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Introdução 
 Cerca de 10 % do território brasileiro é de clima semiárido, destes 89 % encontram-se no Nordeste e 

11 % no estado de Minas Gerais, regiões com estações de chuvas e de secas bem definidas (LEITE, [1]). Em 

períodos de chuvas se encontram ofertas de forragens em quantidade e qualidade satisfatórias, já nos períodos 

secos, além de escassez de forragens, observa-se baixa qualidade nutricional. Isso acaba gerando prejuízos 

para cadeia produtiva animal, sendo necessário um planejamento alimentar que se enquadre como estratégico 

para esses períodos. 

 A palma forrageira apresenta-se como cultura potencial nas regiões do semiárido por apresentar 

maior produção de massa verde em relação às culturas tradicionais como milho e sorgo, além de ser fonte de 

água para os animais. O elevado teor de umidade, ao redor de 90 %, apresenta-se como reservatório de água 

aos animais, sendo fundamental para a sobrevivência destes em períodos prolongados de estiagem. 

 Métodos incorretos de manejo empregados no cultivo da palma forrageira podem resultar em uma 

baixa produtividade dessa cultura nas regiões semiáridas. No entanto, a palma forrageira responde a adoção 

de práticas benéficas em seu cultivo, tecnologias como controle de ervas daninhas, espaçamentos adensado, 

adubação e cultivares selecionados devem ser realizados de forma conjunta, com objetivo de aumentar a 

produtividade da cultura (DUBEUX JÚNIOR et al., [2]).  

 O nitrogênio está entre os elementos minerais de maior importância no crescimento e 

desenvolvimentos das forrageiras, por permitir maiores incrementos na produção e qualidade dessas 

forragens, além de estar presente na constituição de proteínas, enzimas, clorofilas, ácidos nucléicos, 

nucleotídeos e outros compostos importantes no metabolismo celular (JARVIS; SCHOLEFIELD; PAIN [3]). 

Entretanto, o entendimento da utilização do nitrogênio pelas culturas é de suma importância para 

determinação dos teores a serem fornecido para minimizar o custo de produção. 

 Neste contexto, objetivou-se avaliar a área de cladódio da palma forrageira (Opuntia ficus-indica (L.) 

Mill.) cultivar Gigante em quatro doses de nitrogênio e duas orientações de plantio. 

 

Material e Métodos 
O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental do Gorutuba (FEGR), a qual pertence à Empresa de 

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), no município de Nova Porteirinha, no estado de Minas 

Gerais.  

 As mudas da palma forrageira (Opuntia fícus-indica (L.) Mill.) cv. Gigante foram adquiridas de uma 

propriedade particular em condições satisfatórias de cultivo, localizada no município de Janaúba, no estado de 

Minas Gerais.  

 Utilizou-se um delineamento em blocos completos casualizados em esquema fatorial de 5 x 2 (cinco 

doses de nitrogênio - 0, 150, 300, 450 e 600 Kg de N ha
-1

 e duas orientações de plantio (leste/oeste e 

norte/sul), com três repetições. 

 O experimento foi instalado em agosto de 2010. O plantio foi realizado de forma manual, o 

espaçamento utilizado foi de 1 m entre linhas e 0,5 m entre plantas.  

 Os cladódios foram plantados na posição vertical, com a região do corte voltada para baixo e em 

profundidade suficiente de enterrio até a metade. Cada parcela foi composta por 4 linhas, estabelecendo se as 

duas linhas centrais como área útil, para fins de coleta de dados. 

 O tamanho das parcelas foi de 4 x 4 m, resultando numa área de 16 m
2
 parcela

-1
. A área de cada 

bloco foi de 320 m
2
 e a área total do experimento foi de 960 m

2
. A condução da lavoura foi manual, 

mantendo-se a área livre de invasoras por meio de capinas e a condução do experimento foi realizada em 

condições de sequeiro. 
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 A área de cladódio (AC) foi determinada após o segundo ano de plantio e na segunda colheita nos 

cladódios primários, secundários e terciários seguindo a metodologia proposta por Pinto et al., [4] por meio da 

seguinte expressão: AC (cm
2
 ) = CC x LC x 0,693, em que 0,693 é um fator de correção em função da forma 

de elipse do cladódio. 

 Utilizou-se o Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas - SAEG (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE VIÇOSA, [5]) para avaliação dos resultados, que foram submetidos à análise de variância em nível de 5% 

de probabilidade e posterior análise de regressão. Foram selecionadas as equações de regressão que 

apresentaram maior coeficiente de determinação (R
2
) e com as estimativas dos parâmetros significativas em 

nível de 5% de significância pelo teste “t”. 

 

Resultados e Discussão 
 Não foi encontrada diferença estatística (P > 0,05) entre os tratamentos testados, os valores médios 

das áreas de cladódios da palma forrageira cultivada em duas orientações de plantio (OP) e em cinco doses 

crescentes de nitrogênio foram de 365,69; 498,16 e 403,65 cm
2
 para cladódio primário (ACP), cladódio 

secundário (ACS), cladódio terciário (ACT), respectivamente, (Tabela 1), Valor médio de 422,5 cm² foi 

superior ao valor encontrado por Oliveira Júnior [6] utilizando o mesmo espaçamento e adubação orgânica, 

em palmal com 330 dias de plantio, com valor médio de 379,00 cm². Viana [7] também encontrou valor 

médio de 307,8cm
2
 para área de cladódio utilizando adubação orgânica e mineral em palmal com 1000 dias 

pós-plantio. 

 Essa variável de crescimento vegetativo é uma indicadora do potencial fotossintético da planta, já 

que o processo fotossintético ocorre nos cladódios que absorve energia solar e o transforma o CO2 em 

compostos orgânicos, logo se pode assimilar que plantas que possuem cladódios de maior área, têm um 

potencial produtivo mais elevado (SAMPAIO [8]). 

 A área de cladódio é dependente de suas dimensões, largura e comprimento, essas medidas são 

determinadas pelo genótipo, e sofrem pouca interferência do ambiente e do manejo dispensado da cultura 

(MONDRAGÓN-JACOBO; PÉREZ-GONZÁLEZ [9]). Isso justifica a não ocorrência de diferença entre os 

tratamentos testados. 

 

Conclusão 
 A orientação de plantio e a adubação nitrogenada não influenciam nos valores de área de cladódios 

da palma forrageira cv. Gigante. 
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TABELA 1: Valores médios da área de cladódio primário (ACP), área de cladódio secundário (ACS) e área de cladódio terciário 

(ACT) da palma forrageira cultivada em duas orientações de plantio (OP) e doses crescentes de nitrogênio  

OP 
Doses de nitrogênio 

Ῡ ER 
0 

kg ha-1 
150 

kg ha-1 
300 

kg ha-1 
450 

kg ha-1 
600 

kg ha-1 
 ACP   

Norte/sul 347,30 378,54 389,13 362,50 275,15 350,52A --- 

Leste/Oeste 550,07 294,73 355,82 383,82 319,84 380,86A --- 

Ῡ 448,68 336,63 372,47 373,16 297,49 365,69 Ŷ = Ῡ 

 ACS   

Norte/sul 455,64 496,63 584,31 538,10 405,82 496,10A --- 

Leste/Oeste 462,07 492,57 532,83 493,86 519,78 500,22A --- 

Ῡ 458,85 494,60 558,57 515,98 462,80 498,16 Ŷ = Ῡ 

 ACT   

Norte/sul 402,36 392,77 430,33 387,88 407,97 395,01A --- 

Leste/Oeste 432,06 368,40 439,35 413,67 361,72 412,29A --- 

Ῡ 417,21 380,585 434,84 400,775 384,845 403,65 Ŷ = Ῡ 

*significativo em nível de 5% pelo teste F; nsnão significativo. ER = Equação de Regressão; Ŷ = valor estimado; Ῡ = média geral.  
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