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Introdução

O cultivo da palma, nos últimos anos, tem recebido 
atenção especial devido a sua grande importância no
semiárido brasileiro como principal recurso forrageiro.
Nas últimas décadas a palma vem sendo utilizada como 
ingrediente da dieta animal praticamente durante todo o 
ano, entretanto, a praga cochonilha do carmim 
(Dactylopius sp.) se tornou a principal dificuldade no 
cultivo das variedades utilizadas na referida região.
Dentre as variedades de palma identificadas como 
resistente à cochonilha do carmim, encontra-se a Miúda 
(IPA-100004), Orelha de elefante Africana/IPA-
200174 e Orelha de elefante Mexicana/IPA-200016
(Santos et al., 2006a). A adoção destes genótipos pelos 
produtores, com exceção da palma Miúda, que já se 
cultiva em Pernambuco, está diretamente dependente 
da rapidez em multiplicá-los. Neste contexto, formas 
simples de multiplicação, como o fracionamento dos 
cladódios, visando acelerar a propagação dos clones 
resistentes será de grande valia para as áreas atacadas 
pela referida praga. Neste sentido, este trabalho avaliou 
diferentes fracionamentos de genótipos de palma 
resistente à cochonilha do carmim. 

Material e métodos

O experimento foi implantado em março de 2009 na 
Estação Experimental Lauro Ramos Bezerra no 
município de Serra Talhada-PE, pertencente ao 
Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA). A área 
fica localizada a 7º56’17,6’’ de latitude, 38º17’31,8’’ 
de longitude e altitude de 508 m. O delineamento 
utilizado foi o de blocos ao acaso, com três repetições. 
Os tratamentos foram representados pela combinação
em arranjo fatorial de quatro fracionamentos dos 
cladódios (cladódio inteiro, ½ cladódio, ¼ cladódio e 
1/8 cladódio) com duas variedades de palma forrageira, 
a orelha de elefante mexicana (IPA-200016) e a orelha 
de elefante africana (IPA-200174). Os números entre 
parêntesis referem-se à entrada no Banco Ativo de 
Germoplasma de palma forrageira do IPA. A fração ½ 

cladódio foi obtida com um corte longitudinal e as 
demais frações com cortes transversais visando obter 
frações triangulares com um lado com a aresta 
preservada, sendo o plantio realizado seis dias após o 
fracionamento visando cicatrização dos cortes nos 
cladódios, sem nenhum tratamento. O plantio foi 
realizado utilizando espaçamento de 1,5 m entre fileiras 
e 0,5 m entre plantas, sendo a parcela representada por 
seis plantas e a área útil por quatro plantas. O critério 
utilizado na determinação dos blocos foi peso dos
cladódios, sendo os mesmo classificados em menos 
pesados, de peso intermediário e mais pesados. Para o 
genótipo IPA-200016, foram selecionados cladódios de 
0,5 a 0,7 kg como menos pesados, de 0,8 a 0,91 kg 
como de peso intermediário e de 1,1 a 1,2 kg como 
mais pesados. Quanto ao genótipo IPA-200174, foram 
selecionados cladódios de 0,8 a 1,1 kg como menos 
pesados, de 1,2 a 1,32 kg como de peso médio e de 1,5 
a 1,8 kg como mais pesados. Durante o período de 
avaliação (março a setembro de 2009), o qual 
correspondeu à fase inicial de crescimento da cultura 
em estudo, determinou-se sobrevivência, brotação, 
dimensões dos cladódios brotados (comprimento, 
largura, espessura e perímetro) e índice de área de 
cladódio (IAC) em campo, diferente da maioria dos 
trabalhos deste tipo, ao quais são realizados sob 
condições controladas. Foi registrada uma precipitação 
pluviométrica de 1.031,90 mm no período de 
avaliação, demonstrando este ser um ano atípico, pois a 
precipitação pluvial média do município é de 700 
mm/ano. Sobrevivência e brotação foram determinadas 
por meio de contagem, enquanto as dimensões com 
auxílio de fita métrica e paquímetro, conforme a 
característica. O IAC foi obtido conforme Santos 
(1992).  Os dados de sobrevivência e brotação foram 
analisados considerando modelo de blocos ao acaso 
com medidas repetidas no tempo (90, 120 e 180 dias 
após o plantio). Os dados referentes às dimensões dos 
cladódios e IAC foram analisados considerando 
modelo de blocos ao acaso. As análises estatísticas 



foram realizadas por meio do pacote estatístico SAS 
Enterprise Guide versão 2.1.40.

Resultados

Não houve diferença (P>0,05) para sobrevivência 
entre os tratamentos em estudo, a qual apresentou 
média geral de 78,1%.

Houve efeito (P<0,05) de bloco (peso de cladódio) 
para IAC e dimensões do cladódio, exceto para o 
caráter espessura do cladódio. O IAC e as medidas de 
comprimento, largura e perímetro do cladódio 
(brotação) apresentaram-se sempre inferiores nas 
plantas provenientes de cladódios menos pesados 
quando comparadas as provenientes de cladódios mais 
pesados.   

Os resultados referentes à brotação encontram-se na 
Figura 1. Em face da inexistência de interações entre os 
fatores em estudo para o referido caráter, se observa o 
efeito do genótipo (Figura 1A) e o efeito do 
fracionamento (Figura 1B). 

A palma Orelha de elefante Mexicana foi superior 
(P<0,05) a Orelha de elefante Africana quanto ao 
número de brotações dos 90 aos 180 dias pós-plantio 
(Figura 1A). Na Figura 1B observa-se que houve 
diferença (P<0,05) quanto ao fracionamento dos 
cladódios somente aos 180 dias de crescimento, sendo 
a brotação maior nas plantas provenientes de cladódio 
inteiro e menor nas provenientes de 1/8 cladódio. Por 
outro lado, ½ e ¼ cladódio apresentaram brotações 
similares (P>0,05) sem diferir estatisticamente das 
demais formas de propagação.

Não houve diferença significativa entre genótipos 
para dimensões de cladódio e IAC, com exceção da 
largura de cladódio, na qual o genótipo Orelha de 
elefante Mexicana apresentou brotações mais largas 
aos 180 dias de crescimento (Tabela 1).

O fracionamento de ½ cladódio para propagação não 
influenciou as dimensões e o IAC quando comparados 
aos do cladódio inteiro (Tabela 2). Ainda na mesma 
Tabela, observa-se que os fracionamentos de ¼ e 1/8 
cladódio não diferiram (P>0,05) quanto às mesmas 
características, porém foram inferiores ao cladódio 
inteiro e ½ cladódio, com exceção apenas da espessura 
de cladódio. 

Discussão

A inexistência de diferença (P>0,05) quanto à
sobrevivência nos distintos fracionamentos do cladódio
é um fato interessante, principalmente, por ter sido 
avaliada nas condições de campo e sem nenhum 
tratamento pré-plantio. A brotação apresentou superior 
(P<0,05) crescimento inicial em plantas oriundas de 
cladódios mais pesados, provavelmente, em 
decorrência da maior quantidade de reservas nas 
frações propagadas. Comportamento semelhante foi 
obtido em palma Gigante, na qual se obteve superior 
(P<0,05) produção de matéria de matéria verde quando 
propagada por meio de cladódios inteiros em 

detrimento a propagação de frações do cladódio 
(Carneiro et al., 1990). Fato similar também ocorreu 
para brotação no presente trabalho, o que pode ser 
atribuído ao maior número de aréolas/fração de palma 
plantada (Reyes-Agüero et al., 2006).

A maior (P<0,05) capacidade de brotação 
apresentada pela palma orelha de elefante mexicana 
quando comparada a orelha de elefante africana 
também tem sido constatada pelo IPA em experimentos
conduzidos em outras Estações Experimentais do IPA, 
revelando assim, potencial genético superior da palma 
orelha de elefante mexicana em relação a outros 
genótipos de palma nas condições do semiárido.

Os valores apresentados para IAC (Tabelas 1 e 2) 
estão próximos dos encontrados por Santos (1992) de 
0,046 e 0,282, para plantas com idade de 6 e 12 meses, 
respectivamente. Contudo, mesmo se tratando de uma 
planta com baixa superfície fotossintetizante quando 
comparada com outras forrageiras, este caráter varia 
com espaçamento de plantio, espécie, genótipo, idade 
da planta e condições de meio.

Solano e Orihula (2008) trabalhando com as mesmas 
frações avaliadas neste trabalho observaram que houve 
redução no peso dos cladódios brotados com o 
aumento no número de frações/cladódio, contudo, o 
fracionamento de ½ cladódio para propagação se torna 
válido em situações em que se pode reduzir o custo de 
implantação do palmal com a redução no custo com o 
transporte do material de plantio.

Diante da necessidade atual de se multiplicar 
variedades de palma resistentes a cochonilha do 
carmim para o semiárido nordestino, o fracionamento 
de até ¼ cladódio parece mostrar-se promissor, levando 
em conta principalmente brotação. Contudo, avaliações 
durante períodos mais longos, assim como avaliações 
da produtividade, são necessárias antes de recomendar 
este fracionamento.
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Figura 1. Brotação na fase inicial de crescimento de dois genótipos de palma forrageira (A) e de diferentes formas de propagação 
dos cladódios (B).

Tabela 1. Dimensões e índice de área do cladódio (IAC) de dois genótipos de palma forrageira resistentes a cochonilha do carmim

aos 180 dias pós-plantio

Dimensões dos cladódios (brotação)
Comprimento Largura Espessura PerímetroClones

cm
IAC

Orelha de elefante Mexicana 19a 16a 11a 54a 0,06a
Orelha de elefante Africana 19a 14b 11a 50a 0,05a
Média 19 15 11 52 0,06
CV 9 10 18 9 26
Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem pelo Teste de Tukey (P>0,05).

Tabela 2. Dimensões e índice de área do cladódio (IAC) em diferentes formas de fracionamento do cladódio em palma forrageira

Dimensões dos cladódios (brotação)
Comprimento Largura Espessura PerímetroFracionamento do cladódio

cm
IAC

Cladódio inteiro 23a 18a 12a 63a 0,08a
1/2 cladódio 21a 17a 11a 56a 0,06a
1/4 cladódio 16b 14b 11a 45b 0,05b
1/8 cladódio 16b 12b 9a 43b 0,04b
Média 16 13 10 44 0,04
CV 9 10 18 9 26
Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem pelo Teste de Tukey (P>0,05).


