a produção de um hectare de palma forrageira irrigada (25 Mg MS ha-1 ano-

1) e dois de sorgo forrageiro para produção de silagem (21 Mg MS ha-1 ano-1) é possível um 
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agricultor familiar manter 20 vacas ou 200 cabras ou ovelhas em produção, durante um 

período de 180 dias de seca.  

O cultivo da palma forrageira tem atendido parte considerável da demanda forrageira 

para pecuária nas condições edafoclimáticas do sertão brasileiro, por ser uma planta xerófita, 

com alta eficiência do uso de água. Quando bem manejadas, as variedades Opuntia e Nopalea 

podem produzir 50-60 vezes mais forragem por unidade de área que as pastagens nativas em 

ambientes semiáridos (DUBEUX JR. et al., 2015); e apresentam em condições de irrigação 

potencial produtivo de 40 a 50 Mg de MS ha-1 ano-1 (NOBEL, 1995) e produtividades 

confirmadas no semiárido brasileiro em sistema por gotejamento de até 30 Mg ha-1 ano-1 

(LIMA et al., 2014). Sendo a palma Miúda (Nopalea cochenillifera Salm. Dick.) e Orelha de 

elefante (Opuntia stricta) tolerantes a praga da cochonilha do carmim (Dactylopius sp.) 

(SANTOS & SANTOS, 2006). 

Essas cactáceas têm qualidade nutricional (FERREIRA, 2005), podendo substituir o 

milho devido ao alto valor energético (OLIVEIRA et al., 2007; VÉRAS et al., 2005; VÉRAS 

et al., 2002) e boa aceitação pelos animais (WANDERLEY et al., 2002), sendo base de 

alimentação para rebanhos no semiárido brasileiro (LOPES et al., 2012), minimizando a 

exploração do estrato herbáceo de pastejo dos biomas nativos (DUBEUX JR. et al., 2011), 

naturalmente sensíveis e que têm sofrido desequilíbrios pela secular ação antrópica. 

Todavia, no núcleo do semiárido, onde as noites são quentes e de baixa umidade, as 

condições climáticas são limitantes para o desenvolvimento da palma, podendo resultar em 

murchas severas dos cladódios e até morte das plantas, por ocasião da abertura dos estômatos 

no período noturno (LIRA et al., 2006), como é o caso do Seridó e Sertão Central do estado 

do RN (LIMA, 2009); e nas condições limitantes para o desenvolvimento da cultura em 

algumas áreas do Ceará e Rio Grande do Norte (FARIAS et al., 2005). 

No livro “Solo e água no polígono das secas”, referência histórica sobre o semiárido 

brasileiro, Guimarães Duque (2004) já ressaltava que a palma forrageira cresce bem na 

Caatinga alta, no Agreste e nas serras; no entanto, no sertão, no Seridó e no carrasco, devido à 

temperatura mais elevada e ao ar mais seco, o seu desenvolvimento é retardado e o 

rendimento é baixo. Essas mesmas causas são ressaltadas por Sampaio (2005) para a grande 

disseminação da palma nas regiões do Agreste pernambucano, paraibano e alagoano e 

reduzido plantio nas áreas mais secas do núcleo semiárido.  

Esse quadro tem sido revertido quando se implanta a irrigação, mesmo utilizando 

quantidades mínimas de água, como num sistema por gotejamento, tornando-se uma opção de 

tecnologia viabilizadora para o cultivo da palma nessas localidades (LIMA et al., 2015). 
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Embora a irrigação seja apontada como uma opção para apenas 2 ~ 3% do semiárido 

nordestino em função de limitações quantitativas e qualitativas da água, bem como restrições 

edáficas (DUBEUX JR. et al., 2010), os altos rendimentos obtidos, com utilização mínima de 

água (75 m3 ha-1 mês-1), utilizando-se de fontes alternativas (captação de chuva, poços de 

baixa vazão, açudes), apontam para um alto potencial produtivo e mostram a necessidade de 

continuidade das pesquisas para avaliar a sustentabilidade do sistema no tempo.  

Existe pouca informação na literatura quanto ao requerimento de água via irrigação 

necessário ao cultivo dos palmais, principalmente em relação às lâminas e frequência de 

irrigação. Silva et al. (2014) apontaram que são necessários em torno de 1.418 mm por ciclo 

para a produção da palma Miúda, considerando-se as altas evapotranspirações no semiárido.  

Parte dessa necessidade hídrica poderia ser suprida pelos poços com água salobra 

existentes no semiárido, que de acordo com Araújo (20143) constituem cerca de 200 mil 

unidades, com potencial para manter 200 mil hectares de cultivos forrageiros e garantir mais 

de um milhão de toneladas de MS ano-1 na região. 

Outro fator a se considerar no sistema de produção da palma forrageira é quanto à 

necessidade de adubação. Lira et al. (2006) em vasta revisão de literatura, confirmaram que a 

fertilização orgânica, química e associação destas promovem aumentos da produtividade que 

são maiores principalmente quando a palma é adensada, principalmente por se tratar de uma 

cultura relativamente exigente quanto às características físico-químicas do solo (SANTOS et 

al., 2002). Torna-se também imprescindível garantir a reposição de nutrientes, pois a extração 

é alta (TELES et al., 2004), onde Santos et al. (2006) estimam que para produção de 10 Mg 

ha-1 ano-1 de MS, a quantidade extraída de nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio seja de 90, 16, 

258 e 235 kg ha-1 ano-1, respectivamente. 

Considerando as possibilidades como tecnologias alternativas para a cultura da palma 

forrageira, objetivou-se avaliar os efeitos de diferentes lâminas de água salina e doses de 

adubação orgânica com esterco bovino, sobre as características morfológicas e produção de 

matéria verde e seca da palma Miúda em cultivo adensado na região central do RN.  

 

 

 

 

                                                           
3 ARAÚJO, G. G. L. Potencial de uso de águas salinas na dessedentação e produção de forragens para ruminantes no semiárido Brasileiro. 

XV Simpósio Nordestino de alimentação de ruminantes e II Simpósio Nordestino de sistemas de produção. In: IX Congresso Nordestino de 

Produção Animal. 9.  Ilhéus, CNPA. 2014. Informações verbais (palestra). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O experimento foi conduzido na Estação Experimental de Terras Secas, pertencente à 

EMPARN, no Município de Pedro Avelino, no território do Mato Grande (PORTAL DA 

CIDADANIA, 2014), Estado do Rio Grande do Norte. O município situa-se entre as 

coordenadas geográficas, latitude: 5°31’21’’ Sul, longitude 36°23’14’’ Oeste, altitude de 68 

metros. Conforme o IDEMA (2008), as temperaturas médias anuais são: máxima de 32°C, 

média de 27,2°C e mínima de 21°C, umidade relativa de 70% e 2.400 h de insolação por ano. 

A velocidade dos ventos média é de 7,0 m s-1 (CLIMA TEMPO; STORM247, 2014). 

A vegetação é classificada como Caatinga Hiperxerófila, de caráter mais seco, com 

abundância de cactáceas e plantas de porte mais baixo. Entre outras espécies destacam-se a 

jurema-preta (Mimosa hostilis), mufumbo (Combretum leprosum), Faveleiro (Cnidoscolus 

phyllacanthus), marmeleiro (Croton sonderianus), xiquexique (Pilosocereus gounellei) e 

facheiro (Pilosocereus pachycladus) (IDEMA, 2008). 

O clima da região segundo a classificação de Koppen é do tipo BSh semiárido e 

segundo Gausse, tipo 4aTh, tropical quente com seca acentuada. Segundo a EMPARN (2014) 

o período chuvoso compreende os meses de fevereiro a maio e a precipitação média anual é 

de 473 mm, tendo sido no ano de 2012 de 276, 3 mm; em 2013, de 227 mm, ambos 

classificados como anos muito secos (abaixo de 287,38 mm) e em 2014 de 411,8 mm (ano 

normal, até 397, 75 mm). A evaporação média anual na região é de 2.591, 4 mm (INMET, 

2005). Sendo o município de Pedro Avelino classificado como de clima semiárido intenso, 

entre os mais secos do Estado, e segundo Koppen, do tipo climático equivalente a árido, com 

média anual de 400 mm de chuvas (RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 

A precipitação desde o mês do plantio (agosto/2012) até o período que antecedeu a 

instalação do experimento (setembro/2013) teve acumulado de 184 mm. Na Figura 01, 

constam os dados das chuvas no intervalo da implantação da pesquisa (novembro/2013) ao 

mês da coleta dos dados (outubro/2014) com total de 438,3 mm. 
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Figura 1 - Precipitação mensal da Estação Experimental de Terras Secas no período de 

novembro/2013 a outubro/2014 

 

Fonte: Pluviômetro da Estação Experimental de Terras Secas (2013/2014) 

 

A água utilizada no experimento foi classificada como C4S1T3 (Tabela 1), descrita 

como de muito alta salinidade, de baixo risco de causar problemas de impermeabilidade nos 

solos e de níveis elevados de cloreto e sódio, apresentando restrição de uso para irrigação de 

culturas em geral, podendo ser tolerada por coqueiro e algodão em condições de irrigação 

localizada, dependendo da drenagem do solo, de acordo com a análise do Laboratório da 

EMPARN, com base em proposição do UCCC (1974); Pizarro (1985).  

 

Tabela 1 – Composição química da água utilizada na irrigação do experimento 

Determinações Resultados 

pH 7,20 

Condutividade elétrica, dS.m-1 (25°C) 5,25 

Cálcio, mmolc/L 19,45 

Magnésio, mmolc/L 16,65 

Sódio, mmolc/L 16,05 

Potássio, mmolc/L 0,30 

Cloreto, mmolc/L 51,39 

Carbonato, mmolc/L 0,00 

Bicarbonato, mmolc/L 4,76 

Relação de adsorção de sódio – RAS° 4,77 

Classe de água para irrigação C4S1T3 

Fonte: Laboratório de Água, Solo e Planta EMPARN (2013) 
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A água foi proveniente de um poço tipo tubular de 152,4 mm de diâmetro, com 120 m 

de profundidade e vazão de 8.000 L h-1. O referido palmal foi mantido sob irrigação em 

sistema de gotejamento em fileiras simples por fita do tipo gotejadora 15 mm de diâmetro 

com vazão de 5 L h-1m-1 com espaçamento entre os gotejadores de 30 cm, a partir de agosto 

de 2012.  

O sistema de irrigação contou com um reservatório de 10.000 litros exclusivo para o 

ensaio, com filtro de disco, três bombas, uma para cada lâmina testada, que controlaram a 

vazão de saída da água do reservatório, equipadas com temporizadores (timers) que foram 

acionados nos intervalos de dias e horas de irrigação, de modo que esta permaneceu, 

independentemente do índice de chuvas ocorridas durante o experimento. Inspeções das 

mangueiras foram feitas nos dias de irrigação a fim de controlar possíveis entupimentos 

devido ao acúmulo de sais ou danos provocados por roedores e vazamentos.  

O solo da área experimental foi classificado como Cambissolo Háplico Carbonático 

Típico, de acordo com SBCS (2013), fase Caatinga Hiperxerófila, com relevo plano, bem 

drenado, com materiais originados do grupo Barreiras, associado a formação de Calcário 

Jandaira (transição), textura areno (829 g kg-1) argilosa (87 g kg-1), com classificação textural 

de areia a franco-arenosa, com reação moderadamente alcalina ou neutra, relação catiônica 

equilibrada e fertilidade mostrando altos valores de cálcio, médio a alto de potássio e baixa 

disponibilidade de fósforo. Os atributos químicos e físicos do solo utilizado no ensaio podem 

ser observados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Composição físico-química do solo da área experimental cultivado com a palma forrageira 

cultivar Miúda 

Determinações 
Resultados analíticos 

0-20 cm 20-40 cm 

pH em água (1:2,5) 6,64 6,60 

Cálcio (cmolc dm-3) 3,58 5,61 

Magnésio (cmolc dm-3) 1,30 2,38 

Alumínio (cmolc dm-3) 0,00 0,00 

Hidrogênio + Alumínio (cmolc dm-3) 0,67 0,62 

Fósforo (mg dm-3) 6,00 1,00 

Potássio (mg dm-3) 129,33 133,33 

Sódio (mg dm-3) 97,00 86,00 

Cond. elétrica extrato 1:5 (dS m-1) 0,22 0,19 

Densidade global (kg dm-3) 1,47 1,38 

Saturação c/ Sódio, % (PST) 6,77 4,21 

Retenção de umidade (1/3 de atmosfera) 5,71 9,19 

Retenção de umidade (15 atmosfera) 3,32 5,29 

Granulometria 

Areia (g kg-1) 871,00 786,33 

Argila (g kg-1) 53,33 120,00 

Silte (g kg-1) 75,67 93,67 

Classificação textural Areia 
Franco 

Arenoso 

Fonte: Laboratório de Água, Solo e Planta EMPARN (2013) 

 

O experimento foi realizado numa área implantada entre os dias 08 e 10 de agosto de 

2012, com aproximadamente 0,3 ha (74 m x 43 m) plantado no espaçamento 2,0 m x 0,25 m 

(20.000 plantas ha-1) com a cultivar de palma forrageira Miúda (Nopalea cochenillifera Salm. 

Dick.) por se tratar de um material tolerante a cochonilha do carmim. Para o plantio foi 

realizada a aração e gradagem do solo, com posterior abertura dos sulcos no espaçamento 

definido. 

Os cladódios para o plantio ficaram à sombra durante sete dias para murcha e 

cicatrização dos cortes, colocando-se um cladódio inteiro por cova, verticalmente, com a parte 

cortada voltada para o solo, a uma profundidade na qual metade do cladódio ficasse enterrado. 

No período de agosto de 2012 (plantio) a maio de 2013, com base nos resultados de 

três análises laboratoriais, foram feitas três adubações químicas que totalizaram o suprimento 

de 125 kg ha-1 de nitrogênio, 232 kg ha-1 de fósforo e 74 kg ha-1 de potássio. Na fundação, a 

aplicação foi em sulcos, a 20 cm de profundidade, utilizando 500 kg ha-1 de superfosfato 

simples e 50 kg ha-1 de cloreto de potássio. Nas duas adubações de manutenção, aplicou-se a 

lanço nas proximidades da fita gotejadora 481 kg ha-1 de sulfato de amônio em quatro 
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aplicações, 275 kg ha-1 de monofosfato de amônio (MAP) e 73 kg ha-1 de cloreto de potássio, 

ambos parcelados em duas vezes. 

A pesquisa foi conduzida em delineamento experimental inteiramente casualizado, em 

esquema de parcelas subdivididas, com quatro repetições, tendo como parcela principal as 

lâminas de água salina e como subparcelas as doses de adubação orgânica com esterco 

bovino. 

O modelo matemático foi: Yijk = µ + Ci + Pk + (C*P)ik + Cij + Ɛijk, sendo: Yijk = 

resposta média da lâmina i, repetição j e adubação k; µ  = média de todas as unidades 

experimentais; Ci = efeito da lâmina; Pk = efeito da adubação; CP = interações com os efeitos 

fixos; Cij = erro da parcela principal e Ɛijk = erro da subparcelas (erros aleatórios). 

As parcelas principais foram representadas pelos seguintes tratamentos (lâminas de 

água salina): L0 = (0 mm mês-1); L1 = (7,5 mm mês-1); L2 = (15 mm mês-1 ) e L3 =  (30 mm 

mês-1), aplicadas com uma frequência de 10 dias. Nas subparcelas foram testadas três doses 

de adubação orgânica A0, A1 e A2, correspondentes a 0, 25 e 50 Mg ha-1 ano-1 de esterco 

bovino (com base na matéria seca). 

A lâmina de 7,5 mm mês-1 pretendeu corresponder ao armazenamento para um sistema 

calçadão-cisterna com capacidade de 75.000 litros, que abasteceria, por cinco meses de seca, 

uma área de 0,2 ha de palma forrageira, a fim de atender um modelo de produção para 

agricultura familiar. A lâmina de 30 mm, baseou-se nos resultados obtidos por Lima et al. 

(2015), que utilizaram lâmina de 20 mm e obtiveram mais de 30 Mg de MS ha-1 ano-1 com 

50.000 plantas por hectare, e uma última lâmina com valor intermediário (15 mm), visando a 

busca por produções satisfatórias com a menor quantidade de água possível. 

As quantidades de estercos bovinos aplicadas buscou confirmar as respostas lineares, 

verificadas na literatura, como as observadas por Lira et al. (2006), onde se aplicou 25 Mg ha-

1 ano-1 de adubação orgânica num sistema de produção em sequeiro, testando-se neste caso, o 

dobro da dose com irrigação.  

O total de água disponibilizado no sistema considerando-se os 12 meses de 

experimento foi: L0 = 0 mm ano-1 + 438,3 mm chuva = 438,3 mm; L1 = (7,5 mm mês-1) = 90 

mm ano-1 + 438,3 mm chuva = 528,3 mm; L2 (15 mm mês-1) = 180 mm ano-1 + 438,3 mm 

chuva = 618,3 mm e L3 (30 mm mês-1) = 360 mm ano-1 + 438,3 mm chuva = 798,3 mm 

(Figura 2).  
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Figura 2 - Volume de água disponível no sistema da palma Miúda por lâmina de irrigação + 

precipitação por mês 

 

Fonte: Dados do experimento do autor e do pluviômetro da Estação Experimental de Terras Secas 

(2013/2014) 

 

A adubação orgânica foi dividida em duas aplicações, por ocasião da implantação do 

ensaio (novembro/2013) e seis meses após (maio/2014), realizada em sulcos feitos paralelos 

às fitas gotejadoras, numa profundidade de 10 cm, e fechados imediatamente após a aplicação 

dos estercos. Foram coletadas amostras dos estercos e depois dos resultados das análises 

químicas, calcularam-se os volumes a serem aplicados com base na matéria seca, estando as 

respectivas composições apresentadas na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Composição química dos estercos bovinos utilizados na adubação orgânica do 

experimento em novembro de 2013 e maio de 2014 

Aplicações 

do esterco 
Umidade 

% 

Carbono 

Orgânico 

% 

Macronutrientes g kg-1 
Micronutrientes  

mg kg-1 

 N P K Ca Mg Na Zn Cu Fe Mn 

1ª 10,08 27,04 19,89 6,70 32,53 15,88 9,79 5,66 142 64 4.550 200 

2ª 45,90 8,25 10,64 4,32 13,58 10,06 11,05 1,72 109 34 19.250 450 

Fonte: Laboratório de Água, Solo e Planta EMPARN (2013/2014) 

 

As parcelas principais (lâminas) foram representadas por quatro fileiras de palma com 

18 m de comprimento e 8 m de largura (144 m²), totalizando 16 parcelas. As subparcelas 



 

61 

(adubação orgânica) foram aplicadas nas parcelas principais dividindo-as em três segmentos, 

de acordo com as doses de adubação orgânica, resultando numa área de 6,0 x 8,0 m (48 m²). 

Para avaliação dos tratamentos foi considerada uma área útil da subparcela (unidade 

experimental) de 4 m² (oito plantas), constituída das duas fileiras centrais, cada uma medindo 

2 m2 (quatro plantas por linha de plantio), descartando-se 2,5 metros das extremidades das 

fileiras para retirar o efeito bordadura. 

No corte de uniformização (outubro/2013) foram preservados os cladódios-mãe, 

primários e secundários, sendo cortados todos os terciários, quaternários e quinternários, 

quando houveram. 

Tratos culturais de limpa no palmal foram realizados sempre que necessários a fim de 

reduzir competição com invasoras e foram efetuados controles da praga cochonilha de 

escama, de acordo com as ocorrências. Houve ainda registro de ataques de lagartas e 

ocorrência de doença pela podridão mole.  

A colheita foi realizada em 20 e 21 de novembro de 2014 (três dias após a última 

irrigação) sendo 12 meses após a instalação das lâminas de água, e englobou a produção de 

matéria verde (PMV) por área. Quatro plantas das duas fileiras centrais (oito plantas/4 m²) 

foram colhidas por ordem de cladódio, repetindo-se o corte de uniformização, ou seja, 

preservando-se todos os cladódios secundários, sendo pesadas separadamente por ordem.  

As características morfológicas avaliadas foram: número de cladódios (por ordem, 

terciária, quaternária e quinternária) e por planta, altura e volume da planta (calculado a partir 

das medições de altura, comprimento e largura da planta), comprimento, largura, perímetro e 

espessura dos cladódios (também por ordem, terciária, quaternária e quinternária).  

Para as mensurações foi utilizada fita métrica e para a espessura, o paquímetro digital. 

Na medição de altura da planta, considerou-se desde a extremidade do artículo mais alto até o 

solo, e a largura e comprimento da planta foram medidos considerando-se as maiores 

extremidades. Para medidas dos cladódios foram selecionados aqueles com medidas 

representativas por ordem e posteriormente calculadas as médias por planta.  

Essas medidas foram amostradas em duas plantas, uma em cada fileira da área útil. A 

partir destas medições foi calculada a área dos cladódios (AC = - 211,5104 + 8,8649*P, sendo 

P = perímetro) e para índice de área de cladódios (IAC) = AC de uma planta /área do solo de 

uma planta, conforme Santos (1992).  

Amostras de cerca de 1,0 kg por subparcela foram colhidas, por ordem de cladódio 

(terciária, quaternária e quinternária), pesadas, identificadas e em seguida encaminhadas para 

o laboratório, onde foram picadas, acondicionadas em bandejas metálicas com identificação e 
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levadas à estufa de circulação de ar forçada a 55°C por 96 horas ou até estabilização do peso, 

ocasião em que se determinou a matéria seca (SILVA & QUEIROZ, 2002) por ordem, e 

posteriormente calculou-se a produção de matéria seca (PMS) por ordem, por planta e por 

hectare.  

Calculou-se a eficiência do uso da água (EUA) em kg de MS por mm de água-1, por 

subparcela, com base na produção de matéria seca (PMS) e na quantidade de água 

disponibilizada, ou seja, precipitação mais lâminas de irrigação. 

Após a colheita, verificaram-se os danos causados às plantas pela praga cochonilha de 

escama (Diaspis echinocacti) e pela doença podridão mole (Erwinia carotovora). Ambos os 

danos foram pontuados por meio de uma escala de notas que variou de zero a quatro, sendo, 0 

para ausente, 1 para leve, 2 para moderado, 3 para alto e 4 para muito alto. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e regressão, ao nível de 5% de 

significância, utilizando-se o Programa SISVAR (1996). As comparações de médias dos 

tratamentos foram submetidas ao teste de Tukey (5% de probabilidade).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Não houve interação (P>0,05) entre os fatores estudados, lâminas de água salina e 

doses de adubação orgânica com esterco bovino para maioria das variáveis estudadas, com 

exceção do perímetro e da área média de cladódios. 

Embora em alguns trabalhos com a palma forrageira em sistemas de sequeiro sejam 

apontadas respostas lineares da adubação orgânica para a produção de matéria seca (SILVA, 

2012; GOMES, 2011; ZÚÑIGA-TARANGO et al., 2009; LIRA et al., 2006; SANTOS et al., 

2006; DUBEUX JR. & SANTOS, 2005; CORTÁZAR et al., 2001; SANTOS et al., 2000), 

nesses primeiros 12 meses da pesquisa os efeitos observados foram limitados. 

Houve resposta significativa da adubação orgânica (P<0,05) apenas para três variáveis, 

número médio de cladódios, largura e índice de área de cladódios (IAC). No que se refere à 

ausência de efeito do adubo orgânico para a maioria das variáveis estudadas, algumas 

prováveis razões podem ser apontadas. Uma delas, diz respeito à realização de adubações 

químicas anteriormente e na fase inicial do período experimental, e dessa forma, esses 

fertilizantes podem ter proporcionado os nutrientes necessários para o bom desempenho das 

plantas.  
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A justificativa para a aplicação da adubação química levou em conta o resultado de 

vários trabalhos (SUASSUNA, 2013; DONATO, 2011; ALMEIDA, 2011; LIRA et al., 2006; 

SANTOS et al., 2006; DUBEUX JR. & SANTOS, 2005) que apontam respostas aditivas das 

adubações químicas e orgânicas. Além disso, uma das fontes de nitrogênio utilizada foi o 

sulfato de amônio, que em sua composição contém o elemento N mais prontamente 

disponível, além de apresentar menores perdas por volatilização. 

Desse modo, com a continuidade da pesquisa e da aplicação do adubo orgânico e com 

a lenta decomposição, acredita-se que as respectivas respostas poderão ocorrer nos próximos 

anos. Santos et al. (2010) ressalvam que um importante aspecto a ser considerado é o efeito 

residual da adubação anterior na produtividade das culturas e destacam que o esterco se 

decompõe mais lentamente, quando comparado com outras fontes orgânicas de adubo e essa 

situação proporciona maior armazenamento de nutrientes no solo e, por sua vez, superior 

disponibilidade nos anos subsequentes à adubação.  

Souto et al. (2013) também verificaram que a ação dos microrganismos na 

decomposição dos estercos pode ser pequena durante a fase inicial, de modo que essa 

degradação lenta resulta em uma mineralização parcelada de determinados nutrientes. De 

acordo com Markewich et al. (2010), a velocidade de mineralização do nitrogênio está ligada 

também à qualidade dos estercos, que é resultante da dieta dos animais. Esses autores 

verificaram que em estercos bovinos ricos em lignina e fibras de difícil digestão, a 

mineralização do nitrogênio ocorre lentamente, o que pode ser aplicado ao adubo utilizado 

neste experimento. 

Mais um fator importante na falta de resposta da adubação orgânica refere-se à 

precipitação e sua respectiva distribuição no decorrer da pesquisa. O acumulado de chuvas 

anual foi de 438,3 mm, concentradas em mais de 50% nos meses de abril e maio, desse modo, 

este quantitativo (pode-se considerar pouca chuva para decomposição do esterco) aliado à 

concentração, podem ter sido insuficientes para as reações químicas na solução do solo e 

posterior liberação dos nutrientes. 

Souto et al. (2005) avaliaram a velocidade de decomposição de estercos dispostos em 

diferentes profundidades, e a taxa foi fortemente influenciada pela pluviosidade ocorrida no 

período experimental. Souto et al. (2013) observaram que fatores como, elevação no conteúdo 

de água e a influência da temperatura no solo favoreceram a decomposição dos estercos 

incubados, pela ação dos microrganismos, com consequente liberação dos nutrientes. Fatondji 

et al. (2009) afirmam que a manutenção da umidade do solo é um dos fatores que mais 

contribuem para mineralização da matéria orgânica. 
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Após a segunda aplicação da adubação orgânica em maio, as precipitações se 

reduziram marcadamente e podem ter sido insuficientes para a manutenção da umidade do 

solo necessária à mineralização da matéria orgânica. A irrigação localizada com periodicidade 

de 10 dias com altas temperaturas e evaporação pode também não ter sido suficientes para 

incrementar esse processo. 

A falta de efeito da adubação pode ocorrer eventualmente. Cortázar et al. (2001) 

verificaram que uma baixa resposta do adubo orgânico pode ser explicada pela imobilização 

temporária do nitrogênio aplicado. Cunha et al. (2012) também não obtiveram efeito da 

fertilização nitrogenada com doses de até 300 kg ha-1, nas características morfogênicas e na 

produção de biomassa da palma forrageira. Respostas inconsistentes do incremento da 

adubação orgânica foram constatadas por Zúñiga-Tarango et al. (2009) que obtiveram 

maiores rendimentos de matéria seca e do número de cladódios em Opuntia com a dose de 

100 Mg ha-1, do que utilizando 300 Mg ha-1 de esterco bovino.  

Houve efeitos isolados das lâminas (P<0,05) para a maioria das variáveis pesquisadas, 

tais como, altura e volume da planta, características morfométricas de perímetro, 

comprimento, largura e espessura dos cladódios, área dos cladódios (AC) e índice de área de 

cladódios (IAC), produções de matéria verde e seca (PMV e PMS), concentração de matéria 

seca (MS), danos causados pela cochonilha de escama e pela podridão mole, não havendo 

diferenças significativas, no entanto, para número de cladódios e eficiência do uso da água 

(EUA). 

Na Tabela 4, apresentam-se a altura (cm) e o volume (m3) da palma Miúda aos 12 

meses de rebrota nas diferentes lâminas aplicadas. Verificou-se efeito linear positivo da 

lâmina (P<0,05) sobre as duas variáveis. Para a altura das plantas, a lâmina de 30 mm 

possibilitou maior medida que nas lâminas de 7,5 mm e sem irrigação e para o volume, a 

lâmina de 30 mm mês-1 foi superior às demais lâminas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

Tabela 4 - Altura (cm) e volume (m3) médios das plantas da palma Miúda aos 12 meses de rebrota em 

função das lâminas de água salina 

Lâminas de água 

(mm mês-1) 

Altura 

 (cm) 

Volume 

(m3) 

0 87,04 b 0,71 b 

7,5 93,04 b 0,81 b 

15 96,00 ab 0,84 b 

30 107,13 a 1,24 a 

CV (%) 6,29 23,67 

Equação 
Y = 87,22 + 0,654x 

(P<0,05) 

Y = 0,67 + 0,017x 

(P<0,05) 

r2 0,99 0,92 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste Tukey (P>0,05) 

r2 – coeficiente de determinação 

 

Lima et al. (2015) obtiveram altura média de 115,94 cm em cultivo de palma Miúda 

adensada com espaçamento de 2,0 x 0,10 m, lâmina de 10 mm mês-1 e corte preservando 

todos os cladódios secundários com 12 meses de rebrota. O valor é próximo ao observado na 

maior lâmina aplicada neste experimento, que embora tenha menor adensamento, teve maior 

disponibilidade de água. 

A irrigação parece realmente favorecer o desenvolvimento das plantas visto que com a 

mesma densidade de 20 mil plantas ha-1 aos mil dias após o plantio (DAP), Leite (2009) 

registrou em pesquisa com Nopalea uma altura média de apenas 60 cm e Primo (2013), 68,11 

cm com a mesma cactácea aos 745 DAP e densidade de 31.250 plantas ha-1. Esse menor 

desenvolvimento das plantas em regime de sequeiro no semiárido pode estar relacionado ao 

fenômeno de morte de raízes por ocasião do período seco, comprovado por Snyman (2007) e 

Sampaio (2005). 

Embora o adensamento utilizado de 2,0 x 0,25 m, permita considerável espaço para 

extensão lateral, esse alongamento vertical, pode ter ocorrido não só em função da irrigação, 

mas também pelo manejo de corte, que preservou até os cladódios secundários, aumentando 

as áreas fotossintéticas remanescentes, contribuindo para um maior crescimento das plantas.  

Observa-se que a resposta do volume da planta à maior lâmina ocorreu de forma 

semelhante à altura.  Silva et al. (2010) relatam que os coeficientes de correlação para a 

variável altura da palma forrageira indicam que as plantas mais altas possuem maior largura 

de planta, artículos primários e secundários largos e compridos. 

Farias et al. (2005) ressaltam que após algum período de crescimento, as novas 

brotações ocupam diferentes posições ao longo do perfil da planta, formando uma arquitetura 

própria, onde as densidades mais altas promovem uma maior eficiência na interceptação de 
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luz. Segundo Knebel et al. (2006), a arquitetura das plantas pode ser modificada pelo 

espaçamento entre elas, logo que altera a área sujeita a sua expansão. 

Para o número de cladódios, verificou-se efeito quadrático (P<0,05) da dose de 

adubação orgânica. Obteve-se maior quantidade de artículos quando da aplicação de 50 Mg, 

média de 36,34 unidades; intermediária, na ausência de adubação (31,13) e menor, quando 

utilizando 25 Mg (25,38) (Tabela 5).  

 
Tabela 5 - Número de cladódios das plantas da palma Miúda aos 12 meses de rebrota em função das 

doses de adubação orgânica e das lâminas de água salina 

Doses de adubação 

(Mg ha-1) 
Nº cladódios 

Lâminas de água 

(mm mês-1) 
Nº cladódios 

0 31,13 b 0 28,00 a 

25 25,38 c 7,5 30,96 a 

50 36,34 a 15 29,17 a 

  30 35,67 a 

CV (%) 36,43 CV (%) 14,60 

Equação 
Y = 31,13 – 0,564x + 

0,0134x2 (P<0,05) 
--- --- 

r2 1,00 --- --- 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste Tukey (P>0,05) 

r2 – coeficiente de determinação 

 

A inconsistência dos resultados da adubação foi anteriormente mencionada e torna-se 

evidente nas respostas dessa variável, quando o maior nível de adubação orgânica supera a 

ausência de adubação, mas essa é superior ao nível médio de 25 Mg de esterco. 

Todavia, na maior dosagem de esterco há 16,74% de aumento na quantidade de 

artículos quando comparada ao tratamento sem adubação orgânica, denotando tendência de 

resposta positiva da variável à aplicação de adubo.  

Dubeux Jr. et al. (2000) não observaram efeito das adubações nitrogenada e fosfatada 

sobre o número de brotações por planta em Nopalea. Cortázar et al. (2001) apesar de não 

terem obtido diferenças para quantidade de cladódios jovens (nopalitos) entre as doses de 

biofertilizantes aplicadas (0; 15; 30; 45 e 60 Mg ha-1), observaram um incremento de 13% no 

número de cladódios por planta. 

Quanto à participação dos cladódios por ordem, as médias foram 15,49 para terciária, 

que corresponde a 50,00% do total de artículos colhidos da planta; 10,94 quaternários 

(35,31%) e 4,52 quinternários (14,59%). No trabalho de Leite (2009) com palma Miúda, o 

número médio de cladódios foi de 38 unidades quando recebeu adubação orgânica e mineral, 

valor próximo ao observado neste estudo. No estudo do autor, a participação por ordem em 
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porcentagem foi de 10,5; 43,40; 40,07; 5,82 e 0,18% para primária, secundária, terciária, 

quaternária e quinternária, respectivamente. 

Essas diferenças na quantidade de artículos por planta, bem como as porcentagens por 

ordem, podem variar em função de fatores como idade do cacto, tipo e níveis de adubações, 

adensamento, variações de solo, temperatura e disponibilidade de água (FLORES-

HERNÁNDEZ et al., 2004; DUBEUX JR. et al., 2006; DUBEUX JR. & SANTOS, 2005; 

DONATO, 2011). 

No que se refere à ausência de efeito das lâminas (média de 30,95 artículos) sobre o 

número de cladódios (Tabela 5), uma hipótese pode estar relacionada à concentração de sal da 

água utilizada na irrigação.  Murilo-Amador et al. (2001) testaram níveis de salinidade na 

irrigação da palma forrageira com condutividades elétricas de 2, 5, 10,13, 18 e 21 dS m-1 e o 

número de cladódios jovens diminuiu com o aumento do teor salino, começando a ser afetado 

com nível de 5 dS m-1. Uma vez que a condutividade elétrica da água utilizada na irrigação 

deste experimento foi da ordem de 5,25, talvez esse fato possa ter contribuído para a falta de 

efeito sobre essa variável. 

No tocante às características morfológicas, foi constatada interação significativa 

(P<0,05) dos tratamentos para o perímetro médio dos cladódios (cm) (Tabela 6). Observou-se 

efeito isolado das lâminas (P<0,05) para comprimento (cm), largura (cm) e espessura (mm) 

médias dos cladódios, sendo linear positivo sobre comprimento e largura média e quadrático 

(P<0,05) para espessura (Tabela 7). 

 

Tabela 6 - Perímetro médio (cm) dos cladódios da palma Miúda aos 12 meses de rebrota em função 

das lâminas de água salina e doses de adubação orgânica 

 Lâmina (mm mês-1) 

Adubo 

(Mg ha-1) 
0 7,5 15 30 Equação r2 

0 46,46 c A 47,96 bc B 50,50 ab A 53,04 a AB 
Y = 46,55 + 

0,224x 
0,98 

25 49,25 a A 51,67 a A 49,79 a A 52,21 a B --- --- 

50 47,25 c A 49,50 bc AB 51,54 b A 56,62 a A 
Y = 47,13 + 

0,312x 
0,99 

Equação --- 

Y = 47,96 + 

0,266x – 

0,0475x2 

(P<0,05) 

--- 

Y = 53,04 – 

0,138x + 

0,0042x2 

(P<0,05) 

  

r2 --- 1,00 --- 1,00   
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha não diferem pelo teste Tukey (P>0,05) 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna não diferem pelo teste Tukey (P>0,05) 
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A interação para a variável perímetro dos cladódios foi significativa, pois as respostas 

das lâminas não foram as mesmas para os diferentes níveis de adubação orgânica e vice-versa. 

As respostas à adubação orgânica foram pequenas e inconsistentes, enquanto que dentro dos 

níveis 0 e 50 de adubação observou-se uma resposta linear positiva em relação às lâminas 

com maior perímetro dos cladódios para a lâmina de 30 mm em relação as lâminas 0 e 7,5 

mm (Tabela 6). 

Presume-se que o fornecimento da maior lâmina associado à preservação dos 

cladódios secundários, beneficiou o crescimento dos artículos, haja vista a necessidade de 

preservar uma área de cladódio residual para promover uma rebrota vigorosa. 

Oliveira Jr. et al. (2009) observaram menor valor do perímetro do cladódio aos 270 

DAP comparado aos 150 dias, fato que pode ser explicado pelo efeito do déficit hídrico. Os 

autores constataram que aos 270 dias a quantidade de chuva foi nula, coincidindo com o 

período de altas temperaturas e elevada evapotranspiração, fazendo com que as plantas 

paralisassem seu crescimento, perdendo água para o meio, tendo como consequência o 

murchamento, diminuindo assim seu perímetro. 

Houve efeito linear positivo das lâminas (P<0,05) sobre o comprimento e a largura 

médias dos cladódios (cm) (Tabela 7), com maior desenvolvimento dos cladódios na lâmina 

de 30 mm. Para largura, houve ainda efeito linear crescente (P<0,05) da adubação orgânica, 

com maior medida (10,92 cm) na dose de 50 Mg em relação à  ausência da aplicação do 

esterco (10,37 cm). 

 
Tabela 7 - Comprimento (cm), largura (cm) e espessura (mm) médios dos cladódios da palma Miúda 

aos 12 meses de rebrota em função das lâminas de água salina 

Lâminas de 

água 

(mm mês-1) 

Comprimento 

(cm) 

Largura 

(cm) 

Espessura 

(mm) 

0 20,28 c 10,22 b 7,89 c 

7,5 21,45 bc 10,36 b 12,77 b 

15 21,74 b 10,61 b 13,85 b 

30 23,68 a 11,40 a 16,95 a 

CV (%) 6,70 3,32 9,46 

Equação 
Y = 20,36 + 0,109x 

(P<0,05) 

Y = 10,12 + 0,040x 

(P<0,05) 

Y = 8,23 + 0,552x – 

0,0088x2 (P<0,05) 

r2 0,98 0,96 0,97 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste Tukey (P>0,05) 

r2 – coeficiente de determinação 

 

 

Observou-se efeito quadrático (P<0,05) da lâmina de água para espessura dos 

cladódios (Figura 3), sendo também mais espessos na lâmina de 30 mm (16,95 mm) com 



 

69 

significativa diferença em relação ao tratamento sem irrigação (7,89 mm) em virtude da 

intensa murcha dos cladódios (Figura 4 A e B). 

 

Figura 3 - Espessura (mm) dos cladódios da palma Miúda aos 12 meses de rebrota em função das 

lâminas de água salina 

 

Fonte: Dados do experimento 

 

Figura 4 A e B - Espessura dos cladódios sem irrigação e sob a lâmina de água salina de 30 mm mês-1 

  

Fonte: Arquivo do autor 

 

Os resultados de morfologia da palma Miúda apontam que houve resposta das plantas 

ao manejo aplicado, principalmente a irrigação, contrariando a afirmação de Mondragón-

A B 
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Jacobo & Pérez-González (2001), que alegam que estes parâmetros são mais influenciados 

pelo genótipo do que pelas manipulações do meio. Por outro lado, Costa (2010) ressalva que 

as características morfogênicas das plantas são determinadas pelo genótipo, porém são 

fortemente influenciadas pelo ambiente, pelo manejo cultural e do solo a que são submetidas.  

Para Larcher (2000) as espécies que têm maior plasticidade fenotípica desempenham 

importante papel na capacidade de adaptação às condições do habitat, que talvez possa ser 

verdadeiro no caso das palmas submetidas ou não à irrigação. 

O conhecimento das variáveis morfométricas, como a altura da planta, a taxa de 

brotação, alongamento e espessura dos cladódios, é importante para se avaliar o potencial de 

adaptação de uma espécie ou variedade ao ambiente onde é cultivada (SALES et al., 2006), 

bem como sua resposta às alterações nas práticas de manejo, por exemplo, espaçamento, 

adubação e a quantidade de água disponibilizada no sistema. 

Na área de cladódio (AC) média (cm2) foi observado efeito significativo da interação 

(P<0,05) dos tratamentos, conforme apresentado na Tabela 8, em função de respostas 

diferenciadas das lâminas de acordo com os diferentes níveis de adubação orgânica.  Houve 

efeito quadrático (P<0,05) da adubação quando nas diferentes lâminas. Verificou-se efeito 

linear crescente (P<0,05) da lâmina nas adubações 0 e 50 Mg ha-1.  

 
Tabela 8 - Área de cladódio (AC) média (cm2) da palma Miúda aos 12 meses de rebrota em função das 

lâminas de água salina e das doses de adubação orgânica 

 Lâmina (mm mês-1) 

Adubo 

(Mg ha-1) 
0 7,5 15 30 Equações r2 

0 200,35 c A 213,63 bc B 236,16 ab A 258,71 a AB 
Y = 201,15 + 

1,985x 
0,98 

25 225,09 a A 246,52 a A 229,89 a A 251,30 a B ---  

50 207,36 c A 227,28 bc AB 245,39 b A 290,44 a A 
Y = 206,32 + 

2,766x 
0,99 

Equação --- 

Y = 213,63 + 

2,358x- 

0,0417x2 

(P<0,05) 

--- 

Y = 258,71 – 

1,227x + 

0,0372x2 

(P<0,05) 

  

r2 --- 1,00 --- 1,00   
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha não diferem pelo teste Tukey (P>0,05) 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna não diferem pelo teste Tukey (P>0,05) 

r2 – coeficiente de determinação 

 

Leite (2009) afirma que os artículos são a estrutura responsável pela produção da 

maior parte dos carboidratos essenciais ao crescimento e desenvolvimento das cactáceas, 

portanto, uma maior área total de exposição à luz indica maior potencial produtivo destas 

plantas. 
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As áreas de cladódios (AC) médias obtidas por Lima et al. (2015) foram de 288,62 e 

317,43 cm2 sem efeito significativo entre as doses de adubação aplicadas, de 20 e 40 Mg ha-1 

ano-1 de esterco bovino na palma Miúda aos 12 meses de rebrota e a partir do corte na ordem 

secundária. Esses valores são próximos dos obtidos nesta pesquisa, talvez pelo semelhante 

manejo de colheita, apesar de um menor adensamento, quando comparado ao experimento 

mencionado. No caso desta pesquisa, a contribuição direta da água sobre a variável, provocou 

aumento de 26,50% na área média dos cladódios, quando se compara a resposta obtida no 

tratamento de maior lâmina em relação ao não irrigado. 

Quanto ao índice de área de cladódios (IAC), observou-se efeito linear crescente 

(P<0,05) da lâmina de água. O IAC da lâmina de 30 mm (1,93) diferiu significativamente do 

tratamento não irrigado (1,18) (Tabela 9). 

 
Tabela 9 - Índice de área de cladódios (IAC) das plantas da palma Miúda aos 12 meses de rebrota em 

função das doses de adubação orgânica e das lâminas de água salina 

Doses de adubação 

(Mg ha-1) 
IAC 

Lâminas de água 

(mm mês-1) 
IAC 

0 1,43 b 0 1,18 b 

25 1,22 c 7,5 1,41 ab 

50 1,79 a 15 1,40 ab 

  30 1,93 a 

CV (%) 40,59 CV (%) 13,32 

Equação 
Y = 1,43 – 0,024x + 

0,0006x2 (P<0,05) 
Equação 

Y = 1,16 + 0,024x 

(P<0,05) 

r2 1,00 r2 0,93 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste Tukey (P>0,05) 

r2 – coeficiente de determinação 

 

Pinheiro et al. (2014) trabalhando com palma Miúda, afirmam que o IAC apresenta 

correlação alta e positiva com o número total de cladódios e com as variáveis de altura e 

largura que podem explicar as diferenças encontradas na variável.  

A irrigação na maior lâmina estimulou o desenvolvimento vegetativo da palma, com 

elevação de 63,56% no IAC em relação ao tratamento não irrigado. A regular disponibilidade 

de água estimulou o crescimento do perímetro dos artículos, consequentemente da área dos 

cladódios, desencadeando uma resposta aditiva para o IAC.  

O máximo IAC médio observado na pesquisa foi de 2,57 na lâmina de 30 mm e 

adubação de 50 Mg ha-1, o que aponta para uma possibilidade de incremento da densidade e 

consequentemente dos rendimentos, uma vez que segundo Sampaio (2005) o IAC de 4 a 5 

indica o potencial de obtenção de uma produtividade máxima na palma forrageira. 
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Essa relação do IAC com a produtividade da palma parece consistente, uma vez que 

Lima et al. (2014) obtiveram uma produtividade de MS de até 34,7 Mg ha-1ano-1 com a palma 

Miúda cultivada na densidade de 50.000 plantas ha-1 e com IAC médio de 4,9 a 7,08.  

Na Tabela 10 apresentam-se os resultados médios da produção de matéria verde 

(PMV) em Mg ha-1 ano-1 e da concentração de matéria seca média (MS) (%).  

 

Tabela 10 - Produção de matéria verde (PMV) (Mg ha-1 ano-1) e concentração de matéria seca (MS) 

(%) da palma Miúda aos 12 meses de rebrota em função das lâminas de água salina 

Lâminas de água 

(mm mês-1) 

PMV  

(Mg ha-1 ano-1)  

MS 

(%) 

0 58,83 c 13,11 a 

7,5 97,88 bc 9,52 b 

15 114,42 b 8,43 bc 

30 191,25 a 7,14 c 

CV (%) 33,36 10,84 

Equação 
Y = 59,08 + 4,306x 

(P<0,05) 

Y = 12,93 – 0,457x + 0,0089x2 

(P<0,05) 

r2 0,98 0,98 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste Tukey (P>0,05) 

r2 – coeficiente de determinação   

 

Registrou-se efeito linear crescente (P<0,05) da PMV para o fator lâminas (Figura 5), 

obtendo-se maior produção (191,25 Mg ha-1 ano-1) na lâmina de 30 mm mês-1, intermediária 

na lâmina de 15 mm e menores com 7,5 mm e na ausência de irrigação, que não foram 

diferentes entre si. 

 

Figura 5 - Produção de matéria verde (PMV) (Mg ha-1 ano-1) da palma Miúda aos 12 meses de rebrota 

em função das lâminas de água salina 

 
Fonte: Dados do experimento 
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Houve efeito quadrático (P<0,05) das lâminas para a concentração de MS, sendo 

superior quando na ausência de irrigação (13,11%) e inferior, quando na lâmina de 30 mm 

(7,14%) (Figura 6).  

 

Figura 6 - Concentração de matéria seca (%) da palma Miúda aos 12 meses de rebrota em função das 

lâminas de água salina 

 
Fonte: Dados do experimento 

 

As diferenças na concentração de MS entre os tratamentos com e sem irrigação, estão 

diretamente relacionadas à perda da turgidez (murcha) dos cladódios no longo período seco, 

ocasionada pelas altas temperaturas noturnas e baixa umidade que promovem o aumento na 

velocidade de transpiração. Ressalta-se também, que a colheita foi realizada três dias após a 

última irrigação, aumentando o efeito das respostas. 

A irrigação, mesmo com lâminas de água restritas, pode ser vista como de grande 

importância para a produção da palma no semiárido potiguar, visto que na maior lâmina (30 

mm mês-1) apresentou aumento de produção de MV da ordem de 225,09% em relação à 

palma na ausência de irrigação. As causas dos baixos rendimentos da palma forrageira em 

regiões climaticamente desfavoráveis podem ser atribuídas a vários fatores como, baixa 

captação de CO2, alta transpiração noturna, morte de raízes no período seco e murcha severa 

dos cladódios. 

Todavia, mesmo para o tratamento sem irrigação, houve razoável quantidade de água 

disponibilizada no sistema via precipitação (438 mm ano-1), que de certa forma, possibilitou a 

sobrevivência das plantas e até uma produção média de biomassa fresca (58,83 Mg ha-1 ano-1
) 

nesse primeiro ano de cultivo. Essas chuvas correspondem a 54,90% do total da água 

disponibilizado para o tratamento 30 mm e também estaria segundo Souza et al. (2008), 
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dentro da faixa ideal de precipitação para o cultivo da palma forrageira, que se concentra entre 

368,4 e 812 mm. 

Por outro lado, Farias et al. (2005) recomendam para a cultivar Miúda precipitações 

acima de 600 mm e neste caso a lâmina de 7,5 mm mês-1 mesmo com as chuvas, somaria 

535,8 mm, estando também abaixo desse limite indicado e somente as lâminas de 15 mm mês-

1 e 30 mm mês-1, totalizando 633,3 mm e 828,3 mm, respectivamente, atenderiam a esta 

demanda hídrica.  

O alto potencial de produção de matéria verde da palma forrageira é confirmado na 

literatura mundial com produções de 226,9 Mg ha-1 em irrigação por gotejamento com 75 dias 

de crescimento no México (PINOS-RODRIGUEZ et al., 2010); 450 Mg ha-1 por hidroponia 

aos seis meses de cultivo no México (RAMÍREZ-TOBIAS et al., 2010); 253,80 Mg ha-1 com 

irrigação por gotejamento com água salina aos 12 meses no Rio Grande do Norte (LIMA et 

al., 2015) e mesmo 400 Mg ha-1 (SANTOS et al., 2000) em regime de sequeiro aos dois anos 

em Caruaru-PE. Torna-se necessário compreender as razões da baixa produção dos cultivos 

de sequeiro nas áreas do sertão semiárido e se a irrigação localizada é capaz de incrementar a 

produtividade da palma nesses ambientes. 

As temperaturas médias no local do experimento no período seco do ano (agosto a 

janeiro), principalmente as noturnas, encontram-se acima do intervalo ótimo para garantir 

altas produtividades e normalmente acarretam baixa captação de CO2, alta evapotranspiração 

e consequentemente baixa eficiência no uso da água, com baixos rendimentos. 

Considerando-se a evaporação média anual do local do experimento, de 2.591 mm e o 

estudo da evapotranspiração acumulada da palma desenvolvido por Primo (2013), onde a 

palma Miúda apresentou uma evapotranspiração real diária de 3,14 mm ou 1.146 mm ano-1, e 

estudos de Silva et al. (2014) com 1.418 mm por ciclo e Consoli et al. (2013) de 912 mm ano-

1 para Opuntia, pode-se justificar o melhor desempenho dos tratamentos irrigados em relação 

à testemunha, como uma resposta pela reposição de parte da água evapotranspirada, 

permitindo a manutenção do metabolismo, captação de CO2, conservação do sistema radicular 

e extração de nutrientes. 

Outra questão importante refere-se à qualidade da água utilizada na irrigação, 

classificada como de alta salinidade (5,3 dS.m-1). Freire (2012) avaliou o desempenho da 

palma Miúda em casa de vegetação com irrigação com quatro níveis de salinidade até 3,6 dS 

m-1 e observou que a palma Miúda mostrou-se sensível à salinidade influenciando o 

desempenho produtivo. Todavia, neste experimento mesmo utilizando água com 5,3 dS m-1 a 
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palma não só sobreviveu como atingiu produtividades significativas, contrariando afirmações 

científicas da sensibilidade da cultura ao estresse salino.  

Entre alguns aspectos que podem explicar esse bom desempenho obtido nesta 

pesquisa, em condições de salinidade, inclui-se a classificação textural do solo da área 

experimental com alto percentual de areia (82,87%). Silva et al. (2014) avaliando a utilização 

de água salina com até 5,0 dS m-1 para a produção de forragem no semiárido potiguar 

concluíram que a resposta das culturas (milho e sorgo) é dependente das características físicas 

do solo, sendo mais tolerantes em solos com menor teor de argila, como o desta pesquisa. 

A ocorrência de um regime médio de precipitação permitiu a drenagem do sódio e 

cloretos, além do que as lâminas aplicadas foram pequenas e desta forma, a quantidade de sais 

liberados ao solo foi baixa.  

As concentrações de cálcio e magnésio no solo, consideradas médias a altas (4,60 e 

1,84 cmol dm-3, respectivamente), contribuem para menor absorção do sódio, conforme 

verificado por Lacerda et al. (2004); diminuem a RAS, relação de adsorção de sódio (MELO 

et al., 2008), reduzem a porcentagem de sódio trocável (PST) e a condutividade elétrica 

(RUIZ et al., 2004). O esterco coopera também para diminuição da PST, ou seja, a saturação 

por sódio (HOLANDA et al., 1998).  

Outro aspecto relevante da pesquisa refere-se à disponibilização do nutriente água para 

os animais por intermédio da palma, de importância primordial para as regiões áridas e 

semiáridas. Obtiveram-se neste estudo 177,6 Mg ha-1 ano de água, quando na lâmina de 30 

mm; 104,77 e 88,56 Mg de água nas lâminas 15 e 7,5 mm, respectivamente e em 

contrapartida, apenas 51,19 Mg no tratamento sem irrigação. Quantidades hídricas 

representativas de suma importância para a dieta dos animais, que contribuem para a 

sustentação de rebanhos em locais com déficit hídrico, e também transformando água salobra 

em água de boa qualidade. 

A importância e a redução do consumo de água em animais recebendo palma na dieta 

foram observadas em diversos trabalhos, como os de Carvalho et al. (2005); Pessoa (2007); 

Bispo et al. (2007); Ramos et al. (2007).  

Observou-se efeito linear crescente (P<0,05) da lâmina sobre a produção de matéria 

seca (PMS) (Figura 7), obtendo-se maior produtividade, 13,55 Mg ha-1 ano-1 na lâmina de 30 

mm mês-1 em relação ao tratamento de irrigação. Não houve efeito (P>0,05) isolado da lâmina 

para eficiência do uso da água (EUA), com média de 16,82 kg mm água-1 de MS (Tabela 11). 
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Figura 7 - Produção de matéria seca (PMS) total (Mg ha-1 ano-1) da palma Miúda aos 12 meses de 

rebrota em função das lâminas de água salina 

 
Fonte: Dados do experimento 

 

Tabela 11 - Produção de matéria seca (PMS) total (Mg ha-1 ano-1) e eficiência do uso da água (EUA) 

(kg de MS mm água-1) da palma Miúda aos 12 meses de rebrota em função das lâminas de água salina 

Lâminas de água 

(mm mês-1) 

PMS 

(Mg ha-1 ano-1)  

EUA  

(kg MS mm água-1) 

0 7,63 b 17,42 a 

7,5 9,11 ab 17,24 a 

15 9,66 ab 15,62 a 

30 13,55 a 16,98 a 

CV (%) 19,34 18,51 

Equação 
Y = 7,45 + 0,194x 

(P<0,05) 
--- 

r2 0,97 --- 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste Tukey (P>0,05) 

r2 – coeficiente de determinação 

 

No tratamento com lâmina de 30 mm mês-1 de água houve aumento de 77,59% na 

produção de MS quando comparado ao tratamento sem irrigação. No entanto, vale ressaltar 

que as diferenças entre os tratamentos foram menores quando comparadas as produções de 

matéria verde. Esse fato decorreu das grandes diferenças na concentração de MS entre os 

tratamentos com a lâmina 30 mm (7,14%), 15 mm (8,43%), 7,5 mm (9,52%) e sem irrigação 

(13,11%), uma vez que a PMS é calculada multiplicando-se a PMV pela concentração de MS. 

Nos tratamentos sem irrigação e recebendo 7,5 mm mês-1 as plantas sofreram alta transpiração 

e murchas severas. 

Os registros máximos potenciais de produção de MS da palma são da orden de 45 a 50 

Mg ha-1 ano-1 com amplo suprimento hídrico (NOBEL, 1995). Ramirez-Tobias et al. (2010) 

estimaram uma produtividade máxima de 47 Mg ha-1 ano-1 para Opuntia ficus-indica irrigada 
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diariamente com solução nutritiva e com cuidados especiais na produção de alta eficiência na 

utilização da luz solar (>92%). Produtividades mais próximas de nossa realidade apontam 

para rendimentos da palma Miúda de 12,9 Mg ha-1 ano-1 (CONSOLI et al., 2013). 

Lima et al. (2014) obtiveram uma PMS de 30,47 Mg ha-1ano-1 com palma Miúda 

irrigada na densidade de 50 mil plantas e adubação química e orgânica, valor até duas vezes 

superior ao obtido neste experimento, talvez pelo maior adensamento. A PMS na pesquisa de 

Primo (2013) foi de 11,5 Mg ha-1 em dois anos, próxima da média alcançada neste estudo, 

apesar de não ser irrigada, mas com adensamento e intervalo de tempo de colheita maiores.  

De uma forma geral os rendimentos de MS obtidos podem ser considerados 

expressivos, como mencionam Dubeux Jr. & Santos (2005), para quem rendimentos com a 

palma forrageira no semiárido nordestino da ordem de 10 a 20 Mg ha-1 ano-1, dificilmente são 

obtidos com outras forrageiras, principalmente com forragem de igual qualidade. 

Outro fator que deve ser considerado é quanto a intensidade de corte aplicada, que 

preservou até a ordem secundária, visando incrementar a sustentabilidade do palmal, sendo 

assim, a PMS seria maior no caso de cortes tradicionais, deixando apenas o cladódio mãe ou 

até os artículos primários. 

A ausência de resposta às diferentes lâminas de água para a variável EUA pode ser 

explicada pela menor diferença na PMS entre os tratamentos, associada às diferentes 

quantidades de água disponibilizadas pelo somatório da precipitação com as lâminas de 

irrigação aplicadas. Ou seja, os tratamentos com menores PMS também receberam menores 

quantidades de água e a razão kg de MS mm-1 de água aproximou os extremos. Mesmo assim, 

a EUA média observada de 16,81 kg MS mm-1 de água pode ser considerada expressiva, 

principalmente em função da qualidade da água utilizada na irrigação. 

A EUC foi testada por Dubeux Jr. et al. (2006), obtendo 26,6 kg de MS mm-1 de chuva 

com 40.000 plantas ha-1 e adubação fosfatada, mas apenas 10,9 kg MS mm-1 quando em baixo 

adensamento (5.000 plantas), com média de 18 kg de MS mm-1 e variação de 5 até 35 kg, 

valor médio próximo do obtido por este experimento com 20.000 plantas. Leite et al. (2008) 

verificaram a EUC de seis variedades de Opuntia com valores de 5,27 a 13,43 com adubação 

orgânica e 16,91 a 24,25 com orgânica e mineral. Por outro lado Silva et al. (2014) relatam 

uma EUA de apenas 7,4 kg de MS mm-1 de água para a palma Miúda no sertão 

pernambucano.  

Observou-se efeito (P<0,05) linear decrescente das lâminas sobre a presença e os 

danos causados por ataques da cochonilha de escama à palma Miúda aos 12 meses de rebrota 

(Figuras 8 e 9).  
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Figura 8 - Danos causados por ataque da cochonilha de escama na palma Miúda aos 12 meses 

de rebrota em função das lâminas de água salina 

 
Fonte: Dados do experimento 

 
Figura 9 - Danos causados pela podridão mole na palma Miúda aos 12 meses de rebrota em função das 

lâminas de água salina 

 
Fonte: Dados do experimento 

 

Na Tabela 12, apresentam-se as médias da escala de notas aplicadas (0 a 4) conforme 

o nível de avaria no estande. Os danos foram menores nas lâminas 30 e 15 mm mês-1, 

considerados como leves a moderados. Nas lâminas 7,5 e 0 mm a disseminação da praga foi 

muito maior, com danos altos e ameaças à sobrevivência do estande (Figuras 10 A e B e 11 A 

e B). 
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Tabela 12 - Danos causados por ataque da cochonilha de escama e pela doença podridão mole na 

palma Miúda aos 12 meses de rebrota em função das lâminas de água salina 

Lâminas de água 

(mm mês-1) 

Danos  

pela cochonilha 

Doença 

pela podridão mole 

0 3,08 a 0,33 c 

7,5 2,75 ab 1,67 b  

15 1,83 bc 1,67 b 

30 1,33 c 3,0 a 

CV (%) 13,81 35,77 

Equação 
Y = 3,05 – 0,061x 

(P<0,05) 

Y = 0,60 + 0,081x 

(P<0,05) 

r2 0,93 0,91 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste Tukey (P>0,05) 

r2 – coeficiente de determinação 

 

Figura 10 A e B - Ataque da cochonilha de escama no estande sem irrigação e sob a lâmina de água 

salina de 15 mm mês-1 

  

Fonte: arquivo do autor 
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Figura 11 A e B - Podridão mole sob as lâminas de água salina de 7,5 e 30 mm mês-1 

  

Fonte: arquivo do autor 

 

A justificativa principal decorre de um princípio natural da disseminação de pragas, 

segundo o qual as plantas bem nutridas em decorrência da irrigação são menos atacadas e 

aquelas debilitadas pela seca tendem a uma maior sensibilidade e até a morte. Esse quadro se 

agravou no período de estiagem, com 100% das parcelas não irrigadas fortemente atacadas, 

apresentando 42% com danos muito altos e 25% com danos altos (notas 4 e 3, 

respectivamente), atingindo quase 70% do ensaio. 

Por outro lado, observou-se efeito linear crescente (P<0,05) para a ocorrência de 

podridão mole em função das lâminas aplicadas. Altas perdas ocorreram na lâmina de 30 mm 

mês-1, intermediárias nos níveis de irrigação 15 e 7,5 mm e praticamente ausentes quando sem 

irrigação (Tabela 12).  

Neste estudo, embora a lâmina de 30 mm mês-1 tenha proporcionado maior produção 

de matéria verde e seca, também ocasionou graves danos e perdas de estande pela podridão 

mole, observando-se que 100% das parcelas desse tratamento estavam acometidas pela 

doença, sendo 50% com incidência muito alta (nota 4). Observa-se também que as lâminas 

intermediárias com 7,5 e 15,0 mm apresentaram diferenças significativas em relação à maior 

lâmina apresentando menor índice de danos, indicando que o volume da lâmina está 

relacionado com a maior propagação da doença. 

A B 
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Embora seja ampla a literatura indicando a não adequação de solos sujeitos a 

encharcamentos ou com drenagem deficiente para a cultura da palma, o solo da área 

experimental não apresentava quaisquer dessas condições, conforme já foi mencionado. 

Reconhece-se que os dados referem-se apenas ao primeiro ano da pesquisa, mas os 

resultados, ainda que preliminares, são preocupantes, pois sinalizam para uma ocorrência de 

grandes perdas, que podem comprometer a longevidade da produção. Todavia, somente com a 

continuidade da pesquisa, será possível observar qual a evolução do problema. 

Santos et al. (2006) relatam que o plantio adensado pode contribuir para uma maior 

incidência de casos da podridão mole, justificando estudos mais detalhados, atualmente 

escassos, principalmente no que se refere às medidas de controle. Nobel (2001) alerta que a 

irrigação por gotejamento pode ser uma boa solução, mas pode resultar numa lavagem de 

nutrientes e putrefação de raízes se não for manejada corretamente. Coelho et al. (2012) 

recomendam tratamento das raquetes de plantio com produtos à base de cobre como prática 

de controle da doença. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Não houve influência da adubação orgânica com esterco bovino sobre a maioria das 

variáveis estudadas, particularmente em relação às produções de matéria verde e seca. 

As lâminas de irrigação com água salina tiveram influência significativa sobre a 

maioria das variáveis, promoveram altura e volume de plantas superiores, cladódios maiores e 

mais espessos e elevação nas produções de matéria verde e seca, principalmente na lâmina de 

30 mm mês-1. 

A ausência da irrigação promoveu significativa expansão da praga da cochonilha de 

escama e a irrigação com diferentes lâminas incrementou os danos e perdas de estande 

ocasionado pela podridão mole, intensificada na maior lâmina. 

Só a continuidade da pesquisa permitirá avaliar as evoluções das respostas à adubação 

orgânica, à água salina e à intensidade dos danos promovidos pela praga e doença. 
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