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Introdução

Na região semi-árida paraibana a principal 
atividade econômica é a pecuária sendo considerado 
como um dos maiores entraves tecnológicos para a 
exploração de ruminantes a produção de forragens para 
os rebanhos. A palma forrageira é caracterizada como 
uma planta com elevado potencial de adaptação 
morfofisiológico, persistindo a condições climáticas de 
altas temperaturas e déficit hídrico elevado, sendo 
capaz de acumular elevada fitomassa, em função de 
possuir o metabolismo ácido das crassuláceas (MAC), 
resultando na alta eficiência no uso da água. Além 
disso, apresenta-se uma forragem aceitável pelos 
ruminantes [1].  Entretanto, o cultivo da palma no 
Cariri paraibano, segundo Viana [2], não tem 
demonstrado todo seu potencial de produção 
possivelmente em função de alguns fatores como: tratos 
culturais deficientes, densidades inadequadas, número 
restrito de variedades cultivadas e ausência de 
adubação. Contudo, os sistemas de cultivo da palma 
são influenciados por diversos fatores como: variáveis 
climáticas, atributos do solo, tamanho da propriedade, 
disponibilidade de mão-de-obra, assistência técnica, 
possibilidade de mecanização, custos de aquisição de 
insumos, pragas e doenças, cultivo consorciado ou 
solteiro e espaçamento utilizado, dentre outros [3, 4].
Portanto, é evidente a relevância do conhecimento
desses sistemas em cada região. Neste contexto, este 
trabalho teve como objetivo diagnosticar os sistemas de 
produção e as variedades mais utilizadas no cultivo da 
palma forrageira pelos produtores do Cariri ocidental 
paraibano.

Material e métodos

A pesquisa foi realizada no município de Taperoá-
PB, situado na Microrregião do Cariri Ocidental 
paraibano, Mesorregião da Borborema, de forma 
descritiva, adotando-se amostra probabilística simples, 
em um universo de 769 produtores com cadastros da 

Aftosa na Defesa agropecuária de Taperoá, a partir 
desta relação foi efetuada a seleção de pecuaristas.  A 
seleção dos 42 produtores entrevistados foi baseada na 
distribuição geográfica, na aptidão pecuária dos 
produtores e no tamanho das propriedades. A área 
territorial do município em estudo foi dividida em 
quatro quadrantes proporcionais. Nos quais foram 
aplicados em cada quadrante, aproximadamente, 25% 
dos questionários. Dentro desta divisão territorial foi 
efetuada uma relação para cada quadrante dos 
produtores que se enquadravam no segundo critério 
que era a aptidão agropecuária, tendo a obrigatoriedade 
dos relacionados, explorarem a criação de ruminantes. 
Com uma relação destes pecuaristas que exploravam 
esta atividade, foi realizada uma seleção dos produtores 
pelo terceiro critério que era o extrato das propriedades 
onde os pecuaristas exploravam sua criação de animais, 
sendo para cada quadrante considerado os seguintes 
extratos em hectárie: <5; 5 a 10; 11 a 20; 21 a 50; 51 a
100 e >100. Os questionários abordaram questões 
como: tamanho da propriedade, sistema e práticas de 
plantio, variedades cultivadas e sua preferência, 
espaçamento, tratamentos para pragas e doenças, 
posições e profundidades dos artículos no plantio e 
práticas de consórcio. A aplicação dos questionários foi 
realizada no mês de março de 2009. Em seguida, as 
entrevistas foram submetidas a uma análise crítica. Os 
dados foram tabulados em planilha eletrônica (Excel da 
Microsoft) e os questionários analisados por 
distribuição de freqüência em uma análise estatística 
descritiva.

Resultados e Discussão

Dos entrevistados 100% não fazem tratamento 
preventivo de doenças e pragas. Antes do plantio, 
53,3% deixam os cladódios murcharem na sombra por 
até 5 dias, e 43,4% entre 5 e 15 dias. Com relação aos 
artículos no momento do plantio, 73,3% plantam de 
forma vertical, 70% enterram ½ cladódio na cova, 
6,7% plantam dois cladódios por cova. Apenas 33,3% 



dos produtores praticam o cultivo da palma em 
consórcio, principalmente com culturas anuais como o 
milho (Zea mays) (Tab. 1).

Dos produtores de palma forrageira, 78,3% 
cultivam a variedade gigante e apenas 4,3% a variedade 
Miúda (Fig. 1). Esses dados estão de acordo com os
encontrados por Menezes et al. e Oliveira Junior [1, 4]
onde esses autores afirmaram ser cultivadas no 
Nordeste as espécies de palma forrageira Oputia fícus-
indica, (L.) Mill, com dois tipos, palma Gigante e 
palma Redonda, e como Nopalea cochenillifera (L.) 
Salm Dyck, palma Miúda ou doce. Destas duas 
espécies no semi-árido brasileiro tem sido cultivada em 
maior escala a palma gigante, seguida da redonda e em 
algumas áreas a palma doce. 

Na Fig. 2, observa-se que 66,7% dos entrevistados 
consideram a variedade Gigante mais produtiva e, 
26,6% consideram a variedade Redonda da mesma 
espécie, mais palatável, possivelmente em função da 
sua suculência superior a Gigante. Do total de 
produtores questionados, aproximadamente 93,7% 
preferem variedades do gênero Opuntia, e apenas 6,7% 
variedades gênero Nopalea.

Com relação ao espaçamento, 39,4% dos produtores 
cultivam a palma no espaçamento de 1 x 1m e apenas 
8% adotam o sistema de cultivo adensado (1 x 0,20m) 
(Fg. 3). Para Santos et al. [5], o cultivo adensado da 
palma, com até 40.000 plantas/ha, tem sido 
recentemente usado no Nordeste brasileiro resultando 
em altas produtividades.    
Referências

[1] MENEZES, R. S. C.; SAMPAIO, E. V. S. B.; SALCEDO, I.H.; 
SOUZA, F. J. Produtividade de palma em propriedades rurais. 
In: A palma no Nordeste do Brasil: conhecimento atual e novas 

perspectivas de uso. Editores Rômulo S.C. Menezes, Diogo A. 
Simões, Everardo V. S. B. Sampaio. Recife: Ed. Universitária 
da UFPE, 2005. 258 p.

[2] VIANA, B. L. Rendimento de variedades de palma forrageira 
(Opuntia ficus-indica Mill.) em função da adubação orgânica e 
mineral no Cariri paraibano. Areia: UFPB, 2007. 35 p. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia).

[3] FARIAS, I.; SANTOS, D.C.; DUBEUX JÚNIOR, J.C.B. 
Estabelecimento e manejo da palma forrageira. In: MENEZES, 
S.C.R.; SIMÕES, D.A.; SAMPAIO, E.V.S.B. (Eds). A palma no 
Nordeste do Brasil: conhecimento atual e novas perspectivas de 
uso. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2005. 258 p.

[4] OLIVEIRA JUNIOR, S.; NETO, M. B.; RAMOS, J. P. F. ; 
LEITE, M. L. V. ; BRITO, E. A. ; NASCIMENTO, J. P. 
Crescimento vegetativo da palma forrageira (Opuntia fícus-
indica) em função do espaçamento no Semi-árido paraibano. 
Tecnologia & Ciência Agropecuária., João Pessoa, fev. 2009. 
v.3, n.1, p.7-12.

[5] SANTOS, D. C.; FARIAS, I.; LIRA, M. de A.; SANTOS, M. V. 
F. dos; ARRUDA, G. P. de; COELHO, R. S. B.; DIAS, F. M.; 
WARUMBY, J. F.; MELO, J. N. de. Manejo e utilização da 
palma forrageira (Opuntia e Nopalea) em 
Pernambuco:cultivo e utilização. Recife: Empresa
Pernambucana de Pesquisa Agropecuária, 2002. 45p. (IPA. 
Documentos).

Tabela 1 - Características dos sistemas de produção de palma forrageira nas propriedades do Cariri ocidental paraibano, Taperoá, 
PB.

Tratamento dos cladódios antes do plantio (%)
Sim

0
Tempo de murcha dos cladódios antes do plantio (%)

menos de 5 dias entre 5 a 10 dias entre 10 a 15 dias
53,3 33,4 10

Posição do artículo (%)
Vertical Inclinada

73,3 10
Profundidade do plantio (%)

½ do cladódio
70

Número de cladodios/ cova(%)
1 cladódio

93,3
Sistema de plantío (%)

com consorcio
33,3

Fonte: Pesquisa de campo
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Figura 1 - Variedades de palma forrageira mais cultivas,Taperoá-PB. 
Fonte: Pesquisa de campo

Figura 2 - Variedades de palma forrageira mais preferidas, Taperoá-PB. 
Fonte: Pesquisa de campo

                 

Figura 3 - Espaçamentos utilizados no cultivo da palma forrageira. Taperoá, PB.
Fonte: Pesquisa de campo
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