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ALBUQUERQUE, Augusta Giselle de. O Sistema São Benedito como proposta de 

Produção Agroecológica no Semiárido Brasileiro. CCA/UFPB, Areia-PB, 2012, 55fP. 

Monografia (Graduação) Curso de Agronomia. Orientandor: Daniel Duarte Pereira). 

 

RESUMO: É importante implantar um Sistema de Produção de modo que o mesmo 

represente fielmente a realidade de um produtor rural radicado no Semiárido para que a 

Pesquisa-Ação seja mais representativa eliminando o efeito “casa de vegetação” que muitas 

vezes induz a resultados que quando colocados em campos diferem muito, sempre para 

menos, do que o observado e publicado. Portanto, objetivou-se criar o Sistema de Produção 

São Benedito a partir do uso do espaçamento em fileiras duplas de palma orelha-de-elefante-

mexicana e consórcios alternados com milho e sorgo forrageiro. O experimento foi realizado 

na Fazenda São Benedito, localizado no Distrito de Galante, Campina Grande-PB utilizando 

0,25 ha, no período de fevereiro de 2011 a outubro de 2012. Foi feito abertura de trilhas 

visando uma menor interferência no solo para manutenção da umidade e suprimento de 

matéria orgânica, onde foram plantadas raquetes integra e curadas de palma forrageira 

variedade Orelha-de-elefante Mexicana Opuntia tuna (L.) Mill, oriundas do município de 

Monteiro, Paraíba, no espaçamento 2,5 m x 0,50 m x 0,50 m,totalizando 12 fileiras duplas de 

palma que variaram de 22,00 m a 88,00 m’ No mês de abril de 2011 foi plantada, entre as 

fileiras de palma, uma fileira simples de milho crioulo obtido na região com espaçamento de 

3,0 x 0,50 m. No mês de maio de 2011 quando o milho estava “embonecado” foi plantado o 

sorgo forrageiro lateralmente ao milho no espaçamento de 2,50 m x 0,50 m x 0,50 m. Do 

material obtido dos roços foi realizada uma secagem a pleno sol por três (03) dias para 

transformação em feno Aos 110 dias após o plantio (DAP) foi colhido o milho crioulo e as 

espigas foram pesadas e classificadas em grandes, médias, pequenas e ruins, e obtidos os 

grãos, sabugos, palha.e a palhada para obter  o peso da massa verde e seca. Aos 190 DAP 

foram mensuradas as dimensões de comprimento e largura das brotações de cada planta 

amostrada. Aos 630 DAP, foram escolhidas aleatoriamente 03 plantas dentro de cada fileira, 

excluindo as bordaduras, mensurando o comprimento e a largura com auxílio de uma trena, e 

suas raquetes foram contadas, cortadas, coletadas, separadas e classificadas em primárias, 

secundárias, terciárias, quaternárias e quinternárias e para as raquetes foram colhidos dados de 

comprimento, largura, perímetro, espessura, peso e área. Todos os dados obtidos foram 

submetidos à análise estatística simples (médias, desvios padrões e coeficientes de variação) 

utilizando-se de recursos do Programa Excel para a construção de tabela e quadros. Os 
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resultados alcançados da produção de feno de quebra-panela foram 75,80 kg/0,25 ha ou 

303,20 kg/h de massa seca e a produção  de grãos de milho no Sistema São Benedito foi de 

1.523 kg.ha
-1

 . Para a área pesquisada e para as condições observadas a produção de sorgo foi 

de 574,00 kg/0,25 ha ou 2.296 kg/ha para um primeiro corte. Para as palmas aos 190 DAP, 

obteve-se número médio de 7,85 raquetes com dimensões 19,57 cm de comprimento e  14,95 

cm de largura e aos 630 DAP a planta apresentou uma altura média de 82,28 cm e um 

comprimento médio de 92,64 cm comprovando o seu crescimento mais numa projeção 

horizontal do que vertical, e o número de raquetes/cladódios foi de 19,35 destacando-se um 

maior número para as secundárias, Para comprimento e largura os maiores valores médios 

encontrados foram para os raquetes/cladódios terciárias (27,56 x 24,45 cm) seguidos das 

secundárias (27,52 x 21,82 cm). Observou-se que as maiores medidas de perímetro ocorreram 

para os raquetes/cladódios secundários (76,55 cm) seguidos dos terciários (74,18 cm) A 

espessura média de maior valor foi encontrada nas raquetes/cladódios primárias (12,95 mm), 

os dados do peso de uma planta apresentaram  valores referentes a 8.531,52 g ou 8,531 kg, e 

as raquetes terciárias apresentaram uma área maior de 475,56 cm.Os resultados apresentados 

em termos de produção de palma, feno, notadamente do milho, e mesmo do sorgo, no Sistema 

São Benedito apontam esta inovação como uma proposta interessante para a convivência e 

produção em ambiente de semiaridez. Outros aspectos como conservação do solo e ausência 

de pragas e doenças reforçam esta proposição. Esse sistema inova pela substituição do milho 

pelo sorgo com a cultura do milho ainda presente e pela produção de feno através dos roços e 

limpas intercalares. Mais ainda ocorre a inovação pela introdução do cultivo mínimo 

eliminando totalmente o uso do fogo e a aração e a gradagem e recomenda-se que este sistema 

seja reproduzido em outras condições de semiaridez e com maior  participação de 

comunidades e produtores reais no sentido de se tornar não a única, mas uma das muitas 

alternativas reias e não puramente acadêmicas de convivência com a semiaridez. 

 

Palavras-Chave: Palma Orelha-de-elefante-mexicana; Consórcio; Agroecologia. 

 

 

 



xxi 

 

ALBUQUERQUE, Augusta Giselle de. The  System São Benedito  as proposed 
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ABSTRACT - It is important to deploy a production system so that it faithfully represents the 

reality of a farmer living in Semiarid for the Action Research is more representative 

eliminating the effect of "greenhouse" which often leads to results that when placed in fields 

differ greatly, always less than observed and reported. Therefore, the objective was to create 

the Production System São Benedito  from the use of spacing in double rows of palm and 

elephant ear Mexican consortia alternated with corn and sorghum. The experiment was 

conducted at Fazenda São Benedito, located in the District of Galante, Campina Grande-PB 

using 0.25 ha, from February 2011 to October 2012. It was done opening tracks less 

interference in order to maintain soil moisture and organic matter supply, which includes 

snowshoes were planted and cured forage cactus variety of elephant ear-Mexican Opuntia 

tuna (L.) Mill, derived from the city of Monteiro, Paraíba, spaced 2.5 mx 0.50 mx 0.50 m, 

totaling 12 double rows of palm ranging from 22.00 m to 88.00 m 'In the month of April 2011 

was planted between the rows of palm, a single row of maize landraces obtained in the region 

with a spacing of 3.0 x 0.50 m. In May of 2011 when corn was "dolled up" the sorghum was 

planted to corn in laterally spacing of 2.50 mx 0.50 mx 0.50 m. The material obtained from 

Rocos drying was performed in full sun for three (03) days for processing into hay At 110 

days after planting (DAP) was harvested corn cobs and Creole were weighed and sorted into 

large, medium, small and bad, and obtained the grain, cobs, straw palha.e a to get the weight 

of fresh and dry mass. At 190 DAP were measured the dimensions of length and width of 

shoots from each plant sampled. At 630 DAP, 03 were randomly selected plants within each 

row, excluding the borders, measuring the length and width with the aid of a tape measure, 

and their bats were counted, cut, collected, separated and classified into primary, secondary, 

tertiary, quaternary and quinternárias and the rackets were harvested data length, width, 

perimeter, thickness, weight and area. All data were subjected to simple statistical analysis 

(mean, standard deviation and coefficient of variation) using the Excel Program resources to 

build and table frames. The achievements of hay production jigsaw pot were 75.80 kg / 0.25 

ha or 303.20 kg /ha of dry matter and grain yield of maize in System São Beneditowas 1523 

kg ha
-1

. For the area and searched for the conditions observed in sorghum production was 

574.00 kg / 0.25 ha or 2296 kg / ha for a first cut. For palms the DAP 190 was obtained 
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average number of racquets with dimensions 7.85 cm long and 19.57 cm wide by 14.95 to 

630 DAP plant had an average height of 82.28 cm and a length average 92.64 cm proving its 

growth projection in a more horizontal than vertical, and the number of rackets / 19.35 

cladodes was highlighting a larger number for the secondary, For length and breadth of the 

highest mean values were found to the rackets / tertiary cladodes (27.56 x 24.45 cm) followed 

by secondary (27.52 x 21.82 cm). It was observed that the largest perimeter measurements 

occurred for rackets / secondary cladodes (76.55 cm) followed by tertiary (74.18 cm) The 

average thickness of greater value found in racquet / cladodes primary (12.95 mm) the weight 

data of a plant presented values for 8531.52 g or 8.531 kg, and tertiary rackets had a larger 

area of 475.56 cm. Os results presented in terms of production palm, hay, notably maize, and 

even sorghum System São Benedito pointed this innovation as an interesting proposal for 

coexistence and production environment semiaridez. Other aspects such as soil conservation 

and absence of pests and diseases reinforce this proposition. This system innovates by 

replacing corn with sorghum with corn still present and for hay production through the 

interim Rocos and clean. Further innovation is the introduction of minimum tillage totally 

eliminating the use of fire and plowing and harrowing, and it is recommended that this system 

be replicated in other conditions semiaridez and greater participation of communities and real 

producers in order to become not unique, but one of many alternatives real purely academic 

and not coping with semiaridez. 

 

Keywords: Cladodes Ear-of-Elephant-Mexican; Consortium; Agroecology. 
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   INTRODUÇÃO  

 

 O Semiárido Brasileiro (SAB) é um dos maiores, mais populoso do mundo, estando 

situado na porção central da Região Nordeste e parte da Região Sudeste abrangendo 1.135 

municípios, 969.589,40 km
2
 e cerca de 21 milhões de habitantes. Suas condições ecológicas 

típicas estão representadas nas ecorregiões, onde a vegetação predominante é a de caatinga 

(LOPES E  COSTA, 2010), que por sua vez não oferece maiores capacidades de suporte para 

os rebanhos bovinos, ovinos e caprinos existentes, produzindo apenas 4.000 Kg ha
-1

 de  

matéria seca por ano, dos quais somente 400 Kg há
-1

 estão na forma de pastagem disponível 

(ARAÚJO FILHO et al., 1999). 

Uma das alternativas recorridas, em função dessa falta de suporte, é a implantação de 

áreas para o cultivo de plantas forrageiras dentre elas podemos citar, a palma e o sorgo 

forrageiro. A palma é uma forrageira bem adaptada às condições do Semiárido, suportando 

grandes períodos de estiagem devido às propriedades fisiológicas, caracterizadas por um 

processo fotossintético que resulta em grande economia de água. Contudo, o bom rendimento 

dessa cultura está climaticamente relacionado a áreas com 400 a 800 mm anuais de 

precipitação, umidade relativa acima de 40% (VIANA, 1969) e temperatura diurna de 25ºC e 

noturna de 15ºC (NOBEL, 2001), notabilizando-se como de elevada suplementação aos 

pastos nativos. No Semiárido brasileiro, são cultivadas predominantemente duas espécies, a 

Opuntia fícus-indica Mill e a Nopalea cochenillifera Salm Dyck, principalmente as 

variedades sem espinhos. 

Um dos principais entraves atuais para o cultivo da palma forrageira é a ocorrência da 

praga conhecida como cochonilha do carmim (Dactylopius opuntiae). O ataque deste inseto 

provoca o amarelecimento e queda dos cladódios, devido a inoculação de toxinas durante o 

processo de alimentação através da sucção, em ataques severos pode ocasionar a morte da 

planta e dizimação do palmal (CAVALCANTI, 2001). A principal e mais eficiente estratégia 

de combate para esta doença é a utilização de variedades resistentes, que vem sendo geradas 

ou introduzidas pela Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária – IPA - PE e pela 

Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária- (EMEPA –PB), com o objetivo de obter clones 

mais produtivos, de melhor valor nutritivo e resistentes a pragas e doenças, fator determinante 

na seleção de uma variedade de palma.  
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Dentre as variedades de palma testadas pela EMEPA-PB, a Orelha-de-Elefante- 

Mexicana Opuntia tuna (L.) Mill tem apresentado resistência a cochonilha, sendo menos 

exigente em fertilidade do solo (Vasconcelos, 2002). Para as condições do Estado da Paraíba 

a sua introdução apresenta-se ainda incipiente o que induz a observações quanto ao seu 

comportamento em termos de adaptação nos mais diferenciados sistemas de produção,  visto 

que a maioria das pesquisas tratam da palma gigante Opuntia sp ou da palma miúda Nopalea 

cochenillifera. 

Por outro lado, é importante que os sistemas de produção, prioritariamente os 

incluídos na agricultura familiar, passem a incorporar novas formas de plantio da palma 

forrageira que envolvam a conservação do solo, os consórcios, os novos tratos culturais e os 

princípios da agricultura que formam a base da ciência agroecológica que por sua vez 

representa processos sustentáveis de produção e empoderamento dos agricultores que só 

assim podem desenvolver senso crítico e participarem de decisões relacionadas as suas 

unidades de produção e as comunidades onde vivem. 

A prática do consórcio de diferentes culturas produz importante quantidade de 

biomassa que é considerada uma alternativa para o aproveitamento dos restos culturais na 

alimentação do rebanho bovino, caprino e ovino do pequeno produtor familiar, na época de 

estiagem. A consorciação do milho, sorgo e palma forrageira na Região Semiárida, justifica-

se pelo fato dessas culturas diferirem muito com relação à adaptação a seca. Assim, o plantio 

consorciado poderá reduzir os riscos causados por futuros períodos de seca.  

Por conseguinte, é importante implantar um Sistema de Produção de modo que a 

Pesquisa-Ação seja mais representativa eliminando o efeito “casa de vegetação” que muitas 

vezes induz a resultados que quando colocados em campos diferem muito, sempre para 

menos, do que o observado e publicado. 
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OBJETIVOS  

Objetivo geral 

Criar o Sistema de Produção São Benedito a partir do uso do espaçamento em fileiras 

duplas de palma orelha-de-elefante- mexicana e consórcios alternados com milho e sorgo 

forrageiro. 

  Objetivos específicos 

Analisar o comportamento da palma orelha-de-elefante-mexicana submetida ao 

processo de consorciamento com milho e sorgo forrageiro;  

Verificar a produção de massa verde e feno de espécies espontâneas na área de cultivo; 

Obter dados de produção e econômicos da palma Orelha de Elefante e das culturas 

consorciadas; 

Incentivar as visitas e intercâmbios no sentido de que o processo seja amplamente 

conhecido e adaptado nas mais diferentes regiões que formam o Semiárido Brasileiro;  

Demonstrar que o Sistema São Benedito pode ser uma das soluções para o processo de 

inserção da palma no processo de produção agroecológico. 
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  REVISÃO DE LITERATURA 

O Semiárido brasileiro 

 O nordeste brasileiro se estende por uma área de 1.640.000 km², dos quais 60% 

correspondem ao chamado semi-árido. Essa é a região que reúne alguns extremos do país: a 

maior insolação e a menor nebulosidade; as maiores médias de temperatura e as mais baixas 

percentagens de umidade relativa; as maiores taxas de evaporação, e antes de tudo, as mais 

irregulares e escassas precipitações pluviais, sendo essas limitadas a curtos períodos do ano, 

conferindo à região uma climatologia complexa (KIILL e  CORREIA, in KIILL & 

MENEZES ed., 2005). Segundo a Nova Delimitação do Semi-Árido Brasileiro (BRASIL, 

2005), a região conhecida como semi-árido, corresponderia a 65% do território nordestino 

(FIGURA 1). 

 No nordeste brasileiro, a região conhecida como semi-árido apresenta muitas 

dificuldades para a prática da pecuária. Um dos principais limitantes desta atividade é a 

disponibilidade de forragem nas épocas de seca que se estendem por vários meses do ano na 

região. As palmas forrageiras (Opuntia ficus-indica (Linnaeus) Mill, e Nopalea cochenillifera 

Salm-Dyck) (Cactaceae), comumente denominadas apenas no singular (assim adotamos, entre 

aspas: a “palma forrageira”; e sem o emprego das aspas, quando o termo aparece isolado: a 

palma), são alternativa a este problema, sendo muito nutritivas aos animais, e armazenadas 

“ao vivo” sem perda de qualidade e sem parar de crescer (ALBUQUERQUE, 2000). 

 As precipitações variam entre 500 e 800mm/ano, havendo, no entanto, bolsões 

significativos de 400mm/ano, sendo de curta duração e alta intensidade. A proximidade da 

linha do equador é outro fator natural que tem influência marcante nas características 

climáticas do nordeste. As baixas latitudes condicionam à região temperaturas elevadas 

(média de 26°C), número também elevado de horas de sol por ano (estimado em cerca de 

3.000h) e índices acentuados de evapotranspiração, estimando-se que o semiárido 

evapotranspira, em média, cerca de 2.000mm/ano, e em algumas regiões a evapotranspiração 

pode atingir cerca de 7mm/dia. 
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Figura 1 – Área de abrangência do Semiárido brasileiro.  

 
                  Fonte: www.ibge.gov.br 

 

O Semiárido paraibano 

O Brasil possui cerca de 12% das reservas de água doce disponível nas bacias 

hidrográficas do Planeta. Mesmo com todo esse potencial hídrico, o interior do Nordeste 

Brasileiro, mais precisamente a região semi-árida, sofre permanentemente com a escassez 

hídrica. Dentre os estados brasileiros, a Paraíba, com 1.320 m
3
 hab

-1
 ano

-1
, é o que possui o 

segundo menor potencial hídrico do País, superado apenas pelo estado de Pernambuco, com 

um potencial hídrico de 1.171 m
3
 hab

-1
 ano

-1
 (SOUSA E LEITE, 2003). 

O semiárido paraibano é caracterizado por baixas médias pluviométricas, altos índices 

de evapotranspiração, e ocorrências de chuvas em um período muito curto do ano com uma 

distribuição temporal e espacial bastante irregular (MORAES NETO et al., 2007). 

Dadas às condições da região semiárida os agricultores e pecuaristas familiares têm 

que utilizar os recursos naturais mais intensamente, uma vez que não encontram, na maioria 

dos casos, outra forma de obtenção de renda que possa garantir uma qualidade digna de 

subsistência para suas famílias 

No contexto do semiárido paraibano,  mais precisamente no Cariri Ocidental, com 

uma série de limitações naturais como a falta de chuvas regulares e sua má distribuição e a 

produção agrícola dar-se de forma pouco intensiva em dois ambientes naturais: o ambiente de 

sequeiro e o ambiente que margeia os cursos temporários de águas. 
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No ambiente de sequeiro a produção agrícola baseia-se no cultivo de poucas culturas 

cruciais para a alimentação da família e facilmente comercializáveis (feijão e milho). No 

referido ambiente, o manejo consiste, geralmente, em sistemas pouco diversificados, na 

derrubada e queima da vegetação nativa, de baixa incorporação de tecnologia e com poucos 

cuidados com o meio ambiente. 

Nos ambientes próximos aos cursos d’água, onde estão localizados os melhores solos 

da região (neossolos flúvicos), são cultivadas culturas destinadas à alimentação humana, 

principalmente para a comercialização, como a cultura do tomate, pimentão entre outras, 

como também a cultura de forrageiras parta alimentação animal. O manejo adotado neste 

ambiente difere um pouco do ambiente de sequeiro, pois uma vez desmatado, são utilizados 

de forma contínua, com mecanização agrícola não recomendada para a região, insumos 

químicos (fertilizantes e inseticidas), muitas das vezes não recomendados pelo receituário 

agronômico, e em algumas situações com sistemas de irrigação sem técnica nem controle de 

vazão hídrica, ocasionando erosão e salinização do solo. Nestes ambientes toda cobertura 

vegetal ciliar já fora totalmente destruída, mesmo contrariando orientações legais. 

Os sistemas primitivos de produção adotados pelos agricultores desta região, refletem 

as potencialidades e limitações socioambientais intrínsecas de cada espaço, bem como a 

história local e das pessoas que os adotam. No entanto, o manejo adotado nos 

estabelecimentos rurais sem nenhuma prática conservacionista, contribui para a degradação 

dos recursos naturais tornando inviáveis os sistemas de produção adotados, requerendo uma 

mudança para a prática de uma agricultura que vise à conservação e/ou a recuperação da 

fertilidade do solo e da biodiversidade, ou seja, práticas sustentáveis de produção. 

O uso de práticas conservacionistas que promovam a sustentabilidade em seus vários 

aspectos tem que urgentemente ser implantadas nas comunidades rurícolas. Entretanto, a sua 

difusão é limitada, principalmente em decorrência da resistência dos agricultores à mudança, 

os quais seguem os costumes tradicionais sem nenhuma preocupação com a qualidade do solo 

e dos produtos advindos destas práticas, gerando um passivo ambiental cada vez maior a cada 

ano que passa (TORRES, s.d). 

Seria oportuno encarar o problema ambiental exposto da seguinte forma: formação dos 

agricultores em bases agroecológicas de manejo e produção; instalação de áreas experimentais 

para testar técnicas de conservação ambiental de forma participativa; produção e plantio de 

mudas de espécies vegetais locais consideradas raras e que são importantes para a agricultura 
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familiar, como o umbuzeiro; além da elaboração de um plano de manejo da vegetação nativa 

com vista a recuperar as áreas degradadas (TORRES, s.d). 

O Município de Campina Grande 

A cidade localiza-se no interior do estado da Paraíba, no agreste paraibano, entre o 

litoral e o sertão, na parte oriental do Planalto da Borborema, na serra do Boturité/Bacamarte, 

que estende-se do Piauí até a Bahia. A área do município abrange 599,6 km². 

O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, 

definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios 

o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. Apesar disso, por estar acima de 

500 metros de altitude acima do nível do mar, possui um clima com temperaturas mais 

moderadas, considerado tropical com estação seca, com chuvas durante o outono e o inverno. 

Campina Grande, por situar-se no agreste paraibano (FIGURA 2) possui um clima 

menos árido do que o predominante no interior do Estado (clima tropical semiárido). Além 

disso, a altitude de 552 metros acima do nível do mar garante temperaturas mais amenas 

durante todo o ano. As temperaturas máximas são de 30 °C nos dias mais quentes de verão e 

18 °C em dias de inverno. As temperaturas mínimas ficam em torno de 20 °C nos dias mais 

quentes de verão, ou 13 °C nas noites mais frias do ano. A umidade relativa do ar está entre 

75 a 82 %. O período chuvoso começa em maio e termina em agosto. 

Figura 2 - Localização de Campina Grande na Paraíba 

 
Fonte: SEMARH- Estado da Paraíba 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Agreste_Paraibano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_da_Borborema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacamarte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_semi%C3%A1rido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Integra%C3%A7%C3%A3o_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical_com_esta%C3%A7%C3%A3o_seca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Agreste_Paraibano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grau_Celsius
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grau_Celsius
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inverno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grau_Celsius
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grau_Celsius
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A flora é bastante diversificada, apresentando formações de palmáceas, cactáceas em 

geral, legumináceas e bromeliáceas, além de rarefeitas associações de marmeleiros, juazeiros, 

umbuzeiros, etc. 

Campina Grande encontra-se próxima das fronteiras de várias microrregiões de climas 

e vegetações distintas. Ao nordeste do município, a vegetação é mais verde e arborizada, 

como no Brejo Paraibano. Ao sudeste, encontra-se uma paisagem típica do agreste, com 

árvores e pastagens. A caatinga, vegetação rasteira, é a predominante no oeste e sul do 

município, típicos do clima e vegetação do Cariri. 

Fazem parte do município de Campina Grande os seguintes distritos: Catolé de Boa 

Vista, Catolé de Zé Ferreira, São José da Mata, Santa Terezinha e Galante. 

O Distrito de Galante 

Galante é um dos 6 distritos de Campina Grande, na Paraíba. Se localiza no extremo 

leste do município. Situa-se no planalto do Borborema, em uma região de superfície de 

ondulações suaves e médias, com altitudes em torno de 605m. A vegetação já foi de floresta, 

porém é hoje dominada pela agricultura e o capim. Galante, situada no sopé da Serra do 

Bodopitá e com uma paisagem que encanta pelo bucolismo. Tropical com estação seca. Os 

meses mais quentes são de outubro a março e as maiores pluviosidades ocorrem no período de 

abril a agosto (GALANTEPB, 2008).  

A Palma forrageira 

Segundo Scheinvar (1995) apud Albuquerque e Santos (2005) as cactáceas são 

endêmicas das Américas, havendo no gênero Opuntia em torno de 300 espécies distribuídas 

desde o Canadá até a Patagônia, e sendo Nopalea considerada uma subespécie desse gênero. 

acredita-se que a introdução desta se deu através dos portugueses, na época da colonização, e 

que inicialmente foi utilizada para produção de corantes naturais “carmim”, vindo a ser 

explorada como forragem por volta de 1915 (PESSOA, 1967).  

É a cactácea com maior potencial de exploração no Nordeste brasileiro, a base da 

alimentação dos ruminantes, pois é uma cultura adaptada às condições edafoclimáticas, 

constituindo-se um importante recurso forrageiro nos períodos secos e além de apresentar 

altas produções de matéria seca por unidades de área. É uma excelente fonte de energia, rica 

em carboidratos não fibrosos, 61,79% (WANDERLEY et al., 2002), elevada eficiência de uso 

de água e ampla incorporação ao processo produtivo da região. Porém a palma apresenta 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Flora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juazeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Umbuzeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Brejo_Paraibano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sudeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caatinga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Cariri_Oriental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio


9 

 

baixos teores de fibra em detergente neutro, em torno de 26%, necessitando sua associação a 

uma fonte de fibra que apresente alta efetividade (MATTOS et al., 2000). 

A palma frequentemente representa a maior parte do alimento fornecido aos animais 

durante o período de estiagem nas regiões dos semi-árido nordestino, o que é justificado pelas 

seguintes qualidades: a) bastante rica em água, mucilagem e resíduo mineral; b) apresentam 

alto coeficiente de digestibilidade da matéria seca e c) tem alta produtividade. 

Na criação de ruminantes, a alimentação é responsável por grande parte dos custos (60 

a 70%), sejam estes animais confinados ou criados extensivamente (MARTINS et al., 2000). 

Por isso, é importante utilizar alimentos que possibilitem uma máxima produção a um baixo 

custo. As gramíneas forrageiras normalmente é a fonte mais barata para a alimentação animal, 

porém está sujeita a estacionalidade de produção, limitando a disponibilidade de forragem nos 

períodos de prolongadas estiagens, com isso é necessário buscar fontes alternativas para a 

alimentação animal, como silagem, feno e a palma forrageira. 

A utilização de espaçamentos mais adensados pode-se alcançar maiores produções, 

porém, os custos de estabelecimento do palmal são maiores e os tratos culturais ficam mais 

difíceis e não permitem consorciação com outras culturas. O emprego de espaçamentos em 

filas duplas pode permitir a utilização de consórcio durante toda a vida útil do palmal, 

favorecendo a produção de grãos e restolhos de culturas para o produtor que optar por esse 

sistema, além de possibilitar um melhor emprego de mecanização no controle de ervas 

daninhas facilita a colheita e transporte; contribuir para reduzir os riscos de incêndio no 

palmal e controlar a erosão (FARIAS et al., 2000). 

Essa espécie vegetal, apesar de ser cultivada no Semiárido Paraibano para alimentação 

animal, não tem sua potencialidade explorada plenamente. Em consequência, vêm sendo 

desperdiçadas excelentes oportunidades para melhoria dos índices sociais e econômico desse 

espaço geográfico, mediante a geração de postos de trabalho, renda, oferta de alimentos e 

preservação ambiental. Mundialmente, a palma forrageira é usada na alimentação humana, 

arraçoamento animal, como fonte de energia, na medicina, na indústria de cosméticos, na 

proteção e conservação do solo, dentre outros usos nobres, a exemplos da fabricação de 

adesivos, colas, fibras para artesanato, papel, corantes, mucilagem, antitranspirantes e 

ornamentação (LOPES e COSTA, 2010). 
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A palma Orelha-de-elefante-mexicana ou, segundo Lopes e Costa (2010), a cultivar 

Palmepa PB3 apresenta plantas de porte médio mal conformados. As raquetes/cladódios são 

ovóides, verde-cinza, pilosos, bordos ondulados (recortados) e distribuídos na planta 

desordenadamente no sentido do solo.  Apresentam tamanhos variados e são desuniformes 

(FIGURA 3). No primeiro ano, chega a produzir em média de 15 cladódio/planta variando 

cada um deles entre 0,8 a 1,5 Kg. Em comparação  com a palma gigante, a composição 

bromatológica da Orelha-de-elefante ou Palmepa PB 3 é mais rica em proteína bruta (PB), 

gordura, matéria orgânica (MO), fibra em detergente neutro (FDN) e matéria seca (MS), 

como pode ser visto na Tabela 3. 

Figura 3 – Palma Orelha-de-elefante-mexicana ou Pamepa PB 3. 

 

 

Tabela 1 – Composição químico-bromatológica da palma Gigante e cultivar Palmepa PB 3. 

Cultivar  

Bromatologia (%) 

MS UD CZ MO PB GB FDN FDA Cel. 

Gigante 3,46 96,54 23,69 76,31 8,64 1,34 28,56 23,73 18,00 

Palmepa PB 5,91 94,39 22,44 77,56 9,42 1,95 49,22 17,93 13,88 

Fonte: Albuquerque et al (2009) apud Lopes e Costa (2010). 
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A Cochonilha do carmim (Dactylopius opuntiae) 

A cochonilha é um inseto que geralmente ele se alimenta dos cladódios, mas pode se 

colonizar nas frutas. Não obtém necessariamente todo seu alimento da planta, uma vez que a 

maioria dos Homoptera têm microorganismos simbióticos para complementar sua dieta 

(SOUTHWOOD, 1973).  

No processo de alimentação, as cochonilhas sugam as raquetes da palma inoculando 

toxinas, o que resulta no enfraquecimento das plantas, provocando o amarelecimento e a 

queda dos cladódios. Em ataques mais severos, quando não é adotada medida de controle, 

podem ocorrer a morte da planta e a destruição do palmal (CAVALCANTI et al., 2001).  

Domingues (1963) faz referências a Dactylopius cocus, que não é a mesma 

responsável pelos grandes estragos dos palmais,  trazida para o Brasil pelos portugueses na 

época da colonização, juntamente com as cactáceas exóticas para criação e produção do 

corante natural, como não obteve no Brasil, a cactácea importada com ela passou a ser planta 

ornamental nos parques e jardins, até quando foi descoberta sua utilização como forrageira e 

com a disseminação da palma, a mesma levou consigo a cochonilha. No período da 

colonização mexicana, os espanhóis levaram palma e cochonilha do carmim para Europa e 

para as ilhas Canárias e Java, mantendo por muito tempo o monopólio industrial e comercial 

do corante.   

Há cerca de doze anos a palma forrageira variedade gigante vem sendo comprometida 

pela cochonilha Dactylopius opuntiae (cochonilha-do-carmim) que tem se tornado uma praga 

importante em diversos municípios, principalmente nas microrregiões geográficas do Carirí 

Ocidental, Serra do Teixeira e Piancó (LOPES, 2005). Devido ao seu grande poder de 

proliferação e disseminação, essa praga pode causar danos severos e irreversíveis, provocando 

conseqüências sócio-econômicas gravíssimas em comunidades agrícolas onde a atividade 

leiteira é extremamente  dependente do cultivo de palma, como fonte de suplementação 

alimentar para os rebanhos durante os períodos de estiagem, como é caso do município de 

Monteiro (LOPES, 2007). 

O controle da cochonilha pode ser mecânico, químico, biológico e com uso de 

variedades resistentes (CAVALCANTI et al., 2001). Existem várias definições para 

variedades resistentes. Do ponto de vista prático, diz-se que uma variedade ou planta é 
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resistente quando sofre dano menor do que a maioria das outras plantas, sob igualdade de 

condições, resultando em menor prejuízo econômico. 

Uma alternativa de cultivo para a palma, em regiões atacadas pela Cochonilha do 

Carmim Dactylopius sp, é o plantio de clones resistentes. Em trabalhos de seleção de clones 

resistentes à cochonilha do carmim, a palma forrageira cv. Miúda (Nopalea cochenillifera 

Salm Dyck) vem se destacando como resistente (VASCONCELOS et al., 2002 apud 

VASCONCELOS et al, 2007). A palma miúda ou doce, como também é conhecida, apresenta 

um valor nutritivo melhor, quando comparada com as cultivares mais plantadas no Estado de 

Pernambuco, Redonda e Gigante.  

O Milho 

O cultivo de milho é, provavelmente, tão antigo quanto os primórdios da agricultura. 

Sua domesticação ocorreu há cerca de 7.000 ou 10.000 anos, tornado-se tão alta que, hoje, 

essa espécie não sobrevive sem os cuidados do homem (PATERNIANI apud MACHADO e 

MACHADO, 2009). 

O milho é um dos principais cereais cultivados no mundo, fornecendo produtos para a 

alimentação humana e animal e matéria-prima para a indústria. No Brasil, a cultura ocupa 

posição significativa na economia, em decorrência do valor da produção agropecuária, da área 

cultivada e do volume produzido, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

Considerando sua importância econômica, recentemente têm ocorrido importantes mudanças 

nos sistemas de produção da cultura, ressaltando sua expansão nos sistemas de plantio direto e 

de integração lavoura-pecuária (GLAT, 2002). 

  No nordeste, apesar da expressiva retração na área de plantio,  menor 1.156.743 

hectares que a área plantada em 2009 e da área perdida de 284.205 hectares, o rendimento 

médio nacional foi acrescido em 18,0%, passando de 3.714 kg/ha obtidos em 2009 para os 

4.383 kg/ha em 2010, resultando no aumento absoluto da produção em 4.961.867 toneladas. 

Importante  ressaltar que, apesar do acréscimo de 9,0% do rendimento médio do milho em 

grão na Região Nordeste, passando de 1 659 kg/ha em 2009 para 1 808 kg/ha em 2010, a 

produção desta região decresceu 7,4% em função, principalmente, da perda da área plantada 

de 237.114 hectares, que representou 83,4% do total da área perdida, desta cultura, em nível 

nacional (IBGE, 2010). 
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Estas perdas se deram, principalmente, nos Estados da Bahia (-85 435 hectares), de 

Pernambuco (-75.763 hectares), da Paraíba (-25.316 hectares) e do Piauí (-22.995 hectares).  

Nestas Unidades da Federação, a deficiência hídrica provocou a chamada “seca verde” ou 

agrícola, situação em que ocorre precipitação suficiente para que a cultura se desenvolva 

vegetativamente, mas não o suficiente para que esta passe para a fase reprodutiva, com 

consequente detrimento da produção (IBGE 2010). 

O milho, assim como a maioria das culturas econômicas, requer a interação de um 

conjunto de fatores edafoclimáticos apropriados ao seu bom desenvolvimento. Assim, um 

solo rico em nutrientes teria pouco ou quase nenhum significado para a cultura se esse mesmo 

solo estivesse submetido a condições climáticas adversas ou, ainda, apresentasse 

características físicas inadequadas que influenciariam negativamente na condução e 

desenvolvimento da cultura (EMBRAPA, 2006). 

A planta capta energia solar (radiação) e necessita de água e nutrientes para manter o 

seu crescimento. Esses fatores ambientais são definidos principalmente por clima e solo. Os 

fatores edafoclimáticos são referidos como os mais importantes não só para o 

desenvolvimento das culturas, como também para a definição de sistemas de produção 

(EMBRAPA, 2006). 

A consorciação de culturas, plantio simultâneo na mesma área de duas ou mais 

espécies cultivadas, é prática comum entre os agricultores das regiões tropicais do mundo e 

tem subsistido ao longo dos anos, não somente por razões tradicionais, mas também, por 

certas vantagens que coadjuvaram na sua adaptação ecológica. Altos rendimentos com baixos 

custos de produção têm sido uma das metas da pesquisa agropecuária. No entanto, quando se 

trata de agricultores de baixa renda com pequenas áreas para cultivo, maior atenção deve ser 

dada ao custo de produção e ao melhor uso da terra. (BEZERRA et al., 2007). 

Neste contexto, o consórcio de culturas pode transformar-se numa prática de grande 

importância para a agricultura de subsistência. Segundo Oliveira (1993), diante das 

adversidades edafoclimáticas típicas da região semiárida, a adoção do consórcio de culturas 

assegura ao produtor rural uma exploração mais rentável e de menores riscos. 

É importante salientar que o milho e o sorgo são excelentes culturas forrageiras, e, 

portanto, culturas de grande interesse para o pequeno produtor no tocante a produção de 

volumoso para alimentar o seu rebanho. 



14 

 

O Sorgo Forrageiro 

O sorgo Sorghum bicolor (L.) Moench é uma cultura que no contexto da agropecuária 

brasileira vem se destacando a cada dia, por ser uma gramínea bastante energética, com alta 

digestibilidade, produtividade e adaptação a ambientes secos e quentes, nos quais é difícil o 

cultivo de outras espécies. A planta é utilizada para silagem ou corte verde, para pastejo e os 

grãos, em rações animais e para o consumo humano. 

O cultivo do sorgo em consorcio nas regiões tropicais é uma prática antiga e 

desenvolvida com  bastante eficiência,  com milho e feijão e também com outras gramíneas 

(SOARES et al., 2000), tem subsistido ao longo dos anos, não somente por razões 

tradicionais, mas também, por certas vantagens que coadjuvaram na sua adaptação ecológica 

Dentre as diversas espécies utilizadas para a produção de silagem a cultura do sorgo é 

considerada uma das mais utilizadas devido às suas características fenotípicas, aliadas a 

facilidade de plantio, manejo, colheita e armazenamento, além de alto valor nutritivo e altos 

rendimentos de massa seca por unidade de área (NEUMANN et al., 2002). Porém, o sorgo 

tem maior destaque devido a sua rusticidade, resistência aos períodos de seca e eficiência no 

uso da água (MONTEIRO et al., 2004), além da possível utilização da rebrota das plantas 

após o primeiro corte. 

A cultura do sorgo apresentou expressiva expansão nos últimos anos agrícolas, 

atingindo em 2008/2009 uma área plantada acima de 1,5 milhão de hectares. Do ponto de 

vista agronômico, este crescimento é explicado, principalmente, pelo alto potencial de 

produção de grãos e matéria seca da cultura, além da sua extraordinária capacidade de 

suportar estresses ambientais. Deste modo, o sorgo tem sido uma excelente opção para 

produção de grãos e forragem em todas as situações em que o déficit hídrico e as condições de 

baixa fertilidade dos solos oferecem maiores riscos para outras culturas, notadamente o milho 

(EMBRAPA, 2011). 

O plantio do sorgo em regiões e épocas com riscos de, principalmente, déficit hídrico 

pode contribuir para o aumento da sustentabilidade da produção de grãos com redução do 

ônus para o consumidor. O potencial de rendimento do sorgo forrageiro supera 60 t/ha de 

massa verde nos plantios de verão. Entretanto, as condições em que predominantemente o 

sorgo se desenvolve não possibilitam a expressão de todo o seu potencial (COELHO et al., 

2002). 
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O sorgo é uma planta que, na maioria necessita de temperaturas acima de 20
o
 C para 

seu crescimento e desenvolvimento, permitindo assim que a cultura seja apta a se desenvolver 

e expandir em regiões de cultivo com distribuição irregular de chuvas e em sucessão à 

culturas de verão, elevada produção de massa a ser ensilada e à alta capacidade de rebrote 

(RODRIGUES FILHO et al., 2006), , é utilizado para a fabricação de silagem e pastejo direto. 

A capacidade de rebrote, do sorgo é uma característica vantajosa. Fatores de manejo 

da cultura afetam o perfilhamento, como a população de plantas. Quanto menor a população, 

maior a possibilidade de perfilhamento. Em dias curtos e temperaturas mais baixas ocorre 

aumento no perfilhamento das plantas. Quaisquer danos no ponto de crescimento da planta 

pode levar a acelerar o processo de perfilhamento, danos estes, que podem ser causados por 

insetos, estresse severo de água ou temperatura (MAGALHÃES et al., 2003).  

Aproveitamento  de espécies espontânea   

A produção de biomassa palatável em um processo produtivo é um desafio tanto na 

permacultura como na agroecologia. Ao se respeitar o surgimento de inúmeras ervas entre 

fileiras de plantas e canteiros buscando com esta diversidade florística atrair uma diversidade 

faunística representativa de inimigos biológicos, nem sempre as ervas surgidas podem ser 

empregadas para o forrageamento devido a toxicidade, palatabilidade, espinescência, 

produção por unidade de área, etc (PEREIRA et al., 2009). 

 Entretanto, ao se reabilitar áreas para a prática agroecológica, ou dentro dos critérios 

da permacultura, é possível se verificar que devido ao sobrepastoreio ou uso intensivo do solo 

que resultam em baixa fertilidade, erosão, compactação, etc, algumas espécies ocorrem em 

maior intensidade a princípio podendo, com as mudanças estruturais e de fertilidade até 

mesmo desaparecerem (PEREIRA et al, 2009).  

 Desta forma, se tem os indicadores biológicos florísticos que podem acusar 

adensamento, fertilidade, salinidade, umidade, entre outras características comuns aos solos. 

Estes indicadores muitas vezes devido a sua abundância em número e produção de biomassa 

podem se converter não só em nutrientes para o mesmo solo, que estão agora protegendo do 

impacto da chuva, da erosão laminar, da exposição solar excessiva quando incorporados 

diretamente ou funcionando como cobertura morta, como também podem ser eficientemente 

transformados em nutrientes pelo consumo como forragem voltando como estercos ou 

compostos quando aplicados ao solo (PEREIRA et al., 2009). 
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De qualquer forma, a abundância da espécie em áreas antropizadas leva a dois 

caminhos para o seu  aproveitamento: a incorporação para nutrir o solo diretamente, ou o uso 

como forragem nutrindo o solo na forma modificada como esterco ou composto. Partindo 

desta segunda premissa, e considerando o não revolvimento excessivo do solo para efeito de 

plantio numa proposta mais agroecológica e/ou permacultural, se pode verificar ainda como 

se comportam determinadas culturas nas condições de solos mais adensados e colonizados por 

praticamente uma única espécie herbácea (PEREIRA et al., 2009).  

O Quebra-Panela 

 No âmbito do Semiárido Paraibano é comum encontrar em áreas de sobrepastoreio 

plantas indicadoras do processo de degradação destacando-se o quebra-panela  Alternathera 

sp. Esta planta herbácea é tida, para quem planta como erva daninha, já para quem cria é tida 

como providencial. Entre agricultores, criadores e muito técnicos, entretanto passa 

despecerbido o monitoramento ambiental que a planta está realizando avisando da 

intensificação do uso do solo e do número excessivo de animais por unidade de área 

(PEREIRA et al., 2009). 

Por ser muito eficaz na ocupação de área e apresentar certa espinescência na estrutura 

floral a espécie não atrai de pronto o animal para o seu forrageamento. Fatores ainda não 

estudados apontam que para a massa verde a atratividade é ainda menor. Talvez, por existir 

abundância de forragens mais palatáveis quando do período mais úmido. Por outro lado, à 

medida que pastagens melhores vão desaparecendo a espécie passa a ser mais procurada. 

Talvez, pelo fato da fenação natural eliminar alguma substância tanífera, tóxica, etc, tornando 

a massa seca mais palatável, como acontece com algumas forrageiras como o mata-pasto 

Cassia sp, maniçoba Manihot sp, angico Anadenanthera sp, entre outras (PEREIRA et al., 

2009). 

A Agroecologia 

 

Para Altieri (s.d.):  

“É a ciência ou a disciplina científica que apresenta uma série de 

princípios, conceitos e metodologias para estudar, analisar, dirigir, 

desenhar e avaliar agroecossistemas, com o propósito de permitir a 

implantação e o desenvolvimento de estilos de agricultura com 

maiores níveis de sustentabilidade. A Agroecologia proporciona então 
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as bases científicas para apoiar o processo de transição para uma 

agricultura “sustentável” nas suas diversas manifestações e/ou 

denominações”. 

Já Guzmán (s.d.) observou que a Agroecologia constitui o campo do conhecimentos 

que promove o:  

“Manejo ecológico dos recursos naturais, através de formas de ação 

social coletiva que apresentam alternativas à atual crise de 

Modernidade, mediante propostas de desenvolvimento participativo 

desde os âmbitos da produção e da circulação alternativa de seus 

produtos, pretendendo estabelecer formas de produção e de consumo 

que contribuam para encarar a crise ecológica e social e, deste modo, 

restaurar o curso alterado da coevolução social e ecológica. Sua 

estratégia tem uma natureza sistêmica, ao considerar a propriedade, 

a organização comunitária e o restante dos marcos de relação das 

sociedades rurais articulados em torno à dimensão local, onde se 

encontram os sistemas de conhecimento portadores do potencial 

endógeno e sociocultural. Tal diversidade é o ponto de partida de 

suas agriculturas alternativas, a partir das quais se pretende o 

desenho participativo de métodos de desenvolvimento endógeno para 

estabelecer dinâmicas de transformação em direção a sociedades 

sustentáveis”. 

Caporal & Costabeber (s.d.) observaram que: 

“A Agroecologia tem sido reafirmada como uma ciência ou disciplina 

científica, ou seja, um campo de conhecimento de caráter 

multidisciplinar que apresenta uma série de princípios, conceitos e 

metodologias que nos permitem estudar, analisar, dirigir, desenhar e 

avaliar agroecossistemas. Os agroecossistemas são considerados 

como unidades fundamentais para o estudo e planejamento das 

intervenções humanas em prol do desenvolvimento rural sustentável. 

São nestas unidades geográficas e socioculturais que ocorrem os 

ciclos minerais, as transformações energéticas, os processos 

biológicos e as relações sócio-econômicas, constituindo o lócus onde 

se pode buscar uma análise sistêmica e holística do conjunto destas 

relações e transformações. Sob o ponto de vista da pesquisa 
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Agroecológica, os primeiros objetivos não são a maximização da 

produção de uma atividade particular, mas sim a otimização do 

equilíbrio do agroecossistema como um todo, o que significa a 

necessidade de uma maior ênfase no conhecimento, na análise e na 

interpretação das complexas relações existentes entre as pessoas, os 

cultivos, o solo, a água e os animais”  

Os Agroecossistemas 

 

Os agroecossistemas estão constituídos por múltiplos sistemas […] que  interagem e 

competem dentro de um sinergismo, devido em grande medida à  diversidade de seus 

componentes. Esta biodiversidade exerce influência ao nível de  todos os componentes do 

agroecossistema (Labrador Moreno & Altieri,  1994 apud Morais et al., s.d.). Um 

agroecossistema deve se aproximar ao máximo da ecofisiologia do sistema natural (SEVERO, 

2008). 

 Hecht (1991) apud Kozioski & Ciocca (2000) informou que: 

“Agroecossistemas são ecossistemas agrícolas que tem como objetivo 

básico a manipulação dos recursos naturais com vistas a otimizar a 

captura da energia solar e transferi-la para as pessoas na forma de 

alimentos ou fibras. Além disso, nos agroecossistemas, o homem é um 

componente ativo, que organiza e gestiona os recursos do sistema”.  

Para Severo et al., (2008) Agroecossistemas modernos: 

“São baseados no emprego maciço de energia fóssil, na utilização de 

variedades de alta produção e resistência às pragas e  doenças e 

emprego intensivo de capital. O homem, como agente, reduz  

drasticamente a biodiversidade, simplifica fortemente a estrutura 

alimentar, interfere  e modifica repentinamente a ciclagem de 

materiais,  o que o torna necessitado de  maior controle ambiental 

que os sistemas agrícolas  tradicionais. Os aumentos da  

produtividade da agricultura moderna foram acompanhados pela 

degradação,  problemas sociais e pelo uso excessivo dos recursos 

naturais”. 
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De acordo com Naime (2009) agroecossistemas podem ser definidos como:  

“A capacidade de um ecossistema agrícola de manter a produção 

através do tempo, mesmo com restrições ecológicas e pressões 

sócio-econômicas”.  

Este conceito, no oriente se relaciona intimamente com a noção de reciclagem. Na 

antiga China, que era muito pobre, sempre que se oferecia uma refeição a visitantes, era de 

boa educação que os mesmos devolvessem os nutrientes através de resíduos orgânicos que 

eram novamente utilizados na fertilização das terras. 

Para o autor: 

 “Na avaliação dos agroecossistemas são importantes fatores como a 

análise de sustentabilidade em função do tempo, a avaliação 

econômica da lucratividade, as tendências de rendimento e as 

características do meio físico, constituído por solos e águas. Além 

disso também são considerados parâmetros ecológicos, sociais e 

culturais.São avaliadas a erosão dentro de unidades sistêmicas 

constituídas por bacias hidrográficas, a fertilidade e as 

características físico-químicas dos solos, a temperatura e a 

pluviosidade”. 

A Embrapa, segundo Naime (2009) define Agroecossistemas como: 

 “Entidades regionais manejadas com o objetivo de produzir 

alimentos que podem ser plantas, animais, elementos bióticos ou 

abióticos do solo, redes de drenagem e de áreas que suportam 

vegetação natural e vida silvestre”. Na medida que incluem o homem, 

ganham dimensão sócio-econômica e de saúde pública e ambiental”. 



20 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 Da instalação da pesquisa  

A pesquisa foi realizada na Fazenda São Benedito do Amorim, no Distrito de Galante, 

município de Campina Grande - PB, Agreste da Borborema, Semiárido Paraibano no período 

de fevereiro de 2011 a outubro de 2012.  Nas Figuras 4a e 4b pode ser observada a área total 

da propriedade com destaque para a área da pesquisa (em vermelho).  

Figura 4a – Área da Fazenda São Benedito do Amorim. Distrito de Galante. Campina 

Grande/ Paraíba 

 

Figura 4b – Detalhe da área da pesquisa 
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Para as condições da pesquisa foi observado um acúmulo de chuvas referentes aos 

anos de 2011 e 2012 conforme o Quadro 1. 

Quadro 1 – Acúmulo de chuvas em áreas de interesse para a pesquisa no município de 

Campina Grande. Paraíba. 

Ano Localidade Acumulado 

mm 

2011 Sítio Massapê de Galante 1.066,10 

2012
1
 Sítio Massapê de Galante 390,50 

Total Acumulado  1.456,50 

2011 Santa Terezinha 1.111,80 

2012 Santa Terezinha 481,90 

Total Acumulado  1.593,70 
Fonte AESA-PB.2012 

 

As condições edáficas da propriedade podem ser observadas na Figura 4, de onde se 

depreende a predominância de solos do tipo Vertissolo. 

 

Figura 5 -  Área edáfica com predominância de solos do tipo Vertissolo. 

 

 

                                                 

1
 De 01/01/2012 a 05/11/2012 
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No mês de fevereiro de 2011, foi realizado um roço com roçadeira mecânica em área 

relativamente plana de 0,25 ha, seguido de abertura de trilhas
2
, visando uma menor 

interferência no solo em termos de redução da diversidade florística associada a ele, 

manutenção da cobertura viva e acréscimos de cobertura morta para manutenção da umidade 

e suprimento de matéria orgânica. 

Nas trilhas foram plantadas em sistema de cultivo mínimo raquetes íntegras e curadas
3
 

de palma forrageira variedade Orelha-de-elefante Mexicana Opuntia tuna (L.) Mill, oriundas 

do município de Monteiro, Paraíba, no espaçamento 2,5 m x 0,50 m x 0,50 m (FIGURA 6), 

totalizando 12 fileiras duplas de palma que variaram de 22,00 m a 88,00 m de comprimento 

em função da geometria da área obtendo-se uma população inicial de 3.200 exemplares. Foi 

realizada uma limpa aos 80 dias após plantio (DAP).  

 

Figura 6 - Plantação de palma forrageira Orelha-de-Elefante-Mexicana 

 

 

No período que antecedeu o plantio de qualquer cultura intercalar entre as fileiras de 

palma forrageira, foi feito um novo roço e uma capina com enxada nas fileiras. Dos roço e da 

capina foi obtida uma fitomassa com predominância da erva espontânea conhecida como 

Quebra-panela Alternanthera paronichioides que foi transformada em material fenado 

(FIGURA 7). 

                                                 

2 Área limpa de aproximadamente 1,00 m de largura 
3 Cicatrização à sombra por 8 (oito) dias 
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Figura 7 – Material fenado a partir do roço e capina 

 

 

No mês de abril de 2011, após um roço
4
 e trilhamento de cerca de 1,0 m de largura, no 

intervalo de 2,50 m entre fileiras de palma e na parte central foi plantada uma fileira simples 

de milho crioulo obtido na região com distanciamento de 0,50 m entre plantas de milho, 

distanciamento de 3,00 m entre fileiras de milho e distanciamento de 1,25 m da fileira de 

milho para a fileira inicial de palma. A população inicial de milho foi de 4.800
5
 exemplares 

para 0,25 ha ou 12 fileiras duplas de milho que variaram de 22,00 m a 88,00 m. Durante a 

condução da pesquisa o milho só recebeu duas capinas. 

No mês de maio de 2011 quando o milho estava no período conhecido como de 

“embonecamento” foi realizado um novo roço
6
 e um trilhamento duplo lateralmente ao milho 

na largura de 0,50 m cada um objetivando-se o plantio de sorgo forrageiro com sementes 

obtidas na própria fazenda. A distância entre plantas de sorgo na fileira foi de 0,5 m 

(FIGURA 8). Assim, o sorgo obedeceu ao espaçamento de 2,50 m x 0,50 m x 0,50 m, 

totalizando 3.840 plantas para 0,25 ha ou 24 fileiras duplas de sorgo que variaram de 22,00 m 

a 88,00 m. 

 

 

                                                 
4 Deste roço não se originou feno. Todo material foi deixado para funcionar como cobertura morta e fonte futura como matéria orgânica 
5 Quatro semente por cova/berço com sobrevivência em média de três plantas por cova/berço 
6 Deste roço também não se originou feno. Todo ao material foi deixado para funcionar como cobertura morta e fonte futura de matéria 

orgânica. 
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 Figura 8 – Plantação de sorgo forrageiro entre fileiras de palma e de milho crioulo 

 

 

Na Figura 9 é apresentado um esquema do consórcio utilizado. Para as condições da 

pesquisa e devido a denominação da fazenda este sistema de consórcio foi denominado 

Sistema São Benedito como proposta de produção agroecológica no semiárido brasileiro.  

Figura 9 - Esquema do Sistema São Benedito com os espaçamentos utilizados 
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Figura 10 – Enfardadeira utilizada para a produção de fardos de feno 

 Da produção de  feno  

Do material obtido do segundo roço entre as fileiras de palma já instaladas e da capina 

realizada junto as plantas de palma foi realizada uma secagem a pleno sol por três (03) dias 

para transformação em feno pelo processo de desidratação parcial. Logo após o material foi 

acondicionado em enfardadeira de madeira (FIGURA 10) obtendo-se fardos que foram 

pesados para se verificar o potencial de produção de feno por unidade de área. 

 

 

 

Da produção de milho 

Aos 110 DAP foi colhido o milho crioulo utilizando-se a seguinte metodologia: 

- Das fileiras 01 a 22 foram colhidas três plantas a cada quatro covas/berço, ou seja 

uma em cada cinco covas/berço, totalizando 462 plantas amostradas (9,62% da população 

total)  que foram divididas em palhada, espiga inteira, casca, grão e sabugo. A palhada foi 

pesada para se obter o valor por unidade de área visto que muitos produtores plantam o milho 

não só esperando obter o grão como também a palhada ou restolho muito utilizada na 

limentação animal em campo em situação de arraçoamento em cocho. 

As espigas colhidas em número de 444 foram classificadas em grandes, médias, 

pequenas e ruins. Para caracterizar as espigas grandes os agricultores descrevem com grãos 

graúdos, sem problemas fitossanitários e tendo circunferência maior que 18,50 cm
7
. As 

                                                 

7 Dados obtidos a partir de perguntas realizadas a diversos produtores na região 
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espigas médias apresentam grãos graúdos, sem problemas fitossanitários e com circunferência 

entre 17,00 e 18,49 cm. As espigas pequenas apresentam grãos miúdos, sem problemas 

fitossanitários e com circunferência entre 15,00 e 16,99 cm e as espigas ruins apresentam-se 

bem pequenas e “banguelas” refletindo polinização deficiente, com grãos miúdos, problemas 

fitossanitários e com circunferência menor que 14,99 cm, conforme pode ser exibida na 

Figura 11. 

Figura 11 – Padronização de espigas de acordo com os conhecimentos regionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após classificação, as espigas foram pesadas e debulhadas manualmente, em seguida 

foram pesados os grãos. Com os dados coletados foi estimado o rendimento de grãos por 

hectare. As cascas e sabugos foram também pesados pois, juntamente com a palhada oriunda 

das plantas formam o restolho tão utilizado pelos produtores que na forma verde ou seca 

  Da produção do sorgo 

Aos 250 DAP foi colhido os grãos de  sorgo e 20 dias pós foi colhido a planta: 

- Todos os grãos foram colhidos fazendo um corte com tesoura de poda e, em seguida,  

depositados e armazenados em tambores plásticos de 200 L, que serão plantados em outra 

áreas, sendo desnecessária a aquisição de sementes para próximos cultivos (FIGURA 12).  

- Toda palhada foi colhida e pesada para obtenção do valor de massa verde que, assim como 

no milho, seus restos culturais é muito utilizada para alimentação do rebanho, seja em campo 

ou para confecção de silo.  
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Figura 12 – Cultivo de sorgo forrageiro com emissão de grãos 

 

 

 

 

 

 

 

  Da produção de palma forrageira 

Aos 190 DAP, em intervalos de 10 em 10 plantas dentro das fileiras, o que resultou na 

amostragem total de 135 plantas, foram mensuradas as dimensões de comprimento e largura 

das brotações de cada planta amostrada. Foram ainda obtidas informações referentes a 

sobrevivência de raquetes e de plantas. 

Aos 630 DAP, foram escolhidas aleatoriamente 03 plantas dentro de cada fileira, 

excluindo as bordaduras, resultando na amostragem total de 36 plantas, onde em cada planta 

foi mensurado o comprimento e a largura (FIGURAS 13a e 13b) com auxílio de uma trena, e 

suas raquetes foram contadas, cortadas, coletadas, separadas e classificadas (FIGURAS 13c e 

13d) nos seguintes parâmetros: primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e quinternárias 

(FIGURA 13e).  
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Figura 13a – Avaliação do comprimento da palma forrageira variedade Orelha-de-elefante-

mexicana aos 630 dias, cultivada em Galante, Campina Grande-PB, 2012 

 

 

Figura 13b – Avaliação da largura da palma forrageira variedade Orelha-de-elefante-

mexicana aos 630 dias, cultivada em Galante, Campina Grande-PB, 2012 
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Figura 13d – Realização da coleta e seleção das raquetes da palma forrageira 

variedade Orelha-de-elefante-mexicana aos 630 dias, cultivada em Galante, Campina 

Grande-PB, 2012 

Figura 13c – Realização da contagem e corte  da palma forrageira variedade eaos 630 dias, 

cultivada em Galante, Campina Grande-PB, 2012 
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Figura 13e – Arquitetura de uma planta de palma forrageira  com raquetes primárias, 

secundárias, terciárias, quaternárias e quinternárias 

 
 

Das raquetes coletadas foram selecionadas 25,00 % de cada parâmetro para obtenção 

das medidas de comprimento e largura (FIGURAS 13a e 13b), com auxílio de uma trena, o 

perímetro com auxílio de uma fita métrica, a espessura com o auxílio de um paquímetro 

digital e para o peso utilizou uma balança digital. 

 

Figura 14a – Mensuração do comprimento das raquetes primárias, secundárias, terciárias, 

quaternárias e quinternárias da palma forrageira  orelha-de-elefante-mexicana  
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Figura 14b – Mensuração da largura das raquetes primárias, secundárias, terciárias, 

quaternárias e quinternárias da palma forrageira  e 

 

 

As áreas dos cladódios (ACL) foram  estimadas  com  os  dados  obtidos  de  largura  e  

comprimento,  conforme metodologia descrita por Pinto et al. (2002), na qual a equação para 

estimativa de área  do  cladódio  é  ACL  (cm
2
)  =  CCL  x  LCL  x  0,693. 

Todos os dados obtidos foram submetidos à análise estatística simples (médias, 

desvios padrões e coeficientes de variação) utilizando-se de recursos do Programa Excel para 

a construção de tabela e quadros. 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Produção de feno 

Dos dados obtidos pode-se verificar (TABELA 2) que o potencial de produção de feno 

a partir de espécies herbáceas espontâneas pode chegar a 130,46 kg/0,25 ha ou 521,86 kg/ha 

de massa verde e 75,80 kg/0,25 ha ou 303,20 kg/h de massa seca. 

. 

Tabela 2 - Produção de massa verde e massa seca do Quebra-Panela
8
  no Sistema São  

Benedito 

F

o

n

t

e

:

 

Pesquisa de Campo. Fazenda São Benedito do Amorim. Distrito de Galante. Campina Grande. PB. 2011/2012. 

 

O resultado comprova um aproveitamento de 58% de material fresco submetido à 

fenação. 

 Pereira (2008) encontrou para as condições do Cariri Paraibano cerca de 40,40 

kg/ha de quebra-panela em caatinga manejada quando associada a espécies como Alfazema 

Brava Hyptis suaveolens; Cunhã Centrosema brasilianum; Engorda Magro Desmodium 

glabrum (Mill) DC; Estrelinha  Elvira biflora (L.) DC; Espinho de Agulha Bidens 

subalternans DC; Flor da Terra Centratherum punctatum Cass; Jitirana  Merremia SP; Malva 

Watheste amestcemel; Mentrasto Ageratum conizoydes L. sieber; Mimoso Capim Axonopus  

purpusii; Relógio Sida cordifolia L. Nestas condições de caatinga medianamente preservada o 

quebra-panela foi a espécie menos ocorrente atestando a sua predileção por áreas mais 

degradadas onde cumpre papel fundamental nos estágios iniciais de sucessão. O referido autor 

verificou que a produção de 40,40 kg/ha eram suficientes para suprir, em matéria seca, a 

necessidade de 0,14 caprino fêmea de 30 kg de Peso Vivo/ha/ano em situação de mantença.  

                                                 

8 Diz-se feno de Quebra-panela em razão de ser a espécie exclusiva por ocasião do roço 

 Massa Fresca Massa Seca  

 kg.ha
-1 

  

Quebra-panela  521,86 303,2  
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Produção de Milho 

Com relação aos tipos de espiga observa-se na Tabela 3 que as espigas Grandes 

pesaram em média 289,46 g (100%); as Médias 232,50 g (80,32%); as Pequenas 142,86 g (49, 

35%) e as Ruins 75,00 g (25,91%).  

Esta mesma proporção da redução do peso é observada para os grãos que pesaram em 

média 225,00 g, ou 77,73 % das espigas Grandes; 178,75 g, ou 76,88% da espigas Médias; 

119, 63 g, ou 83,76 % das espigas Pequenas e 56,44 g, ou 75,25 % das espigas Ruins. 

A utilização do sistema de consórcio produziu 73% de espigas de qualidade entre 

Média e Grande, sendo que 43% das espigas produzidas se enquadraram no tipo Média e 30% 

no tipo Grande. 

 

Tabela 3 – Aspectos qualitativos e de produção de espigas e de grãos de milho crioulo no 

Sistema São Benedito. 

 

Tipo de Espiga 

Porcentagem Espiga Grão 

%  

Grande 30% 289,46 225,00 

Média 43% 232,50 178,75 

Pequena 19% 142,86 119,63 

Ruim 9% 75,000 56,44 

Média - 219,30 171,07 

 Fonte: Pesquisa de Campo. Fazenda São Benedito do Amorim. Distrito de Galante. Campina Grande. 

PB. 2011/2012. 

 

A cultura do milho fornece grande quantidade de restos culturais que na Região 

Nordeste são utilizados para a alimentação dos animais, como alimento volumoso. Nas 

condições de consórcio do presente trabalho verificou-se uma produção de 7.397 kg.ha
-1 

de 

massa fresca e 2.822 kg.ha
-1 

de massa seca, deste modo tendo o material após a colheita das 

espigas umidade de 62 % (TABELA 4). As plantas apresentaram em média 331,11 g.planta
-1

 

de massa fresca e 126,35 g.planta
-1 

de massa seca, valores próximos foram encontrados por 
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Costa (2008) para massa seca para as cultivares M-21 (135,72 g.planta
-1

) e BR-106 (133,55 

g.planta
-1

). 

 

Tabela 4 - Produção de massa fresca, massa seca e umidade dos restos culturais do milho 

consorciado no sistema São Benedito 

Fonte: Pesquisa de Campo. Fazenda São Benedito do Amorim. Distrito de Galante. Campina Grande. PB. 2011/2012. 

 

A produção de milho com seus componentes estão representados na Tabela 5. A 

produção  obtida no Sistema São Benedito foi de 1.523 kg.ha
-1 

de grãos foi inferior levando 

em conta as médias da Região Semiárida citadas por Menezes & Sampaio (2000), que se 

situam em torno de 2000 kg.ha
-1

.  

 

Tabela 5 -  Produção de espiga, palha, sabugo + grão, sabugo e grão de milho  

consorciado. 

 

 Espiga Sabugo + Grão Sabugo Grão 

kg.ha
-1 

Produção 1.953 1.745 222 1.523 

Fonte: Pesquisa de Campo. Fazenda São Benedito do Amorim. Distrito de Galante. Campina Grande. PB. 2011/2012. 

 

Entretanto a produção obtida foi superior à atingida no Estado nos anos de 2010 e 

2007, sendo estas respectivamente 156 kg.ha
-1 

(IBGE, 2011) e 460 kg.ha
-1 

(IBGE, 2011). 

Igualmente quando comparada a produção de Campina Grande nos últimos 05 anos (2006-

2010) que tem uma média de 500 kg.ha
-1

 (IBGE, 2011) e o máximo atingido de 700 kg.ha
-1

 

(IBGE, 2011) no ano de 2008. Desta forma a produtividade obtida foi três vezes superior à 

obtida em Campina Grande. 

 

 Massa Fresca Massa Seca Umidade 

 kg.ha
-1 

%  

Restos  culturais 7.397,53 2.822,84 62 
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Produção de Sorgo 

A Tabela 6 contém os valores médios da produção de massa verde da parte aérea do 

sorgo forrageiro consorciado. Para a área pesquisada e para as condições observadas a 

produção de sorgo no período de 19 de setembro até 24 de setembro foi de 574,00 kg/0,25 ha 

ou 2.296 kg/ha para um primeiro corte 

 

Tabela 6 - Produção de massa verde da parte aérea da cultura do sorgo forrageiro 

Consorciado. 

 

 

 

 

      Fonte: Pesquisa de Campo. Fazenda São Benedito do Amorim. Distrito de Galante. Campina Grande. PB. 2011/2012. 

 

Entretanto para as condições em consórcio utilizadas no Sistema São Benedito, a 

produção obtida foi inferior aos valores encontrados por Ferreira et al. (2012)  em seus 

trabalhos com  sorgo forrageiro cultivado em solos tipo luvissolo e  submetidos a adubos 

orgânicos e mineral por um período de 90 DAP, obtendo valor médio de 45,52 t ha
-1

 e 47,96 t 

ha
-1

, diferente das condições de cultivo no Sistema São Benedito que é realizado sob cultivo 

mínimo. 

Nos estudos de Melo (2006)  os dados de massa verde obtidos de sorgo forrageiro em 

função dos diferentes nível de água no solo,  foi de 93g e 48,40g  para plantas submetidas a 

50% e 25%  de conteúdos de água respectivamente. 

Essa grande diferença de valores de produção está ligada diretamente aos efeitos de 

estresse hídrico e também pela translocação intensa de água e nutrientes   que ocorre a medida 

que avança os estádios de maturação das partes vegetativas para a formação dos grãos, que 

para este fim se torna um fator desejável.  

Contudo, no Sistema São Benedito não se utilizou de nenhuma fonte de nutrientes ou 

irrigação, representando as condições que são cultivadas por grande número de agricultores. 

                           Massa Verde   

 kg.ha
-1 

  

Sorgo                           2.296   
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Produção de Palma 

  Números e Dimensões de raquetes aos 190 DAP 

Os valores obtidos da variável analisada estão representados na Tabela 7. A variável 

número de raquetes/planta apresentou elevado coeficiente de variação, obtendo-se número 

médio de 7,85 raquetes, considerando-se que a amostragem mínima resultou em 1 

raquete/planta e a amostragem máxima em 35 raquetes/planta.  

Este resultado médio é superior ao encontrado por Dubeux Júnior (2010) que foi de 5,55 

cladódios para o clone IPA-20 com 180 dias cultivadas em vasos com doses variando até 800 

kg/ha de P e K. Dados semelhantes foram encontrados por Nascimento (2008) que 

trabalhando com palma em condições de campo com diferentes espaçamentos (palma 

adensada) e adubação fosfatada variando de 100 a 250 kg/ha, obteve 5,61 cladódios por planta 

aos 180 dias de idade.  

Deve-se salientar que as plantas nos dois trabalhos acima mencionados apesar de terem 

menor volume de solo a ser explorado devido a forma de condução do experimento, 

entretanto, receberam adubação de P e K ou P, respectivamente. Para o experimento na  

Tabela 7 - Valores médios, coeficientes de variação e desvio padrão do número (unidade) de 

raquetes/cladódios de palma forrageira variedade Orelha-de-Elefante-Mexicana aos 190 DAP. 

Valores Cladódios 

nº 

Média 7,85 

Coeficiente de Variação 60,89 

Desvio Padrão 4,78 

Fonte: Pesquisa de Campo. Fazenda São Benedito do Amorim. Distrito  
de Galante. Campina Grande. PB. 2011/2012. 

 

Os valores obtidos das variáveis analisadas estão representados na Tabela 8. Quanto 

aos valores de comprimento e largura não se observaram coeficientes de variações altos, 

sendo suas médias respectivamente 19,57 cm e 14,95 cm, totalizando uma área de 292,55 

cm
2
, inferior a área encontrada por Ramos  (2011), que foi de 376,22 cm

2 
da cv Italiana em 

diferentes espaçamentos aos 455 dias após o plantio.  
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Nascimento (2008) encontrou um comprimento médio de 24,73 cm e uma largura 

média de 15,10 cm aos 180 dias após o plantio das raquetes obtidas em plantio convencional, 

Já Teles (2002) observou comprimento e largura média de 29,11 cm e 11,79 cm em palmas da 

cv Gigante com nove meses. Pode-se supor que a variação nestes parâmetros como 

visualizado nos dados é decorrente, principalmente, de fatores genéticos já que não foram 

encontrados dados na literatura referentes a cultivar em estudo. 

 

Tabela 8 - Valores médios, coeficientes de variação e desvio padrão do comprimento (cm) e 

largura (cm) de raquetes/cladódios de palma forrageira variedade Orelha-de-elefante-

mexicana aos 190 DAP. 

 Comprimento Largura 

Média 19,57 14,95 

Coeficiente  de 

Variação  

15,26 20,47 

Desvio Padrão 2,99 3,06 

Fonte: Pesquisa de Campo. Fazenda São Benedito do Amorim. Distrito de Galante. Campina  

Grande. PB. 2011/2012. 

  

  Aspectos quantitativos de  plantas 

 

  Altura e comprimento da planta aos 630 DAP 

Os dados da Tabela 9 permitem verificar que a variedade Orelha-de-Elefante-

Mexicana apresenta uma altura média de 82,28 cm e um comprimento médio de 92,64 cm 

comprovando o seu crescimento mais numa projeção horizontal do que vertical o que indica a 

necessidade estudos posteriores de espaçamentos envolvendo fileiras simples e duplas devido 

a esta característica peculiar da variedade.  
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Tabela 9 - Valores médios, coeficientes de variação e desvio padrão da altura e comprimento  

da planta de palma forrageira variedade Orelha-de-Elefante-Mexicana aos 630 DAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto para a altura quanto para o comprimento o coeficiente de variação não foi tão 

expressivo demonstrando uma certa regularidade na população o que induz inclusive a 

possibilidade de colheitas mecanizadas ou semi-mecanizadas o que muito ajudaria na 

condução da cultura em face da escassez da mão-de-obra existente no âmbito do Semiárido. 

 

 Números de raquetes/cladódios aos 630 DAP 

 Enquanto aos 190 DAP o número de raquetes/cladódios por planta foi estimado em 7,85 

já aos 630 DAP o valor foi de 19,35 raquetes/cladódios destacando-se um maior número para 

as secundárias seguidas das terciárias (TABELA 10). 

Tabela 10 - Valores médios, coeficientes de variação e desvio padrão do número de 

raquetes/cladódios de palma forrageira variedade Orelha-de-elefante-mexicana aos 630 DAP 

  Primária Secundária Terciária Quaternária Quiternária 

Número de 

raquetes/cladódios 

Média 4,11 9,19 5,11 0,94 0,06 

DP 1,79 3,57 5,22 4,29 0,34 

CV 43% 39% 102% 455% 583% 

Plantas Pesquisa 

(nº) 

3200 

 13.152 29.408 16.352 3.008 192 

Fonte: Pesquisa de Campo. Fazenda São Benedito do Amorim. Distrito de Galante. Campina Grande. PB. 2011/2012. DP = Desvio-

padrão; CV = Coeficiente de Variação.  

 

 Média DP CV 

Altura da planta 82,28c m 16,32 20% 

Comprimento da planta 92,64 c m 26,78 29% 

Área da planta 0,82 cm² 0,43 52% 

Fonte: Pesquisa de Campo. Fazenda São Benedito do Amorim. Distrito de Galante. 

Campina Grande. PB. 2011/2012. DP = Desvio-padrão; CV = Coeficiente de Variação. 



39 

 

Por outro lado, caso se requeira raquetes para plantio as mais utilizadas são as 

secundárias e terciárias. Neste caso, aos 630 DAP podem ser obtidas 29.408 secundárias e 

16.352 terciárias, totalizando 45.760 raquetes para 3.200 plantas. Considerando uma área  

1,00 ha  o valor seria de 183.040 raquetes. 

Oliveira Junior et al. (2009) avaliando o crescimento vegetativo da palma forrageira cv. 

Italiana Opuntia fícus-indica Mill. em função do  espaçamento em Soledade, PB, Curimataú 

Paraibano verificaram que aos 330 DAP a palma apresentou um  número médio por planta 

equivalente a onze raquetes/cladódios. 

O comportamento das plantas de palma no Sistema São Benedito foi semelhante aos 

clones estudados por Silva et al. (2009) que também encontrou maior valor para número de 

raquetes/cladódios secundários, pois os mesmos são provenientes dos raquetes/cladódios 

primários, que por sua vez são originados de um único cladódio, chamado de cladódio mãe.  

Os resultados obtidos por Donato (2011) no espaçamento de 3,0 x 1,0 x 0,25 m, em 

fileira dupla, o número médio de cladódio foi de 16,20 sob as mesmas condições, sem adubo 

e aos 600 DAP. 

Dimensões de raquetes/cladódios aos 630 DAP 

Para comprimento médio do cladódio os maiores valores encontrados foram para os 

raquetes/cladódios terciárias (27,56 cm) seguidos das secundárias (27,52 cm)  (TABELA 11). 

Esses resultados para condições sem adubação se diferenciaram dos dados apresentados por 

Silva (2009), que trabalhou com cultivares diferentes de Opuntia, onde o comprimento do 

cladódio foi maior nos de 1ª ordem decrescendo em função do aparecimento de outras ordens 

de raquetes/cladódios. 

 Aos 190 DAP os valores médios de comprimento e largura de raquetes/cladódios foram 

de respectivamente 19,57 cm e 14,95 cm. Aos 630 DAP estes valores situaram para 

comprimento em cerca de 17,90 cm a 27,56 cm destacando-se as terciárias seguidas das 

secundárias. 
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Tabela 11 - Valores médios, coeficientes de variação e desvio padrão do comprimento de 

raquetes/cladódios aos 630 DAP 

  Primária Secundária Terciária Quaternária Quiternária 

Comprimento 

cm 

Média 25,30 27,52 27,56 23,73 17,90 

DP 6,18 6,92 4,26 5,89 4,62 

CV 24% 25% 15% 25% 26% 

Fonte: Pesquisa de Campo. Fazenda São Benedito do Amorim. Distrito de Galante. Campina Grande. PB. 2011/2012. DP = Desvio-padrão; 

CV = Coeficiente de Variação 

 

Oliveira Junior et al. (2009) verificaram que aos  330 DAP a palma apresentou 

comprimento de raquetes/cladódios de 26,0 cm e que diferentes espaçamentos não 

influenciam o  comprimento de cladódio por plantas. 

O comportamento das plantas de palma no Sistema São Benedito foi semelhante aos 

clones estudados por  Silva et al. (2009) que também encontrou maior valor para número de 

raquetes/cladódios secundários, pois os mesmos são provenientes dos raquetes/cladódios 

primários, que por sua vez são originados de um único cladódio, chamado de cladódio mãe.  

Nos estudos de Peixoto (2009), em plantas de Opuntia submetidas a 20 t ha
-1

 de 

esterco bovino, os raquetes/cladódios atingiram comprimento de 29,20 cm aos 720 DAP e 

para o mesmo período de tempo.  Teles et al. (2002) obtiveram comprimento médio do 

cladódio de 29,10 cm, em cultivo em vasos. Isso significa que o sistema agroecológico 

implantado nas condições da Fazenda São Benedito do Amorim comprova que é possível 

obter bons resultados sem custos de adubação atestando a influencia dos roços numa provável 

melhora dos níveis de fertilidade e manutenção da umidade do solo.  

A largura média dos raquetes/cladódios com maior dimensão foi verificada, a exemplo 

do comprimento, nas terciárias seguidas das secundárias. (TABELA 12). Peixoto (2009) 

encontrou valores de 14,10 cm e 11,8 cm para a cv. Gigante adubada com esterco na dose de 

20 t ha
-1

 e sem adubação, respectivamente, aos 720 DAP. 
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Tabela 12 - Valores médios, coeficientes de variação e desvio padrão de largura de 

raquetes/cladódios aos 630 DAP 

  Primária Secundária Terciária Quaternária Quiternária 

Largura 

cm 

Média 19,71 21,82 24,45 17,60 15,43 

DP 4,78 5,39 19,85 4,27 2,80 

CV 24% 25% 81% 24% 18% 

Fonte: Pesquisa de Campo. Fazenda São Benedito do Amorim. Distrito de Galante. Campina Grande. PB. 2011/2012. DP = Desvio-padrão; 

CV = Coeficiente de Variação. 

 

Observou-se que as maiores medidas de perímetro ocorreram para os 

raquetes/cladódios secundários seguidos dos terciários (TABELA 13). Importante verificar 

que os raquetes/cladódios primários ao longo do tempo vão adquirindo volume para sustentar 

os raquetes/cladódios seguintes. Diferentemente do que ocorreu com os clones de Silva 

(2009), onde as maiores medidas obtidas foi nos artículos primários, seguidas dos secundários 

e terciários com valores de  82,00 cm; 50,00 cm e 41,00 cm respectivamente. 

Tabela 13 - Valores médios, coeficientes de variação e desvio padrão do perímetro de 

raquetes/cladódios de palma forrageira variedade Orelha-de-elefante-mexicana aos 630 DAP 

  Primária Secundária Terciária Quaternária Quiternária 

Perímetro 

cm 

Média 70,95 76,55 74,18 62,94 50,50 

DP 16,26 17,37 16,68 16,03 12,02 

CV 23% 23% 22% 25% 24% 

Fonte: Pesquisa de Campo. Fazenda São Benedito do Amorim. Distrito de Galante. Campina Grande. PB. 2011/2012. 

DP = Desvio-padrão; CV = Coeficiente de Variação.  

 

Oliveira Junior et al. (2009) aos 330 dias após o plantio verificaram  perímetros 

médios de 60,54 cm que por sua vez não foram influenciados por diferentes espaçamentos. 

A espessura média de maior valor foi encontrada nas raquetes/cladódios primárias  o 

que é justificado em razão da função de suporte que estas estruturas passam a desempenhar na 

planta em virtude da idade e crescimento. Não deixando de se destacar o crescimento mais 

horizontal do que vertical da variedade estudada (TABELA 14). Na escala de sustentação as 
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secundárias também já passam a oferecer função de sustentação como pode ser visto pelos 

valores de espessura. 

Tabela 14 - Valores médios, coeficientes de variação e desvio padrão da espessura de 

raquetes/cladódios de palma forrageira variedade Orelha-de-elefante-mexicana aos 630 DAP 

  Primária Secundária Terciária Quaternária Quiternária 

Espessura 

mm 

Média 12,95 10,02 9,96 5,85 4,46 

DP 6,31 8,86 16,37 0,77 2,67 

CV 49% 88% 164% 13% 60% 

Fonte: Pesquisa de Campo. Fazenda São Benedito do Amorim. Distrito de Galante. Campina Grande. PB. 2011/2012. 
DP = Desvio-padrão; CV = Coeficiente de Variação.  

 

Silva (2009) verificou que as maiores medidas de espessura ocorreram para os 

raquetes/cladódios com 39,00 mm; 18,00 mm e 12,00 mm, para as raquetes primárias; 

secundárias e terciária, reduzindo-se com a emissão de novas ordens de raquetes/cladódios, 

pois os maiores valores obtidos nos raquetes/cladódios primários são resultantes da idade dos 

mesmos, já que os raquetes/cladódios primários são mais velhos e apresentam a função de 

sustentação dos demais raquetes/cladódios, flores e frutos, bem como o transporte de 

nutrientes e substâncias orgânicas necessárias para a subsistência da planta. Nos seus estudos 

foi obtida espessura de maior valor com 2,00 cm nas raquetes/cladódios encontrados no 

espaçamento 2,0 x 0,25 m, sem adubação com esterco. 

Oliveira Junior et al. (2009) pesquisando sobre a palma forrageira cv. Italiana Opuntia 

fícus-indica Mill.  em função do  espaçamento verificaram aos 330 DAP  uma espessura  de 

98,5 mm  não influenciada pelos diferentes espaçamentos. 

Na Tabela 15 podem ser observados os dados referentes a peso das raquetes/cladódios. 

Uma planta apresenta aos 630 DAP valores referentes a 8.531,52 g ou 8,531 kg.  
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Tabela 15 - Valores médios, coeficientes de variação e desvio padrão do peso de 

raquetes/cladódios de palma forrageira variedade Orelha-de-elefante-mexicana aos 630 DAP 

  Primária Secundária Terciária Quaternária Quiternária 

Peso (g) 

Média 660,22 417,52 332,20 296,25 83,50 

DP 384,31 188,74 129,82 347,48 61,52 

CV 58% 45% 39% 117% 74% 

Número (nº) 

Média 4,11 9,19 5,11 0,94 0,06 

DP 1,79 3,57 5,22 4,29 0,34 

CV 43% 39% 102% 455% 583% 

Valor Total (g)  2.713,50 3.837,00 1.697,54 278,47 5,01 

Fonte: Pesquisa de Campo. Fazenda São Benedito do Amorim. Distrito de Galante. Campina Grande. PB. 2011/2012. 
DP = Desvio-padrão; CV = Coeficiente de Variação.  

Considerando uma população de 3.200 plantas obtêm-se, portanto, um valor de 

27.300,91 kg para a área estudada que foi de cerca de 0,25 ha. Isto significa uma quantidade 

estimada de 109.203,64 kg/ha aos 630 DAP ou 21 meses após plantio (TABELA 16). 

 

Tabela 16 - Valores médios, coeficientes de variação e desvio padrão do peso de 3.200 

raquetes/cladódios ha
-1

 de palma forrageira variedade Orelha-de-elefante-mexicana aos 630 

DAP 

  Primária Secundária Terciária Quaternária Quiternária 

Valor Total 

Raquetes (nº) 

3200 plantas 

 13.152 29.408 16.352 3.008 192 

Valor Total Peso 

(kg) 

3200 plantas 

 8.683,21 12.278,42 5.432,13 891,12 16,03 

Fonte: Pesquisa de Campo. Fazenda São Benedito do Amorim. Distrito de Galante. Campina Grande. PB. 2011/2012. 
DP = Desvio-padrão; CV = Coeficiente de Variação.  
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Pode-se ainda depreender que do total médio de 8,531 kg/planta cerca de 31,80% 

equivalem as raquetes primárias; 44,97% as raquetes secundárias; 19,89% as raquetes 

terciárias; 3,25% as raquetes quaternárias e 0,05% as raquetes quinternárias.  

Em termos de peso e considerando o valor de 109.203,64 kg/ha verifica-se que 

49.108,87 kg seriam oriundos de raquetes secundárias; 34.726,75 kg de raquetes primárias; 

21.720,60 kg de raquetes terciárias; 3.549,11 kg de raquetes quaternárias e 54,60 kg de 

raquetes quinternárias. 

Considerando que no processo de arraçoamento animal se utilizam raquetes 

secundárias, terciárias, quaternárias e quinternárias, o total, em quilogramas,  de raquetes 

utilizadas para esse processo seria de 74.433,18 kg. 

Na Tabela 17 podem ser observados os valores referentes as áreas de 

raquetes/cladódios oriundas de diferentes regiões da planta. Neste caso, destacaram-se a 

raquetes terciárias seguidas das secundárias o que não deixa de ser um reflexo dos valores de 

comprimento e largura de raquetes e da vigorosidade das mesmas.  

Tabela 17 - Valores médios, coeficientes de variação e desvio padrão de área de 

raquetes/cladódios de palma forrageira variedade Orelha-de-elefante-mexicana aos 630 DAP 

  Primária Secundária Terciária Quaternária Quiternária 

Área do cladódio 

cm² 

Média 361,60 438,80 475,56 304,86 198,06 

DP 154,00 201,52 300,41 140,68 103,01 

CV 43% 46% 63% 46% 52% 

Fonte: Pesquisa de Campo. Fazenda São Benedito do Amorim. Distrito de Galante. Campina Grande. PB. 2011/2012. 

DP = Desvio-padrão; CV = Coeficiente de Variação.  

 

Para Ramos et al.  (2011) a área total de cladódio é uma medida  útil para estimar a 

capacidade fotossintética da palma, sendo uma das variáveis utilizadas para medir o 

crescimento vegetativo. Entretanto, o conhecimento desses aspectos na cultura palma é 

escasso, particularmente em diferentes densidades populacionais.  Sendo assim, são 

necessários estudos para entender melhor o manejo que se deve dar a esta cultura na Região 

Semiárida. 
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Para a palma forrageira Opuntia fícus-indica aos 455 DAP, Ramos et al. (2011) 

encontraram  no Curimataú Paraibano, Soledade, valores de 383,20 cm² a 407,80 cm² em 

diferentes níveis de espaçamento. A área média dos cladódios, no trabalho de Donato (2011), 

foi de 350,0 cm², aos 600 DAP. Os cladódios atingiram maior área média em plantas 

adubadas com 90 t  ha
-1

  ano-1 (393,3 cm²) e plantadas no espaçamento 2,0 x 0,25 m, 

concluindo  que a área do cladódio aumenta em função do aumento da disponibilidade de 

nutrientes no solo proveniente da adubação. 

Oliveira Junior et al. (2009) aos 330 dias após o plantio verificaram que  a palma 

apresentou área de cladódio  de 379,00 cm²  no espaçamento de 1,0  x 0,5 m e que  os mesmos 

não influenciam o número de cladódio por planta e por ordem, comprimento, perímetro, 

espessura e área de raquetes/cladódios, contudo incrementam a  largura de cladódio e altura 

de plantas, no entanto, Teles et al. (2002) encontraram valores da ordem de valores da ordem 

de 811,1 cm² para área dos cladódios em palma forrageira cv. Gigante cultivadas em vasos, 

com  espaçamento 1,0 x 0,25 m, aos 270 DAP, o qual difere muito do valor encontrado no 

presente trabalho, 350,0 cm², e dos demais trabalhos revisados. 

No Sistema São Benedito os maiores valores foram 438,80 cm
2
 para 

raquetes/cladódios secundários e 475,56 cm
2
 para raquetes/cladódios terciários superando as 

referencias para a cultura em diversas pesquisas. 

Receita Econômica do Sistema São Benedito 

 Considerando os valores atribuídos pelos produtores da região dos seguintes produtos 

obtidos no Sistema São Benedito, pode-se ter uma economia de R$ 5.224,81, conforme 

mostra a Tabela 18 abaixo. 

Tabela 18 – Economia alcançada a partir dos produtos obtidos no Sistema São Benedito 

segundo valores atribuídos pelos produtores da região. 

Produtos Valores (R$) Quantidade/ha Valor/ha 

Milho (saco com 60 kg) 45,00 1.523 kg 1.142,25 

Massa verde/silo (t) 300,00 9.6 t 2.880,00 

Raquete/cladódio (unid.) 0,30 3.200 raquetes 960,00 

Fardo de feno (10 kg) 8,00 303,2 kg 242,56 

Total  - - 5.224,81 
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 Portanto, o consórcio é uma prática que consiste em aproveitamento da área pra 

produzir importantes quantidades de biomassa que é considerada uma alternativa para o 

aproveitamento dos restos culturais na alimentação do rebanho do pequeno produtor familiar, 

na época de estiagem. 

A partir do pressuposto que o agricultor familiar necessita de alternativas para integrar 

ainda mais a agricultura com a pecuária, é de extrema importância conhecer a produção de 

biomassa de culturas alimentares que possam contribuir com um maior aporte de ingredientes 

que proporcionarão alimentação saudável e nutritiva aos animais e uma economia no bolso do 

produtor.  
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  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Os resultados apresentados em termos de produção de palma, feno, notadamente do 

milho, e mesmo do sorgo, no Sistema São Benedito apontam esta inovação como uma 

proposta interessante para a convivência e produção em ambiente de semiaridez.  

Outros aspectos como conservação do solo e ausência de pragas e doenças reforçam 

esta proposição.É de se ressaltar que o sistema inova pela introdução da variedade de palma 

forrageira Orelha-de-Elefante-Mexicana, pela substituição do milho pelo sorgo com a cultura 

do milho ainda presente e pela produção de feno através dos roços e limpas intercalares.  

Mais ainda ocorre a inovação pela introdução do cultivo mínimo eliminando 

totalmente o uso do fogo e a aração e a gradagem.  

As visitas realizadas no local por ONG’s, Universidades e diversos técnicos resultaram 

em boa aceitação do processo. Entretanto, recomenda-se que este sistema seja reproduzido em 

outras condições de semiaridez e com maior  participação de comunidades e produtores reais 

no sentido de se tornar não a única, mas uma das muitas alternativas reias e não puramente 

acadêmicas de convivência com a semiaridez. 
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