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  INTRODUÇÃO: 
A região semiárida é caracterizada por baixa quantidade 
e irregularidades das precipitações pluviométricas 
durante o ano. Isso dificulta o manejo de animais 
ruminantes em determinada época, pois limita a 
produção de pastagens naturais de qualidade nutricional 
para suprir a necessidade alimentar desses animais 
(ALMEIDA, 2012). A palma forrageira (Opuntia fícus-
indica Mill), é uma cultura adaptada às condições 
adversas do semiárido e por ser uma excelente fonte de 
alimentação animal, torna-se se uma cultura de suma 
importância para essa região. Objetivou-se avaliar o 
comprimento, largura e índice de área cladódio de palma 
forrageira submetida à aplicação de doses de 
biofertilizante de esterco bovino e dois turnos de rega.  

  MATERIAL E MÉTODOS: 
O experimento foi conduzido no distrito de Morrinhos em 
Guanambi-BA. A palma forrageira utilizada foi a (Opuntia 
fícus-indica Mill) cultivar Gigante. O delineamento 
experimental utilizado foi em blocos casualizados, em 
arranjo fatorial 4 x 2 + 1, sendo o primeiro fator 
constituído de 4 doses de biofertilizante de esterco 
bovino (15; 30; 45 e 60 m

3
 ha

-1
), o segundo fator 

constituído de dois turnos de rega (14 e 21 dias), 
adicionalmente um tratamento testemunha, com quatro 
repetições totalizando 36 unidades experimentais. Aos 
211 dias após o plantio foi iniciada a aplicação dos 
tratamentos. A avaliação foi realizada aos 90 dias após 
inicio da aplicação dos tratamentos. Para determinação 
do comprimento e largura do cladódio foi utilizada trena 
milimétrada. O índice de área do cladódio foi estimado 
com os dados obtidos do comprimento e largura. Os 
dados obtidos foram submetidos à análise de variância e 
de regressão, adotando-se 0,05 como nível crítico de 
probabilidade para o erro tipo I. 

 
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Não houve efeito significativo (p<0,05) dos fatores 
isolados, da interação entre fatores e o fatorial com 
relação à testemunha para características estudadas 
(Tabela 1). Na análise de regressão para o fator dose, 
não houve significância para as regressões lineares e 
quadráticas testadas para características estudadas. 
 
 
 
 
 
 
 

Possivelmente, estes resultados estão relacionados ao 
pouco tempo de aplicação dos tratamentos, o que 
impossibilitou a ocorrência de resposta da cultura à 
aplicação do biofertilizante.  

 
Tabela 1. Resumo da análise de variância com os 
respectivos quadrados médios para as características 
morfométricas de palma forrageira ‘Gigante’ submetida a 
diferentes doses de biofertilizante de esterco bovino e 
dois turnos de rega 

Fontes de 
Variação 

GL 
Quadrados médios 

CC  LC  IAC  

Dose (D) 3 5,21
 NS

 0,23
 NS

 0,029
 NS

 

Época (E) 1 2,53
 NS

 0,21
 NS

 0,057
 NS

 

D x E 3 10,42
 NS

 2,13
 NS

 0,010
 NS

 

Fat. vs Test.
1
 1 0,14

 NS
 0,45

 NS
 0,005

 NS
 

Tratamentos 8 6,19
 NS

 0,97
 NS

 0,022
 NS

 

Blocos 3 14,15
 NS

 0,97
 NS

 0,009
 NS

 

Resíduo 24   6,06   0,93  0,017 

Média   24,73   4,86  0,438 

CV (%)    9,95   6,47  30,13 

CC - Comprimento do cladódio (cm); LC - Largura do 
cladódio (cm) e IAC - Índice de área do cladódio (m

2
 m

-

2
). 

1
 Fat - Fatorial; Test - Testemunha.  

NS
 não significativo, * significativo a 5% e ** significativo 

a 1% de probabilidade pelo teste F. 
 
 
  CONCLUSÃO: 
Necessita-se de um maior período de aplicação para 
observar respostas significativas das características 
morfométricas da palma forrageira com os tratamentos 
utilizados.    
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