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Resumo: A região semi-árida representa grande parte do Nordeste do Brasil; a palma forrageira, cactácea
exótica originária do México, está presente em todos os continentes com diversas finalidades, destacando-se
sua utilização na alimentação animal. Contudo a produção de forragem no semi-árido brasileiro é comprometida
em conseqüência do baixo índice pluviométrico e pela ausência ou má distribuição das chuvas durante grande
parte do ano. Devido esta oscilação na oferta de alimentos para os rebanhos, a pecuária desta região é influenciada
negativamente. Com a finalidade de amenizar essa situação, a palma forrageira surgiu como fonte alternativa
de alimento, pois oferece boa disponibilidade no período seco, bom coeficiente de digestibilidade da matéria
seca e alta produtividade. Desse modo, pode ser introduzida na alimentação de bovinos, caprinos, ovinos,
suínos dentre outras. Essa forrageira têm contribuído significativamente para a alimentação dos rebanhos nos
períodos de secas prolongadas. O objetivo desta publicação é apresentar os resultados obtidos para os que
utilizam essa forrageira na alimentação dos rebanhos localizados no Semi-Árido.
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INTRODUÇÃO

O semi-árido brasileiro é um dos maiores, mais populosos e mais secos do mundo, estando situado na
porção central da região nordeste, abrangendo, no todo, ou em parte, 1.133 municípios, nove estados, em uma
área de aproximadamente 969.589,4 km² e 21 milhões de habitantes. Suas condições ecológicas típicas estão
representadas nas ecorregiões, onde a vegetação predominante é a catinga (Araújo Filho et al, 1995).

As palmas forrageiras Opuntia fícus-indica Mill e Napalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck são espécies que se
sobressaem no semi-árido, tendo contribuído significativamente para a alimentação dos rebanhos nas secas
prolongadas. Plantas do gênero Opuntia constituem importante recurso forrageiro, contribuindo para suprir a
oferta de alimento aos animais no período de estiagem, devido a sua rusticidade e elevado potencial de produção
de forragem de alto valor nutritivo, com alta disponibilidade de água, quando comparada com a vegetação
nativa. Assim , elas se convertem em uma fonte de produtos e funções, inicialmente, como uma planta selvagem
e, posteriormente, como uma planta cultivada.

Observa-se que a área de palma tem aumentado nos períodos mais prolongados de seca. Essa forrageira
que contém em média 90% de água representa, para o semi-árido, uma valiosa contribuição no suprimento
desse líquido para os animais. A palma deve ser fornecida misturada a outros alimentos como feno, silagem,
restolho de sorgo, de milho, de feijão ou mesmo capim seco, bem como fontes de proteína, com o objetivo de
aumentar o consumo de matéria seca e proteína pelo animal e corrigir as diarréias que podem advir quando
fornecida isoladamente ou à vontade.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido no Centro de Ciências Humanas e Agrárias (CCHA), Campus IV da Universidade
Estadual da Paraíba (UEPB); situada no Sítio Cajueiro, distando 2 km da sede do município de Catolé do
Rocha-PB, (6º 20’ 38" S / 37º 44’ 48" W), localizada no alto Sertão da Paraíba. O clima do município de
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acordo com a classificação de Koppen é do tipo BSWH, ou seja, seco e muito quente do tipo estepe, com
estação chuvosa no verão e com temperatura do mês mais frio superior a 18ºC.

Antes da implantação do experimento, destocou-se a área, fez-se subsolagem (Figura1a), utilizando subsolador
de três hastes a uma profundidade de 0,50 m, seguido de gradagem (Figura1b) e sulcamento, onde foi utilizado
o sulcador de aiveca de duas linhas com regulagem para espaçamento entre os sulcos de 1,70 m e a profundidade
média de 0,30 m. Uma semana antes do plantio realizou-se adubação, utilizando esterco bovino curtido, na
quantidade de 30 Mg.ha-1 (DUBEUX JÚNIOR e SANTOS, 2005), aplicado dentro do sulco.

  

Figura 1a Figura 1b

Utilizando-se raquetes pré-selecionadas de Napolea cochenillifera Salm-Dyck (cultivar palmepa PB1), instalou-
se o experimento. Após a coleta permaneceram em repouso, à sombra; As raquetes foram plantadas dentro dos
sulcos, dispostas uma após a outra no sentido leste-oeste, distanciadas conforme o espaçamento definido para
cada tratamento e com 50 % do seu comprimento abaixo do solo por duas semanas. Os tratos culturais foram
feitos com o intuito de manter o palmal isento de plantas daninhas. Para tanto, foram realizadas três capinas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A exploração pecuária na região nordeste e prejudicada pelas constantes secas e irregularidade das chuvas,
causando assim, uma baixa produtividade dos rebanhos. Considerando essa má distribuição de chuvas, é
necessário a busca de alimentos alternativos e mais baratos, como a palma forrageira. A palma forrageira é um
alimento muito importante no semi-árido paraibano, pois assegura a alimentação dos rebanhos bovinos, caprinos,
ovinos e outros animais nos períodos de estiagens prolongadas. Pode participar em até 40 a 50% da matéria
seca da dieta dos bovinos e deve ser fornecida misturada a outros alimentos. A palma é um alimento que
possui uma digestibilidade superior a da silagem de milho, mas contem um baixo teor de proteína bruta e de
fibra. Mesmo considerado um alimento de alto valor energético, não deverá ser administrado isoladamente,
necessitando complementação protéica e fibrosa.

A cultivar Palmepa PB1 apresenta plantas de porte médio bem conformadas. Os cladódios (raquetes) são
elipsóides ou ovóides, verde-claros, lisos e glabros e distribuídos na planta na forma de taça. Apresentam
tamanhos grandes e médios (50 x 30 cm; 30 x 20 cm; 20 x 10 cm) e são uniformes. No primeiro ano, chega a
produzir uma media de 12 cladódios/planta, variando cada um deles entre 0,8 e 1,6kg. Em comparação com
a palma gigante, a composição bromatológica da palma PB1 é mais rica em proteína bruta (PB) e matéria seca
(MS).



A palma forrageira demonstra-se como uma boa alternativa de alimento para os ruminantes em regiões
semi-áridas, Os animais não devem ser alimentados exclusivamente de palma forrageira. A palma forrageira
deve ser fornecida juntamente com fontes alternativas de proteína e de fibra.

CONCLUSÕES

Como a cultivar Palmepa PB1 (palma forrageira) é uma cactácea, o défict hídrico é suprido a noite via
absorção estomatal, ou seja, os estômatos abrem-se naquele período e captam a água existente na atmosfera
(UR), processo fisiológico (CAM) este eficientíssimo nas palmas forrageiras. O rendimento médio anual da
cultivar Palmepa PB1, considerando a sua plena adaptação a região em condições de cultivo de sequeiro,
chegou-se a um rendimento de 149 t/hectare.

A cultivar é resistente a cochonilha-do-carmim (Dactylopius opuntiae) e susceptível a cochonilha-de-escama
(Diaspis echinocacti), podridão do pé (Fusarium sp.) e podridão mole (Erwinia carotovora ssp. atroseptica);
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