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Introdução

O semi-árido brasileiro (SAB) apresenta dificuldades 
quanto à sustentabilidade dos sistemas agropecuários 
em decorrência do elevado déficit hídrico [1]. Para 
Teixeira et al. [2] a palma forrageira representa uma 
alternativa para a alimentação dos animais durante o 
período de estiagem, sendo a opção de cultura xerófila 
com maior potencial de exploração no Nordeste, 
constituindo-se em importante recurso forrageiro nos 
períodos de seca, devido ao seu elevado potencial de
produção de fitomassa nas condições do SAB. 
Entretanto, no SAB desde a sua introdução e devido à 
grande rusticidade e facilidade de desenvolvimento e 
propagação da palma, as espécies vem sendo 
cultivadas, geralmente, nas piores áreas das 
propriedades e sem o mínimo manejo e tratos culturais 
necessários ao seu satisfatório desenvolvimento. Além 
de apresentar uma boa aceitação pelos ruminantes, 
segundo Farias et al. [3], a presença de palma 
forrageira na dieta supre em grande parte as 
necessidades de água dos animais, sendo, muitas vezes, 
o único alimento disponível na época seca. Neste 
contexto, este trabalho teve como objetivo caracterizar 
o manejo de corte e fornecimento da palma forrageira 
na alimentação dos ruminantes 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, idade do primeiro corte; cladódios 
remanescentes após a colheita; frequência de corte; 
frequência de colheita; horários de corte da palma; 
horário e forma de fornecimento da palma aos animais. 
Os questionários foram aplicados no mês de março de 
2009. Sequencialmente, 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

Foi constatado que 73,3% dos pecuaristas 
entrevistados realizam o primeiro corte da palma, entre 
2 a 3 anos, enquanto (16,7%) cortam com 1 ano de 
implantação da palma (Fig. 1). Após o primeiro corte o 
segundo é realizado em 50% dos cultivos logo no 
primeiro ano depois da primeira colheita (Fig. 2). 

Observando a Fig. 3 tem-se que 63,3% dos 
produtores fazem o corte e deixam de dois a três 
cladódios remanescentes. Farias et al. [4] afirmaram 
que quando conservados apenas os cladódios
primários, a produção de palma forrageira é maior, em 
cortes a cada quatro anos quando comparado a 
colheitas a cada dois anos.

Observa-se na Tab. 1 que dos produtores de palma 
forrageira 56,7% preferem cortar a palma diariamente, 
sendo 93,4% desse corte realizado pela manhã, e 
fornecida aos animais a tarde 63,4%, nos dois turnos 



apenas 13,3% tem preferência. Sendo a palma 
fornecida de forma exclusiva em 63,3% e, associada à
outras forragens em 36,7%. Albuquerque et al. [5], 
afirmaram que apenas com o fornecimento da palma 

forrageira não é possível atender às necessidades 
nutricionais do rebanho, considerando, notadamente, 
sua limitação protéica e de fibra. 
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Figura 1 - Porcentagem de ocorrência em anos do 1º corte da palma forrageira, Taperoá - PB. 
Fonte: Pesquisa de campo

16,7

73,3

10

0
10
20

30
40

50
60

70
80

(%
) 

de
 o

co
rr

ên
ci

a

1 ano 2 a 3 anos >3 anos

Idade do primeiro corte

Figura 2. Porcentagem da freqüência do corte da palma forrageira em anos, após o primeiro corte, Taperoá - PB.
Fonte: Pesquisa de campo
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Figura 3 - Porcentagem dos cladódios remanescente após os cortes realizados pelos produtores, Taperoá - PB
Fonte: Pesquisa de campo

Tabela 1 - Caracterização dos sistemas da freqüência de colheita, horário do corte, horário de fornecimento e forma de fornecimento 
da palma para os animais.

Frequência da colheita em (%)
Diariamente 2 a 4 vezes/Semana Semanalmente

56,7 10 16,7
Horário de corte da palma (%)

Manhã Tarde Manha e Tarde
93,4 3,3 3,3

Horário de fornecimento da palma aos animais (%)
Manhã Tarde Manhã e Tarde

23,3 63,4 13,3
Forma de fornecimento da palma aos animais (%)

Exclusiva Associada as outras forragens
63,3 36,7


