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RESUMO 
A palma é uma das principais forrageiras utilizadas na alimentação animal no 
semiárido nordestino, sendo uma alternativa para a convivência da pecuária com as 
secas. Objetivou-se avaliar as características morfológicas de três cultivares de 
palma forrageira, sob fertilização mineral em Campina Grande – PB. Em 
experimento conduzido nas condições de campo área experimental da Universidade 
Federal de Campina Grande – UFCG. O delineamento estatístico foi o inteiramente 
casualizado em esquema fatorial 3x2 com quatro repetições, em que os fatores 
consistiram em três variedades de palma (Orelha de Elefante, IPA – Sertânia 
(Baiana) e Miúda) e em dois manejos da adubação (M1 - sem aplicação de adubo 
na fundação e M2 - com aplicação de NPK na fundação). A cultivar Orelha de 
elefante mexicana foi a que evidenciou as maiores médias para as características 
morfológicas estudadas, excetuando-se a espessura aos 30 e 120 dias após o 
plantio. Quando se aplicou NPK na fundação à morfologia da planta foi superior em 
todas as épocas avaliadas. A interação Cultivar x Adubação foi significativa apenas 
para a espessura de cladódios aos 90 dias após o plantio. 
PALAVRAS-CHAVE: adubação, cactaceae, NPK, Opuntia fícus-indica (L.). 

 
FEATURES MORPHOLOGICAL OF THREE CULTIVARS OF PALM F ORAGE 

UNDER MINERAL FERTILIZATION IN CAMPINA GRANDE - PB 
 

ABSTRACT 
The palm is one of the main forage used in animal feed in the semiarid northeast, as 
an alternative to the coexistence of livestock to drought. The objective was to 
evaluate the morphological characteristics of three cultivars of palm, under mineral 
fertilization in Campina Grande - PB. In an experiment conducted in the experimental 
area field conditions the Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. The 
statistical design was completely randomized in a 3x2 factorial arrangement with four 
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replications, where factors consisted of three palm varieties (Ear Elephant, IPA - 
Sertânia (Bahia) and Tiny) and two management fertilization (M1 - without application 
of fertilizer in the foundation and M2 - with NPK application on the foundation). The 
cultivar Mexican Elephant Ear was the one that showed the highest average for the 
morphological traits, except for the thickness at 30 and 120 days after planting. When 
applied NPK foundation in the morphology of the plant was higher in all periods. The 
Cultivar x fertilization interaction was significant only for the thickness of cladodes at 
90 days after planting. 
KEYWORDS: fertilizer, cactaceae, NPK, Opuntia ficus-indica (L.). 

 
INTRODUÇÃO 

A produção de forragem no semiárido brasileiro é comprometida em 
consequência 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 (COSTA et 
al., 2010). 

A palma forrageira Opuntia fícus-indica (L.) Mill., por ser uma cactácea, 
apresenta inúmeras características anatômicas e morfofisiológicas de adaptação às 
condições ecológicas de ambientes secos, tornando-se uma das principais plantas 
forrageiras utilizada na alimentação de ruminantes, sejam eles caprinos, ovinos ou 
bovinos no Semiárido Nordestino (OLIVEIRA et al ., 2010). 

De acordo com TOSTO et al., (2007) a palma forrageira destaca-se como 
alimento estratégico para os ruminantes no Semiárido brasileiro, por apresentar 
elevado potencial de produção de fitomassa, ser persistente à seca, rústica, de fácil 
propagação, longeva e de alta eficiência de uso de água. 

A razão para a elevada eficiência de utilização de água pela palma forrageira 
se deve às suas características morfofisiológicas, que permite alta capacidade de 
captação diária de CO2 e reduzida perda de água, fenômenos que ocorrem 
geralmente à noite, cujo intercâmbio de gases é conhecido como metabolismo ácido 
das crassuláceas (Crassulacean acid metabolism – CAM) (SILVA et al., 2010). 

Contudo, devido aos processos pedogênicos dos solos do semiárido 
nordestino, os mesmos apresentam de maneira geral, baixos teores de matéria 
orgânica e, consequentemente, baixa disponibilidade de nutrientes para as plantas 
(CUNHA et al., 2012). 

Desta forma a inserção de fontes externas de nutrientes minerais é 
imprescindível para o aumento da produção de biomassa da palma forrageira, 
possibilitando melhoria significativa na rentabilidade do sistema produtivo. No 
entanto, de acordo com CUNHA et al., (2012) são poucos os resultados de 
pesquisas evidenciando resposta agronômica positiva do cultivo da palma-forrageira 
sob fertilização mineral. Essa falta, de certa forma, induz os produtores a utilizarem 
recomendações de adubações empíricas, o que se traduz em baixas produtividades. 

Segundo CUNHA et al., (2012) as características morfologias  das plantas 
forrageiras, sobretudo da palma pode apresentar diferentes padrões de resposta, em 
face do manejo imposto à planta e, ser utilizada também como uma ferramenta 
suporte de ações de manejo em plantas forrageiras. 

SILVA et al., (2010)  relatam que  existem poucos estudos sobre os efeitos 
diretos e indiretos das características morfológicas da palma forrageira sobre a 
produção. Assim, faz-se necessário conhecer tais efeitos e traços morfológicos para 
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identificação de características que influenciam a produção. Portanto, objetivou-se 
avaliar as características morfológicas de três cultivares de palma forrageira, sob 
fertilização mineral em Campina Grande – PB. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em condições de campo em área pertencente à 
unidade acadêmica de engenharia agrícola, vinculada ao Centro de Tecnologia e 
Recursos Naturais (CTRN) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG - 
PB), situada nas coordenadas geográficas: 7º 15’ 18’’ de latitude Sul, 35º 52’ 40’’ 
longitude Oeste e altitude média de 550 m. Conforme a classificação climática de 
Köppen, adaptada ao Brasil (COELHO & SONCIN, 1982), o clima da região é do tipo 
Csa, que representa clima mesotérmico, subúmido, com período de estiagem quente 
e seco (quanto a cinco meses) e período chuvoso de outono a inverno. 

Os dados diários de precipitação pluvial e umidade relativa do ar do município 
de Campina Grande – PB, referente ao período de setembro de 2014 a janeiro de 
2015, época correspondente à condução do experimento, foram obtidos do Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET) encontram-se apresentados na Figura 1. 
Segundo MACEDO et al., (2011) estudando a intensidades de chuvas para a cidade 
de Campina grande – PB utilizando uma série histórica de dados climáticos obteve 
média pluviométrica de 804,9 mm, sendo os meses de outubro a dezembro com 
menor índice pluviométrico. A umidade relativa do ar média é de 83% (ALVES et al., 
2009; GUEDES FILHO et al., 2012). 

 

 
FIGURA 1. Precipitação pluvial e umidade relativa do ar durante o período de 

condução do experimento. 
 

A Figura 2 apresenta as temperaturas do ar máxima, média e mínima, 
referentes ao período de condução do experimento, obtidos do Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET). A temperatura máxima média é 30,6 ºC, mínima 18,6 ºC e a 
média anual de 25 ºC (CABRAL JÚNIOR et al., 2013). 
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FIGURA 2. Temperaturas do ar máxima, média e mínima durante o período de 

experimentação. 
 

O solo utilizado na pesquisa foi classificado como Argissolo Vermelho Distrófico 
(EMBRAPA, 2013) e as características químicas na profundidade de 0-20 cm, foram 
apresentadas na Tabela 1. 
 
TABELA 1.  Características físicas e químicas do solo utilizado no experimento. 

pH M.O P K Na Ca Mg Al H 

  (%) mg/100g -------------------------mmolc dm-3 ------------------------- 

5,9 0,65 1,43 0,14 0,07 1,9 0,66 0,2 1,88 

  Densidade Areia   Silte   Argila   

 (g cm-3)  ------------------------- (%)------------------------- 
  1,39  74,7  16,11  9,19  

 
Os tratamentos foram compostos pela combinação de dois fatores: três 

cultivares de palma forrageira (Orelha de Elefante, Baiana e Miúda) e dois manejos 
de Adubação (M1 – com aplicação de NPK e M2 - Sem a aplicação de NPK). 

O delineamento estatístico adotado foi o inteiramente casualizado, com quatro 
repetições, de modo que os fatores estudados foram arranjados em esquema fatorial 
3 x 2. Os seis tratamentos propostos foram dispostos em 24 parcelas, ou seja, 24 
vasos de 22,5 L espaçados 0,5 m entre plantas e 1,0 m entre linhas. Cada unidade 
experimental foi composta por um vaso com orifícios na parte inferior, contendo uma 
camada de 1 cm de brita nº 1, recoberta com manta geotêxtil para facilitar a 
drenagem; os vasos foram completados com cerca de 20 kg de solo. 

As cultivares de palma forrageiras utilizadas no experimento foram Orelha de 
Elefante Mexicana, IPA-Sertânia (ou palma baiana) e a Miúda, escolhidas por serem 
resistente à cochonilha do carmim (Dactylopius opuntiae Cockerell), que é 
atualmente a principal praga da cultura da palma no Nordeste do Brasil.  

O plantio foi realizado no dia 30 de Setembro, foram utilizadas raquetes sadias 
isentas de infestações com pragas e doenças, entre elas, a cochonilha-de-escamas. 
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Essas raquetes passaram pelo período de cura à sombra, quando o cladódio perdeu 
parte da umidade e ocorrendo a cicatrização das lesões provocadas pela operação 
de corte no campo. O período de cura foi de sete dias, onde se observou a perda de 
turgidez, ficando mais macia à compressão com os dedos e as lesões dos cortes 
estevam cicatrizadas. As raquetes foram dispostas em covas de frente para o sol e 
enterradas 50% com uma inclinação de 45º. 

Antes do plantio foi efetuada uma irrigação para elevar o solo à capacidade de 
campo, sendo coletado o solo dos vasos, seguindo o método gravimétrico (padrão) 
de estufa, em que foi obtida uma umidade na capacidade de campo de U = 26,32%. 
As irrigações foram realizadas semanalmente sempre no final da tarde, de forma a 
aplicar água apenas no solo. O volume de água drenado foi coletado na manhã do 
dia seguinte. Pela diferença entre o volume de água aplicado e drenado, estimou-se 
a evapotranspiração da cultura (consumo), determinado semanalmente, assim, o 
volume de água a ser aplicado foi calculado com base no consumo da semana 
anterior. A irrigação ocorreu de forma manual com auxilio de proveta graduada para 
medir as quantidades a serem aplicadas e drenadas diariamente. 

A aplicação dos fertilizantes foi realizada na fundação seguindo a 
recomendação de adubação de acordo com a análise do solo para o manejo 1  com 
Superfosfato Simples, Ureia e Cloreto de Potássio. O manejo 2  não foi aplicado 
adubação de fundação, as plantas foram cultivadas sem aplicação de fertilizantes. 

As avaliações foram realizadas aos 30, 60, 90 e 120 dias após o plantio. 
Avaliou-se comprimento, largura e perímetro dos cladódios, utilizando-se fita métrica 
e, para a espessura de borda do cladódio, utilizou-se paquímetro digital. 

Os resultados das variáveis estudadas foram submetidos à análise de variância 
pelo teste F desdobrando-se as análises sempre que a interação fosse significativa, 
sendo a comparação de médias com base no teste de Tukey a 5%, com auxilio do 
Software Estatístico SISVAR (FERREIRA, 2008). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos para os valores médios de comprimento, largura, 
perímetro e espessura dos cladódios da palma forrageira aos 30 e 60 dias após o 
plantio encontram-se na tabela 2. Observa-se que as variáveis largura e espessura 
de cladódios aos 30 dias após o plantio diferiram estatisticamente para o fator 
cultivar ao nível de 5% de probabilidade, já para o fator adubação houve diferença 
apenas para a variável espessura de cladódios ao nível de 1%.  

Nas avaliações aos 60 dias após o plantio apenas a largura dos cladódios foi 
influenciada de forma significativa para o fator cultivar e a espessura dos cladódios 
para o fator adubação ao nível de 1% de probabilidade. Não foi verificado efeito da 
interação entre os fatores estudados para as variáveis aos 30 e 60 dias após o 
plantio.  

As diferenças observadas entre as cultivares possivelmente podem estar 
relacionadas às estruturas morfológicas de cada uma, o que permitiu constatar que 
cada cultivar estudada possui características peculiares quanto à largura e 
espessura dos cladódios. Por este motivo a morfogênese tem sido uma ferramenta 
utilizada em estudos sobre ecofisiologia de plantas forrageiras, sobretudo, em palma 
por ser uma cultura adaptada a diversas condições edafoclimáticos (DUBEUX 
JÚNIOR et al., 2010). 

CUNHA et al., (2012) estudando morfometria e acúmulo de biomassa em 
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palma forrageira sob doses de nitrogênio não observaram efeito significativo 
(P<0,10) para a característica comprimento dos cladódios. Resultado este 
semelhante ao encontrado no presente estudo utilizando a mesma cultivar. 
 
TABELA 2.  Análise de variância e médias para comprimento de cladódios (C de 

Cladódios), largura de cladódios (L de Cladódios), perímetro de 
cladódios (P de Cladódios), e espessura de cladódios (E de Cladódios) 
da palma forrageira sob fertilização mineral aos 30 e 60 dias após o 
plantio. 

Fonte de 
Variação 
 

G.L C de 
Cladódios 

L de 
Cladódios 

P de 
Cladódios 

E de 
Cladódios 

C de 
Cladódios 

L de 
Cladódios 

P de 
Cladódios 

E de 
Cladódios 

  30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 60 dias 60 dias 60 dias 60 dias 
Cultivar (C) 2 11,68ns 7,11* 26,06ns 1,89* 28,36ns 97,67** 109,26ns 1,90ns 
Adubação (A) 1 11,01ns 0,09ns 58,67ns 4,23** 4,62ns 2,31ns 14,95ns 9,29** 
Interação 
(CxA) 2 1,13ns 0,31ns 8,56ns 0,21ns 3,54ns 1,46ns 6,72ns 0,06ns 

Resíduo 11 4,70 1,13 16,49 0,39 7,87 2,15 32,16 0,92 
Média Geral - 7,13 4,35 17,94 3,60 21,12 10,53 50,32 7,50 
C.V (%)  30,40 24,44 22,64 17,48 13,28 13,92 11,27 12,85 

ns - Não significativo em nível de 0,05 de probabilidade, pelo teste F;  *; ** Significativo em nível de 0,05 e 0,01 de 
probabilidade, respectivamente, pelo teste F. 

 
As médias para comprimento de cladódios (C de Cladódios), largura de 

cladódios (L de Cladódios), perímetro de cladódios (P de Cladódios), espessura de 
cladódios (E de Cladódios) da palma forrageira sob fertilização mineral aos 30 e 60 
dias após o plantio para o fator cultivar isolado encontram-se na Tabela 3. 

Constatou-se que o tratamento com maior largura de cladódios aos 30 dias 
após o plantio foi da cultivar orelha de elefante mexicana e a maior espessura de 
cladódios foi observada para a cultivar IPA - Sertânia (Baiana) com média de 
4,11mm, diferindo estatisticamente apenas da cultivar orelha de elefante, as demais 
variáveis não diferiram entre si pelo teste de tukey a 5% de probabilidade. 

A largura do cladódio foi a variável que diferiu estatisticamente, ao nível de 5% 
pelo teste de tukey aos 60 dias após o plantio, sendo a cultivar orelha de elefante 
mexicana a que evidenciou maior média correspondendo a 14,32 cm. As demais 
variáveis não deferiram estatisticamente pelo teste de tukey. 

Contudo, os resultados encontrados para largura de cladódios no presente 
trabalho, foram inferiores aos alcançados por SALES et al., (2013), em experimento 
realizado em Soledade (PB), com palma forrageira (Opuntia fícus- indica Mill.), em 
função do espaçamento e doses de fósforo, cujo valor médio de largura de cladódios 
foi de 16,03 cm, aos 360 DAP. 
 

TABELA 3.  Médias para comprimento de cladódios (C de Cladódios), largura de 
cladódios (L de Cladódios), perímetro de cladódios (P de Cladódios), 
espessura de cladódios (E de Cladódios) em função das cultivares aos 
30 e 60 dias após o plantio. 

Tratamentos 
C de 

Cladódios 
L de 

Cladódios 
P de 

Cladódios 
E de 

Cladódios 
C de 

Cladódios 
L de 

Cladódios 
P de 

Cladódios 
E de 

Cladódios 
  30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 60 dias 60 dias 60 dias 60 dias 

Elefante 5,85a 5,43a 16,84a 3,14b 19,87a 14,32a 50,47a 7,01a 
Baiana 7,30a 3,94b 20,02a 4,11a 23,28a 9,83b 53,93a 7,49a 
Miúda 8,25a 3,69b 16,95a 3,56ab 20,20a 7,44c 46,54a 7,99a 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si em nível de 0,05 de probabilidade, pelo teste de 
Tukey. 
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Verificou-se para o fator isolado Com e Sem aplicação de NPK aos 30 e 60 
dias após o plantio que houve diferença significativa para espessura dos cladódios, 
sendo que o tratamento com aplicação de NPK foi o que se obteve maior média  
correspondendo respectivamente, a 4,02 e 8,12 mm Tabela 4. As demais variáveis 
estudadas não diferiram estatisticamente pelo teste de tukey. Resultado esse foi 
superior ao encontrado por LEAL et al., (2008) em São João do Cariri- Paraíba, que 
observaram aos 180 dias após o plantio média de 0,60 cm . 
 
TABELA 4.  Análise de variância e médias para comprimento de cladódios (C de 

Cladódios), largura de cladódios (L de Cladódios), perímetro de 
cladódios (P de Cladódios), espessura de cladódios (E de Cladódios) 
Com e Sem NPK aos 30 e 60 dias após o plantio. 

Tratamentos 
C de 

Cladódios 
L de 

Cladódios 
P de 

Cladódios 
E de 

Cladódios 
C de 

Cladódios 
L de 

Cladódios 
P de 

Cladódios 
E de 

Cladódios 
  30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 60 dias 60 dias 60 dias 60 dias 

Com NPK 7,81a 4,42a 19,50a 4,02a 21,56a 10,22a 51,11a 8,12a 
Sem NPK 6,45a 4,29a 16,37a 3,18b 20,68a 10,84a 49,53a 6,87b 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si em nível de 0,05 de probabilidade, pelo teste de 
Tukey. 

 
O resumo da análise de variância para comprimento, largura, perímetro e 

espessura dos cladódios da palma forrageira aos 90 e 120 dias após o plantio 
encontram-se na Tabela 5. Observa-se que as variáveis: comprimento, largura e 
perímetro de cladódios aos 90 dias após o plantio diferiram estatisticamente para o 
fator cultivar ao nível de 5% de probabilidade, já para o fator adubação houve 
diferença significativa para as variáveis largura, perímetro e espessura de cladódios 
ao nível de 5 e 1%. 

Nas avaliações realizadas aos 120 dias observou-se diferença significativa ao 
nível de 1 e 5% de probabilidade para as variáveis largura, perímetro e espessura 
dos cladódios da palma forrageira (Tabela 5). Constatou-se efeito da interação entre 
os fatores estudados aos 90 dias após o plantio para a variável espessura de 
cladódios em nível de significância de p > 0,01. Resultado este semelhante ao 
observado por SILVA  et al. (2010) estudando a relação entre características 
morfológicas e produtivas de clones de palma-forrageira. 
 
TABELA 5.  Análise de variância e médias para comprimento de cladódios (C de 

Cladódios), largura de cladódios (L de Cladódios), perímetro de 
cladódios (P de Cladódios), espessura de cladódios (E de Cladódios) 
da palma forrageira sob fertilização mineral aos 90 e 120 dias após o 
plantio. 

Fonte de 
Variação 
 

G.L C de 
Cladódios 

L de 
Cladódios 

P de 
Cladódios 

E de 
Cladódios 

C de 
Cladódios 

L de 
Cladódios 

P de 
Cladódios 

E de 
Cladódios 

  90 dias 90 dias 90 dias 90 dias 120 dias 120 dias 120 dias 120 dias 
Cultivar (C) 2 47,57** 137,44** 601,91** 0,38ns 51,90ns 82,29* 325,33** 28,90** 
Adubação (A) 1 0,12ns 15,88** 147,67* 4,06** 9,00ns 21,31ns 0,75ns 7,50ns 
Interação 
(CxA) 2 13,07ns 0,09ns 32,49ns 2,77** 47,04ns 0,70ns 119,38ns 3,93ns 

Resíduo 11 4,76 0,54 16,33ns 0,11 18,17 15,37 36,42 3,03 
Média Geral - 19,00 10,10 46,52 7,81 19,90 12,44 50,14 10,86 
C.V (%)  11,49 7,33 8,69 4,28 21,42 31,52 12,36 16,02 

ns - Não significativo em nível de 0,05 de probabilidade, pelo teste F;  *; ** Significativo em nível de 0,05 e 0,01 de 
probabilidade, respectivamente, pelo teste F. 
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A média para o fator isolado cultivar nas avaliações aos 90 e 120 dias após o 
plantio para as variáveis: comprimento, largura, perímetro e espessura de cladódios 
encontram-se na Tabela 6.   Verifica-se que a cultivar Orelha de Elefante evidenciou 
as maiores médias para comprimento, largura e perímetro de cladódios 
correspondendo a 19,37; 14,77 e 53,16 cm, respectivamente, aos 90 dias após o 
plantio. Já a cultivar Miúda foi a que evidenciou os menores resultados entre as 
cultivares estudados (Tabela 6). 

A cultivar Orelha de Elefante foi a que apresentou as maiores médias para as 
variáveis largura e perímetro de cladódios aos 120 dias após o plantio, 
correspondendo a 15,84 e 53,19 cm. Para a espessura dos cladódios as cultivares 
Baiana e Miúda foram as que obtiveram maiores médias: 12,29 e 11,59 mm (Tabela 
6). 

Resultado obtido por LEAL et al., (2008), em trabalho conduzido nas  
condições de campo, nas dependências da Estação Experimental de São João do 
Cariri - PB, utilizando as mesmas cultivares,  resultou em média de 60,50 cm para 
perímetro dos cladódios da palma forrageira, aos seis meses de idade,  superior ao 
encontrado no presente estudo. 
 
TABELA 6.  Médias para comprimento de cladódios (C de Cladódios), largura de 

cladódios (L de Cladódios), perímetro de cladódios (P de Cladódios), 
espessura de cladódios (E de Cladódios) da palma forrageira sob 
fertilização mineral aos 90 e 120 dias após o plantio. 

Tratamentos 
C de 

Cladódios 
L de 

Cladódios 
P de 

Cladódios 
E de 

Cladódios 
C de 

Cladódios 
L de 

Cladódios 
P de 

Cladódios 
E de 

Cladódios 
  90 dias 90 dias 90 dias 90 dias 120 dias 120 dias 120 dias 120 dias 

Elefante 19,37a 14,77a 53,16a 7,56a 19,77a 15,84a 53,19a 8,71b 
Baiana 21,23a 8,68b 49,69a 7,98a 22,51a 11,99ab 4,46a 12,29a 
Miúda 16,39b 6,85c 36,71b 7,88a 17,42a 9,47b 42,81b 11,59a 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si em nível de 0,05 de probabilidade, pelo 
teste de Tukey. 
 

Observou-se que quando se aplicou NPK aos 90 dias após o plantio, aumentou 
a largura, perímetro e espessura de cladódios da palma forrageira quando 
comparado ao tratamento sem aplicação de NPK. Já aos 120 dias após o plantio 
não foi verificada diferença para os tratamentos nas variáveis estudadas (Tabela 7).  

SALES et al., (2013), estudando o crescimento da palma forrageira (Opuntia 
fícus - indica Mill.) em função de diferentes densidades de plantio em experimento 
realizado em Soledade - PB, encontraram resultados com valores médios  de largura 
de cladódios de 12,5 cm aos 120 dias após o plantio, concordando com os dados 
obtidos neste estudo. 

ALMEIDA et al., (2012) estudando o desempenho vegetativo e produtivo da 
palma forrageira verificaram que a adoção da prática de adubação em plantio 
adensado propicia aumento significativo da produtividade, evidenciando resposta 
positiva da palma forrageira, aumentando a eficiência do cultivo. Reafirmando os 
resultados obtidos nesse estudo utilizando as mesmas cultivares. 

PEIXOTO (2009) estudou o cultivo da palma adubada, sob condição de 
sombreamento ou não, e concluiu que a adubação e as condições de plantio 
induzem a um melhor desempenho da palma forrageira. Concordando com o 
presente estudo utilizando as mesmas cultivares. 
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TABELA 7.  Médias para comprimento de cladódios (C de Cladódios), largura de 
cladódios (L de Cladódios), perímetro de cladódios (P de Cladódios), 
espessura de cladódios (E de Cladódios) Com e Sem NPK aos 90 e 
120 dias após o plantio. 

Tratamentos 
C de 

Cladódios 
L de 

Cladódios 
P de 

Cladódios 
E de 

Cladódios 
C de 

Cladódios 
L de 

Cladódios 
P de 

Cladódios 
E de 

Cladódios 
  90 dias 90 dias 90 dias 90 dias 120 dias 120 dias 120 dias 120 dias 

Com NPK 19,07a 10,91a 49,00a 8,22a 20,51a 13,38a 50,32a 11,42a 
Sem NPK 18,93a 9,29b 44,04b 7,40b 19,29a 11,49a 49,96a 10,30a 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si em nível de 0,05 de probabilidade, pelo 
teste de Tukey. 
 

Para a interação entre os fatores com aplicação de NPK  (Figura 3 A), 
observou-se que as cultivares Orelha de elefante e IPA – Sertânia (Baiana) não 
diferiram estatisticamente pelo teste de tukey ao nível de 5%, correspondendo a 
uma média de 7,5 e 7,8 mm de espessura, respectivamente. A cultivar Miúda 
apresentou menor desempenho para espessura quando comparada as demais 
sendo a média de 6,8 mm. 

PINTO et al., (2002)  estudando a estimativa do peso da palma forrageira 
(Opuntia fícus-indica, Mill.) a partir de medidas dos cladódios mensuraram cerca de 
237 cladódios provenientes de 17 plantas e obtiveram espessura média de 2,5 cm, 
superior ao encontrado no presente estudo o que pode ter ocorrido devido a idade 
das plantas utilizadas para avaliação. 

Quando não se aplicou NPK na fundação as cultivares de palma tiveram 
comportamento diferente de quando foi aplicado NPK, (Figura 3B). Observou-se que 
as cultivares Orelha de elefante e IPA – Sertânia (Baiana) evidenciaram menor 
desempenho para a variável espessura, correspondendo a 7,5 e 8,1mm, 
respectivamente. No entanto, a cultivar Miúda apresentou maior desenvolvimento 
para a espessura diferindo ao nível de (p > 0,05) pelo teste de Tukey das demais 
cultivares, com média de 8,9 mm. 

 
(A) (B) 

  
FIGURA 3. Desdobramento da interação Cultivar x Adubação para a espessura de 

cladódios da palma forrageira aos 90 dias após o plantio. 
 

PEIXOTO (2009) em seu trabalho com crescimento vegetativo, produção e 
composição químico bromatológica da palma forrageira consorciada com cajá 
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(spondias spp) observou que quando se aplicou 20 Mg ha-1 de esterco a espessura 
foi de 1,1 cm, contudo quando não aplicou nenhum tipo de adubação a espessura foi 
de 0,7 cm, resultado este bem superior ao encontrado no presente estudo. 

 
CONCLUSÕES 

A cultivar Orelha de elefante mexicana foi a que evidenciou as maiores médias 
para as características morfológicas estudadas, excetuando-se a espessura aos 30 
e 120 dias após o plantio. 

Quando se aplicou NPK na fundação à morfologia da planta foi superior em 
todas as épocas avaliadas. 

A interação Cultivar x Adubação foi significativa apenas para a espessura de 
cladódios aos 90 dias após o plantio. 
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