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INTRODUCAO
No Nordeste, na regUio semi-arida, a associa~ao de diferentes especies culti-
vadas e, geralmente, praticada em pequenas unidades produtivas. 0 primeiro
prop6sito desses sistemas de cultivo e a obten~ao de alimentos, principal-
mente de grlios de caupi e de milho (Zea mays L.), e rafzes de mandioca
(Manihot esculenta) para a fabrica~lio de farinha. Ha 0 segundo prop6sito, e
a obten~lio de renda monetaria, resultante das vendas do excedente da pro-
du~lio de griios e de parte da farinha de mandioca.

As atividades desenvolvidas por pequenos proprietarios e agricultores
sem-terra (parceiros e meeiros), pelas dimensoes das areas cultivadas e limi-
ta~Oes do ambiente, tern sido caracterizadas, ao longo da hist6ria, a partir da
coloniza~lio do Nordeste, por uma baixa capacidade de acumular capital.

As limita~Oes dos sistemas de cultivo alimentares consorciados, onde 0

caupi e urn dos principais componentes, transcendem ao ambiente fisico, on-
de a restri~lio do suprimento Mdrico, durante 0 cicIo das plantas, representa
o principal fator limitante da produ~ao. 0 elevado dispendio de energia hu-
mana nas praticas culturais e as limitadas dimensOes das areas exploradas
(Mafra 1984a) slio duas caracterfsticas que, de certo modo, tern passado des-
percebidas.



Esse elevado dispendio de energia humana nesses sistemas de cultivo
esHi caracterizado pelo uso do trabaho manual, na totalidade das pn'iticas
agrfcolas. Desse modo, ate mesmo 0 preparo da area, que inclui 0 corte, 0

enleiramento e a queima da vegeta<;ao nativa, e realizado manualmente, na
maioria das ocasi6es. As principais atividades de manejo desses sistemas,
como 0 preparo do terre no (em area anteriormente cultivada), 0 plantio, as
limpas, a colheita e 0 beneficiamento sao, em geral, efetuadas com a enxada
e/ou exclusivamente com 0 emprego das maos.

A pouca disponibilidade de terra parece nao tomar a pequena proprie-
dade e/ou as pequenas unidades prod utivas, exploradas por agricultores sem-
terra, adequadas para explora<;ao de sistemas de cultivos voltados para a
produ<;ao de alimentos basic os e de materia-prima para 0 abastecimento tanto
do mercado consumidor urbano como de parques industriais. 0 tipo de ex-
plora<;ao mista, produ<;ao de alimentos basicos e de materia-prima, esta
tern representado pela associa<;ao entre 0 nlgodao arbareo ou moca (Gossy-
pium hirsutum L. ra<;aMarie-galante Hutch) ou algodao herbaceo (G. hir-
sutum L. ra<;alatifolium Hutch), milho e 0 caupi.

o caupi tambem participa de sistemas consorciados, ligados a pecuana,
ao lado do algodao arbareo, do milho e, em algumas ocasi6es, da palma
(Opuntia ficus indica Mill.), em areas mais extensas. Nesse caso, interessam
ao grande agricultor a pluma e a rama do algodao e os restolhos das culturas
alimentares, para alimenta<;ao dos animais. Os agricultores sem-terra, parcei-
ros e meeiros, buscam nesse tipo de associa<;ao os graos de caupi e de milho
necessanos a subsistencia.

Ao longo do tempo, a atividade de subsistencia dos pequenos agricul-
tores do Nordeste, ao sofrer 0 impacto das rela<;6es mercantis, passou a ser
enquadrada numa economia de excedente, 0 que significou urn aumento da
parcela a comerciar, sem que este fato tenha sido acompanhado de uma ele-
va<;aodos nfveis de produtividade do fator trabalho (Silva & Andrade 1982).

Assim, os alimentos basicos, principalmente os graos, entre os quais os
de caupi, devem ser produzidos em grandes areas. Isso perrnitira uma eleva-
da eficiencia operacional, com aumento da produtividade do fator trabalho e,
conseqiientemente, perrnitira a redu<;ao do custo da produ<;ao de graos, para
o atendimento das necessidades de energia e protefna das popula<;6es de bai-
xo poder aquisitivo do setor urbano.

Ambiente e algumas caracterlsticas dos sistemas
de cultivo consorciados dos quais participa 0 caupi

A regiao semi-anda ocupa uma area de, aproximadamente, 100 milh6es de
hectares, equivalente a 58% do espa<;o geografico do Nordeste, abrigando
cerca de 46% da popula<;ao desta regiao.



Do ponto de vista climatico, 0 Nordeste e caracterizado por distribui-
"ao espacio-temporal erratic a da precipita"ao, com quantitativos medios de
300 a 700 mm, durante 3 a 5 meses do ano; elevada evapora"ao anual, supe-
rior a 2.000 mm; temperaturas altas, com valores quase atingindo 400C, em
alguns meses da epoca seca do ana e umidade relativa do ar entre 50 e 70%.

Os solos, em geral, san pouco profundos, com serias restri"oes, princi-
palmente de ordem ffsica, com rela"ao a baixa capacidade de armazenamento
e infiltra"ao d'agua. Ocorrem tambem unidades pedol6gicas com elevada
potencialidade de saliniza"ao e outras com fortes limita,,6es da fertilidade
natural.

o caupi, por ser consorciado com muitas culturas, tais como 0 algo-
doeiro arb6reo, 0 milho, a mandioca, a batata-doce (Ipomoea batatas) e a
palma forrageira, entre outras, e cultivado nos mais diferentes tipos de solos,
em fun"ao da cultura consorte e do prop6sito da explora"ao.

Em companhia do algodao arb6reo, com a presen"a do milho, 0 caupi e
tambem desenvolvido nos solos do tipo Bruno nao c<'ilcico,rasos, pedregosos
e com baixa capacidade de infiltra"ao d'agua Mafra (1978). No sistema basi-
camente alimentar para auto-consumo, essa leguminosa, em cons6rcio com 0

milho, e cultivada em areas restritas de solos mais profundos, como san os
dos tipos "Coluviais" (areas de deposi"ao de material oriundo das encostas),
e nos presentes em vazantes e montante de a"udes (Mafra 1978).

Nesses solos e nos presentes em "leitos secos" dos rios temporanos, a
batata-doce e, freqiientemente, associada ao caupi (Mafra 1978).

Nas areas denominadas chapadas ou chapad6es, 0 caupi, consorciado
com a mandioca, e cultivado em Latossolos, com problemas de acidez e bai-
xos teores de nutrientes (Mafra 1978).

Caracterlsticas dos sistemas de cultivo consorciados
com outras especies

Em imensas areas, embora dispersas, da regiao semi-and a, 0 algodoeiro ar-
b6reo e 0 principal componente dos sistemas de cultivo consorciados, tendo
em companhia as culturas do caupi e do milho na presen"a ou ausencia da
palma forrageira.

Esses sistemas envolvem urn tipo de rota"ao, cultura x pousio, com a
dura"ao de cinco a dez anos. Ap6s 0 perfodo de pousio, e efetuada a broca,
corte e queima da vegeta"ao, para 0 plantio manual do algodao. Entre as fi-
leiras, amplamente espa"adas da malvacea, sem arranjo bem definido, e
plantada, no primeiro ano, uma fileira de milho e uma de caupi. Em algumas
situa,,6es, 0 caupi e plantado na pr6pria cova do milho, aproveitando a ca-
racterfstica de habito de crescimento do tipo indeterminado das plantas da
maioria das cultivares (Mafra 1978). Ap6s a colheita do caupi, do milho e da



pluma do algodao os restolhos de caupi e de milho e a rama (folhas e ramos)
do algodoeiro san aproveitados na alimentac;ao do gada bovino. A partir do
segundo ana 0 algodao passa a ser cultivado isoladamente.

Beltrao et al. (1984a) verificaram que 0 aumento do espac;amento entre
as fileiras de algodao mac6 nao s6 permitiu estabelecer 0 cons6rcio nos anos
do cido da cultura como tambem reduziu os danos mecanicos causados pelo
boi, no aproveitamento dos restolhos de milho e de caupi e da rama do algo-
dao.

Em areas pequenas, com solos mais profundos, 0 caupi e plantado entre
as fileiras e/ou nas pr6prias covas do milho. Esse e urn sistema de cultivo
voltado, praticamente, para a auto-sustentac;ao alimentar dos pequenos agri-
cultores (Mafra 1978).

Miranda et al. (1983), Miranda (1984), trabalhando na regiao de Ouri-
coo, em Pernambuco, com 32 propriedades, verificaram a predominancia das
associac;6es acima referidas, com destaque para os cons6rcios algodao arb6-
reo x milho x caupi, milho x caupi e algodao arb6reo x milho x caupi x pal-
ma forrageira.

( A )

• • • •

( B ) LEGENDA

0 • 0 • 0 • 0 • 0 • ALGODAO ARBOREO

0 • 0 • 0 • 0 • 0 0 MANDIOCA

• CAUPI
0 • 0 • 0 • 0 • 0

0 MILHO

0 • 0 • 0 • 0 • 0

hgura 1. Sistcmas dc cultiyo consoncados tradicionais. em que 0 caupl partJclpa: (A)
com 0 algodociro arhbreo e 0 milh0: (8) com a mandioca eo milho.
F0ntc: (Ra0 & M0fgado 19R4h)



Nas chapadas ou chapad6es da regUio Nordeste, a associa~ao mais co-
mum e a da mandioca x caupi, muito embora possa ocorrer tambem a presen-
~a do milho. No cons6rcio com a mandioca, 0 caupi ocupa, de forma nao or-
denada, 0 espa~o entre as fileiras de mandioca, apenas no ana de plantio
desta euforbhicea.

Nos ultimos anos, porem, 0 caupi tern sido associado a outras culturas
nao tao caracterfsticas da regiao semi-anda, como 0 fumo (Nicotiana taba-
cum), em Alagoas (Albuquerque 1983), e a cana-de-a~ucar (Saccharum offi-
cinarum), na regiao fisiognffica Litoral-Mata (Krutman 1968).

A Empresa de Assistencia Tecnica e Extensao Rural do Rio Grande do
Norte (EMATER-RN) apresentou uma serie de configura~6es dos tipos de
cons6rcio comum no Nordeste (Rao & Morgado 1984b) e entre elas estao
aquelcs em que 0 caupi participa (Figura 1).

Tem-se como regra geral que, nos diversos tipos de associa~ao de cul-
turas com a participa~ao do caupi, mais particularmente na regiao semi-anda,
e praticamente nulo 0 emprego de insumos modemos (sementes seleciona-
das, fertilizantes e defensivos) e bas£ante elevado 0 dispendio de en~rgia
humana nas pniticas culturais.

Instabilidade da producao dos sistemas de cultivo
consorciados do caupi com outras especies

Na zona semi-anda do Nordeste os sistemas de cultivos mu1tlplos dos pe-
quenos agricultores, dos quais participa 0 caupi, apresentam elevada instabi-
lidade da produ~ao, condicionadas principalmente, pela irregular disponibi-
lidade d'agua para as plantas durante a esta~ao de cultivo (Mafra 1981).

Um fato agravante e que, enquanto para a media e grande propriedade
a estiagem traz problemas quanta a produ~ao ffsica dos sistemas agrfcolas,
para os pequenos agricultores, proprietanos ou nao, alem disto, implica tam-
hem uma questao de sobrevivencia. Este contigente de agricultores, segundo
Figueiroa, citado por Mafra (1981), com a perda de seus sistemas de cultivos
de auto-sustento, e forc;ado a migrar para a peri feria dos grandes centros ur-
banos do Nordeste ou de outras regi6es do Pais.

A instabilidade da produc;ao dos sistemas consorciados de cultivo e,
fundamentalmente, estabelecida pela maior dependencia da especie compo-
nente a restric;ao hidrica temporana.

Em um dos tipos mais comuns da associac;ao de culturas em que 0 cau-
pi participa, no caso milho x caupi, a graminea e a principal responsavel pela
elevada vulnerabilidade do sistema. lsso porque as variedades de milho,
atualmente cultivadas no Nordeste, apresentam elevada sensibilidade as res-
tri~6es hfdricas, durante 0 cicio bio16gico das plantas.

De outra maneira, as variedades de caupi, muito embora, mais adapta-



das as limita<;6es de solo e clima, siio tamhem responsaveis pela mstabihdade
cfclica da produ<;iio desses sistemas.

o esfor<;o da pesquisa na busca de gen6tipos de caupi e de milho re-
sistentes a seca tern sido lento e pouco efetivo (Mafra 1981). Assim, ha pou-
cos anos, vem sendo introduzida na regiiio semi-arida do Nordeste do Brasil
uma tecnologia, a "irriga<;iio de salva<;iio", que envolve 0 manejo d'agua das
chuvas e do solo, para evitar a frustra<;iio das safras de caupi e de milho,
(Silva & Porto 1982).

Essa tecnologia, 0 Sistema de Aproveitamento de Agua do Escoamento
Superficial (SAES), consistem em: uma area de capta<;iio, agricultavel ou
niio; urn reservat6rio de armazenamento d'agua (barreiro) e uma area para
plantio previamente preparada, com sulcos e carnalh6es, para a utiliza<;iio da
irriga<;iio, quando necessario. Em uma das pequenas bacias hidrograficas da
propriedade e implantada a microbacia da capta<;iio, armazenamento e utili-
za<;iiod'agua de chuva na irriga<;iio de salva<;iiodos sistemas de cultivo con-
sorciados, caupi x milho, para auto-consumo (Silva et al. 1981), como esta
ilustrado pela Figura 2.

J
"""'I~COLUVIO

,+

Figura 2. Estrutura da micro bacia da Fazenda Piau, UEP de Serra Talhada; 1981.
Fonte: (Mafra 1984a).

A eficiencia desse tipo de irriga<;iio, na redu<;iio da instabilidade da
produ<;ao do sistema consorciado caupi x milho, pode ser avaliada pelo tra-
balho realizado na regiao do Vale do Rio Pajeu, em Pernambuco (Empresa
Pernambucana de Pesquisa Agropecuaria 1983).

No ano agricola de 1983, naquela regiiio, a quantidade e distribui<;iio
das chuvas prejudicaram 0 desempenho das atividades agropastoris, mais



particulannente dos sistemas de cultivo consorciados de auto-consumo dos
pequenos agricultores (Tabela 1).

TABELA 1. Distribui~ao das chuvas, a cada sete dias, durante 0 ano
agricola de 1983. Fazenda Piau, Serra Talhada.

Mes
Intervalo Total

(dias) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

01 - 07 0,0 21,0 0,0 84,5 0,0 17,5 0,0 123,0
08 - 15 0,0 54,2 14,4 1,2 4,0 0,0 0,0 73,8
16 - 23 7,5 24,2 4,0 0,0 0,0 5,8 0,0 41,5
24 - 31 27,0 0,0 100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 127,2

Total 34,5 99,4 118,7 85,7 4,0 23,3 0,0 365,5

Fonte: Empresa Pemambucana de Pesquisa Agropecuaria 1983.

A concentral<ao das chuvas no periodo que abrangeu os meses de feve-
reiro, marl<0e abril (Tabela 1), num total de quase 304 mm, significou nao
s6 dificuldades para a implantal<ao das lavouras de sequeiro como tambem
para 0 crescimento e desenvolvimento das plantas.

De outra maneira, as chuvas fortes e concentradas cafdas na segunda
semana de fevereiro, ultima de marl<0e primeira de abril permitiram acumu-
lar certa quantidade d'agua no barreiro.

o experimento do cons6rcio caupi x milho, por uma serie de dificulda-
des, ~6 foi ipstalad9 no mes de marl<0, quando a epoca mais provavel de
plantio das duas culturas na regiao e 0 mes de fevereiro. Mesmo assim, 0
efeito da irrigal<ao de salval<ao, realizada nos perfOOos de estiagem e seca
quase total - na primeira semana de marl<0, duas ultimas de abril e pratica-
mente tOOomes de maio - foi marcante (Tabela 2).

Por outro lado, 0 secamento do barreiro, no mes de junho, provocado
pela falta de chuvas e elevada evaporal<ao, limitou 0 numero de regas e, con-
seqiientemente, reduziu os nfveis de produtividade das duas culturas.

Nas parcelas sem irrigal<ao de salval<ao, que representam 0 sistema
consorciado caupi x milho tradicional em condil<oes de sequeiro, nao houve
formal<ao de graos de milho e a prOOutividade do caupi foi de apenas
275 kg/ha (Tabela 2).

A irrigal<ao de salval<ao, alem de praticamente duplicar a produtividade
de caupi, viabilizou a produl<ao de 416 kg de graos de milho para 0 consumo



TABELA 2. Produtividade das culturas, do total de griios e do restolho
de milho, na presen~a e ausimcia da irriga~iio de salva~iio.
Fazenda Piau, Serra Talhada, 1983.

Produtividade (kg/ha)
Irrigagao

de Culturas Total de Restolho do
salvagao graos milho

Caupi Milho

Sem 275 0 275 1.428
Com 500 416 916 2.560

familiar (Tabela 2). Ainda mais, aumentou a quantidade de restolho de mi-
Iho, atendendo, em parte e nos moldes das atividades agrfcolas da regiao se-
mi-arida, a interdependencia pecuaria x produgao vegetal.

Para melhor uso d'agua armazenada no barreiro, Santos & Menezes
(1981) propuseram diferentes arranjos para os cons6rcios caupi x milho e
caupi x milho x sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench), de tal maneira que as
fileiras duplas de caupi ocupassem as bordas do mesmo sulco. Desse modo,
ap6s a colheita do caupi, a irrigagao de salvagao, sera efetuada, no maximo,
em metade da area explorada.

Em solos de chapadas, com baixa fertilidade natural, no Estado do
Piau!, Araujo (1983), testando, durante dois anos, os sistemas de cultivos
sorgo x caupi e milheto (Pennisetum typhoides (Burm) Stapt. & E.C. Hub-
bard) x caupi, verificou que, em anos com rrui distribuigao pluvial, estes ti-
pos de cons6rcios nao foram capazes de amortizar as despesas operacionais.

Portanto, mais uma vez a atividade ficou caracterizada como de alto
grau de incerteza, quando desenvolvida em condig6es de sequeiro, indepen-
dentemente das culturas componentes.

Esfor~o atual da pesquisa com os sistemas de cultivo
consorciados do caupi com outras especies

Ha urn grande numero de trabalhos de pesquisa desenvolvidos na regiao se-
mi-arida do Nordeste, envolvendo nao s6 0 tipo de ordenagao e populag6es
de plantas como tambem a participagao de diferentes es¢cies cultivadas nos
sistemas consorciados em que 0 caupi esta presente (Empresa Pemambucana
de Pesquisa Agropecuaria 1981).



Para melhor entendimento das pesquisas corn 0 cons6rcio caupi x ou-
tras especies cultivadas, serao apresentados resultados de alguns trabalhos,
classificando-se dentro dos tipos mais comuns de cons6rcio adaptados as
condi<;6es do Nordeste.

Sistemas de cultivo consorciados em que participam
caupi e milho

Como atividade de pequenos agricultores corn e sem-terra, essa associa<;ao
nao apresenta modelo definido para a disposi<;ao das plantas e nem tampouco
para 0 numero de indivfduos de cada uma das culturas. Assirn, 0 caupi e
plantado ern numero variavel de fileiras entre as de rnilho, entre as plantas da
fileira e tarnbem na pr6pria cova do rnilho.

Algumas pesquisas, realizadas no Nordeste, tern procurado verificar 0

equilfbrio entre as popula<;6es de caupi e de rnilho, abordando aspectos co-
mo: disposi<;ao das plantas; relacionamento entre numero de fileiras das duas
culturas; substitui<;ao de parte da popula<;ao do cereal e, ainda, a adi<;ao de
certo numero de indivfduos da legurninosa a uma popula<;ao do rnilho (Faris
et al. 1976a, 1976b, Freire Fiho et al. 1983, Mafra et al. 1978).

Rao & Morgado (1984a) revisaram as pesquisas do consorcio caupi x
rnilho, estudando a produtividade e a estabilidade em cerca de 34 experi-
mentos, conduzidos em condi<;oes de sequeiro, na regiao serni-anda do Nor-
deste. Verificaram que: as propar<;6es 6timas de fileiras, para as duas cultu-
ras, foram de uma fileira de rnilho para uma de caupi e uma fileira de rnilho
para duas de caupi corn a participa<;ao de 50% da popula<;ao (17.000-25.000
plantas/ha) de rnilho e 100% da popula<;ao (40.000-50.000 plantas/ha) de
caupi de seus respectivos monocultivos; a vantagem do sistema consorciado
caupi x rnilho, expressa por urn valor de 42% do uso eficiente da terra
(VET), e importante ern condi<;6es de lirnita<;ao de terra e mao-de-obra, e
que a varia<;ao da produtividade de graos do sistema consorciado caupi x
rnilho foi equivalente a que estao sujeitas as culturas isoladas. Conclufram
que, por, provavelmente, utilizar mais eficientemente os recursos naturais,
esse tipo de cons6rcio pade oferecer uma menor incerteza.

Mafra et al. (1978) avaliaram 0 cons6rcio caupi x rnilho, ern alguns
municfpios do Agreste e Sertao de Pernambuco e Alagoas, utilizando 0 sis-
tema de fileiras alternadas das duas culturas e reduzindo a metade 0 numero
de planta das popula<;6es de caupi e de rnilho cultivados isoladamente (Ta-
bela 3). Submetidos a diferentes condi<;oes de clima e solo, esse tipo de ar-
ranjo do sistema consorciado foi mais vantajoso do que os respectivos mo-
nocultiyos, principalmente par apresentar urn alto fndice do VET (Tabela 3).

No Nordeste ha diversas alternativas de consorte para 0 caupi e 0 rm-
lbo, sendo portanto de extrema imparmncia que se determine quais as melho-
res combina<;6es das especies vegetais a serem exploradas. Corn este objeti-
vo, Cardoso et al. (1981a) avaliaram a cultura principal, e verificaram, ern



TABELA 3. Produtividade das culturas e uso eficiente da terra (VET)
nos diferentes agroecossistemas de cultivo.

Espa<;amento Popula<;ao Produ tividade
Sistemas (m) (1.000 plantaslha) (tlha) I (VET)

de cultivo
Milho Caupi Milho Caupi Milho Caupi

Milho isolado 0,8xO,5 50 961 1,0
Milho x caupi 1,6xO,5 1,6xO,4 25 31,25 727 211 1,3
Caupi isolado 0,8xO,4 62,50 396 1,0

I Valores medios de experimentos conduzidos em Caruaru, Serra Talhada e
Aguas Belas em Pernambuco e Santana do Ipanema em Alagoas, nos anos
de 1976 e 1977.

Fonte: Mafra et al. 1978.

areas de baix6es com chuvas escassas e mal distribufdas, que os cons6rcios
milho x soja, milho x algodao herblkeo e milho x caupi foram os que apre-
sentaram os mais elevados fndices do VET.

Outro fator a ser considerado na explora<;ao economica do cons6rcio de
culturas e a epoca relativa da semeadura das culturas envolvidas visando
identificar uma melhor epoca de semeadura relativa no cons6rcio milho x
caupi, Cardoso et al. (1981b) observaram, em regi6es semi-aridas e em solos
de baixa fertilidade, que tanto 0 milho quanta 0 caupi quando semeados 30
dias antes urn do outro tinham seus rendimentos de graos reduzidos em mais
de 50%; entretanto, em solos de alta fertilidade 0 caupi nao sofreu redu<;ao
significativa quando semeado ate 15 dias ap6s 0 milho. Os autores concluf-
ram que os melhores rendimentos de graos foram obtidos em semeadura si-
multanea das duas culturas.

Araujo et al. (1980) testaram uma serie de diferentes arranjos e popula-
<;6es de plantas de caupi e de milho, nos municfpios de Teresina e Picos,
ambos do Estado do Piauf. Verificaram que, em Teresina, em urn ana sem
restri<;6es de umidade, 0 caupi, cultivar Pitiuba, nao foi afetada e nem tam-
pouco competiu com 0 milho, cultivar Centralmex (Tabela 4). Isso implicou
na obten<;ao de valores elevados nao s6 para 0 VET como tambem para re-
ceita bruta dos diferentes arranjos do sistema consorciado. Em Picos, onde
houve restri<;ao de umidade pela ocorrencia de urn perfodo de estiagem, tanto
as produtividades das culturas quanta as rendas brutas geradas pelos diver-
sos arranjos foram reduzidos. Assim, constata-se que 0 desempenho dos sis-



TABELA 4. Popula~ao, arranjo, produtividade, uso eficiente da terra (UET) e renda bruta dos dife-
rentes sistemas de cultivo - Teresina, Piaui.

Popula<;iio Arranjo
Produtividade

Sistemas de (1.000 plantasl Espa<;amento Rela<;iioentre (kg/ha) (UET) Renda
cultivo ha) (m) filas bruta

(Cr$)
Milho Caupi Milho Caupi Caupi/milho Milho Caupi VJ

0\~
Milho isolado 50,00 - 1,0xO,4 - - 3.622 - 1,0 3.622
Milho x caupi 50,00 50,00 1,0xO,4 1,0xO,4 1:1 3.179 1.064 2,9 5.838
Milho x caupi 25,00 50,00 2,OxO,4 I,OxO,4 1:2 1.827 1.311 1,8 5.104
Milho x caupi 31,35 62,70 1,6xO,4 0,8xO,4 1:2 2.098 1.375 1,9 5.535
Milho x caupi 10,00 50,00 2,Oxl,0 I,OxO,4 1:2 1.114 1.206 1,5 4.129
Caupi isolado - 50,00 - I,OxO,4 - - 1.010 1,0 2.525
--
Fonte: Araujo et al. 1980.



temas e 0 equilibrio entre as popula~6es de caupi e de milho e 0 pr6prio ar-
ranjo entre as plantas destas especies estao na dependencia da maior ou me-
nor disponibilidade de umidade.

Com 0 objetivo de identificar 0 melhor consorte para 0 caupi, Freire
Filho et al. (1983) avaliaram a sua associa~ao com 0 milho, milheto, sorgo e
amendoim, em solos de chapadas do Estado do Piaui. Com exce~ao do mi-
Iho, seriamente prejudicado pela estiagem ocorrida, todos os consortes, in-
dependentemente do tipo de planta, apresentaram rendimentos satisfat6rios.
Ainda mais, atingiram urn valor do VET superior a 1.

Sistemas de cultivo consorciados em que participam
caupi, milho e algodao arb6reo

Algumas especies e hfbridos indefinidos de algodao, do tipo arb6reo, sao
cultivadas em cons6rcio com 0 caupi e 0 milho na regiao semi-and a do Nor-
deste; 0 rim-de-porco e 0 quebradinho sao cultivados no centro-oeste umido
do Maranhao e terras altas do suI da Bahia, enquanto 0 moc6 e 0 verdao sao
encontrados na regiao semi-anda dos estados do Ceara, Rio Grande do
Norte, Parafba e Pernambuco (Rao & Morgado 1984b).

A pequena popula~ao do algodao moc6, tradicionalmente utilizado pe-
los agricultores e 0 crescimento lento da planta, levando de tres a quatro me-
ses para formar cobertura vegetal razoavel no primeiro ano, estabelecem
condi~6es para a associa~ao da malvacea com caupi e milho. Ao nivel de
propriedade agricola, 90% do algodao arb6reo e consorciado no primeiro
ano (Rao & Morgado 1984a).

o caupi, segundo Rao & Morgado (1984b), por ser uma planta de cicio
curto, colhida, conseqiientemente, bem mais cedo, e menos competitiva com
o algodoeiro arb6reo, isto e, a redu~ao na produ~ao da fibra de algodao pelo
efeito competitivo do caupi est<!estimada entre 11 e 35%.

Rao & Morgado (1984b) reportaram que 0 VET do cons6rcio caupi x
algodao arb6reo, quando comparado com 0 atingido pela cultura do algodao
moc6 isolado, permitiu ganhos de 50%.

Nesse tipo de associa~ao, quase sempre, a produtividade do algodoeiro,
no primeiro ano, e reduzida. Entretanto, pode-se obter maior renda bruta por
area dentro do perfodo destinado a primeira colheita do algodao.

De outra maneira, a rapida recupera~ao do algodoeiro, a partir do se-
gundo ano, raramente permite que esse tipo de associa~ao seja repetido do
segundo ano de cultivo em diante.

Segundo Willey (1979a, 1979b), esse e urn tipo de associa~ao que ob-
jetiva a obten~ao da produ~ao quase total da cultura principal e uma produ-
~ao adicional dos demais componentes. Sob esse prisma e adotando-se a
metodologia de adi~ao ou superposi~ao, na qual a uma popula~ao igual ou



pr6xima da utilizada na cultura isolada e adicionado certo numero de indivf-
duos de uma ou mais culturas, muitas pesquisas tern sido desenvolvidas no
Nordeste.

Mangueira et al. (1970), em dois experimentos diferentes, testaram in-
tercalar entre as fileiras da malvacea uma fileira de milho, com 0 caupi
plantado na cova do cereal, mantendo a mesma popula~ao da cultura isolada
do algodao ou duas fileiras de milho com 0 caupi, tambem plantado na cova
do cereal, aumentando a distancia entre as fileiras de algodao.

As culturas alimentares reduziram a produtividade do algodoeiro no
primeiro ano, muito embora tenham permitido a quase total recupera~ao da
malvacea no perfodo de tres anos (Tabela 5). Por outro lado, no primeiro ana
e no final de tres anos, a renda bruta gerada pelos diferentes sistemas con-
sorciados foi superior a obtida na cultura isolada do algodao (Tabela 5).

Ribeiro & Mesquita (1978) e Ribeiro et al. (1983b, 1983c) estudaram,
no Piauf, diferentes tipos de associa~ao entre 0 caupi, milho e algodao. Nas
vanas combina~6es testadas, 0 caupi esteve associado com uma ou duas fi-
leiras colocadas entre as de algodao, com uma fileira ao lado do milho e en-
tre as covas de milho, porem, sempre entre as fileiras de algodao. Foi cons-
tatado, em diferentes condi~6es de umidade, mesmo sem haver produ~ao de
algodao, em 1976, no experimento de Sao Juliao, que 0 cons6rcio, apesar de
reduzir a produtividade do algodoeiro no primeiro ano, foi capaz de gerar
uma renda bruta superior a obtida pela cultura isolada do algodao (Tabela 6).

Lira et al. (1978) estudaram a associa~ao de uma popula~ao de 8.000
plantaslha de algodao, intercalada com duas fileiras de caupi ou com uma
fileira de milho, tendo, de cada lado, entre esta gramfnea e 0 algodao, uma
fileira de caupi. As culturas alimentares, no primeiro ano de cultivo do alga-
doeiro, reduziram menos ou mais acentuadamente a produtividade da mal-
vacea em fun~ao do numero, popula~ao e arranjo dos componentes na asso-
cia~ao. Assim, enquanto no sistema, que 0 caupi participou com 0 milho, a
produtividade do algodoeiro no primeiro ano foi reduzida em 47%, na au-
..encia da gramfnea esta redu~ao atingiu apenas 27% (Tabela 7).

Mais uma vez ficou demonstrada a recupera~ao do algodoeiro no se-
gundo ano, como foi visto anteriormente nos trabalhos de Mangueira et al.
(1970), Ribeiro & Mesquita (1978). a rendimento do algodao, nesse esrndio
de desenvolvimento da planta, atingiu valores pr6ximos ao da produtividade
da cultura isolada, embora tenha dependido do grau de competi~ao exercida
pelos componentes da associac;ao no primeiro ana do cultivo (Tabela 7).

a trabalho de Lira et al.· (1978) demonstrou, novamente, atraves do
VET, que os sistemas de cultivo consorciados, em geral, possibilitam melhor
utilizac;ao dos recursos ambientais (Tabela 8).

Ribeiro et al. (1983a) demonstraram, trabalhando em Sao Juliao, Piauf,
que a palma forrageira plantada, tecnicamente, no sistema consorciado algo-



Popula<;iio Produtividade Produtividade Renda bruta total
(1.000 plantaslha) no 1~ ana (kg/ha) (Cr$) do algo- (Cr$)

Sistemas de cultivo doeiro no final
Algodiio Milho Feijiio Algodiio Milho Feijiio de 3 anos l~ ana l~ e 2~ anos

w
Algodiio isolado (2 m x 1 m)* 5 47 912 16 449

-....I
0

Algodiio x milho (1 fileira) x caupi* 5 10 10 29 833 213 805 218 612
Algodiio isolado (2 m x 1 m)** 4 188 1.614 100 1.113
Algodiio x milho (1 fileira) x caupi** 4 8 8 178 1.240 330 1.629 396 1.441
Aigodiio x milho (2 fileiras) x caupi** 4 16 16 76 2.423 441 1.414 557 1.546

* Tratamento do 1~ experimento - 1966/68.
** Tratamento do 2~ experimento - 1967170.

Fonte: Mangueira et al. 1970.



TABELA 6. Produtividade e renda bruta das culturas nos diferentes
sistemas cultivados em Sao Juliao e Picos, 1976/77.

Sistemas de
cultivo

Produtividade (kglha)
no I!?anol

Renda bruta total
em dois anos2

Algodao isolado (2 m x 1 m) 680 5.300 100
Algodao x caupi (2 fileiras) 640 208 5.570 105
Algodao x caupi x milho 375 127 2.543 6.024 114
Algodao x caupi (1 fileira) 602 122 5.133 98
Algodao x caupi (entre as

577 51 2.417 7.133 137covas de milho) x milho

Dados dos municfpios de Picos.
Medias dos locais.

Fonte: Ribeiro & Mesquita 1978, Ribeiro et al. 1983b, 1983c.

TABELA 7. Produtividade do aIgodoeiro, DOSdois primeiros aDOSde cultivo, e das culturas aIimeDta-
res, Serra TaIhada.

Produtividade (kglha) Decr6scimo
no 12 ana de cultivo I na prod uti-

vidade do
Algodiio Caupi Milho algodiio

(%)

Produtividade
(kglha) nO 22

ana de cultivo2

Decrescimo
na produ~ao
do algodao

(%)

Algodao (2,5 m x 0,5 m)
Algodao x caupi (2 fileiras)
Algodiio x milho (I fileira)

x caupi (2 fileiras)
Caupi isolado

816

811 720

1.474

, Valores dos experimentos de 1977 e 1978.
2 Valores medios dos experimentos de 1976 e 1977.

Fonte: Lira et al. 1978.



TABELA 8. USOeficieDte da terra (UET) dos sistemas de cultivo COD-
sorci ados DOprimeiro aDOde cultivo do a1godoeiro, Serra
Talhada, 1977/78.

Sistemas de cultivo Media
1977 1978

Algodao isolado 1,00 1,00 1,00
Algodao x caupi 1,20 1.33 1,26
Algodao x caupi x milho 1,28 1,56 1,42
Caupi isolado 1,00 1,00 1,00
Milho isolado 1,00 1,00 1,00

Fonte: Lira et al. 1978.

dao moc6 x milha x caupi x palma podera ter enom1e contribui<;ao para os
sistemas que mantenham estreita rela<;ao com 0 criat6rio na zona semi-anda.

Desse modo, todos os resultados apresentados e discutidos evidenciam,
quase uniformemente, a contribui<;ao da associa<;ao das culturas alimentares,
no primeiro ana de cultivo de algodao, nos aumentos do UET e da renda
bruta gerada. Apesar da produtividade do algodoeiro ser reduzida no primei-
ro ano, a rapida recupera<;ao da planta, nos anos subseqiientes, pennite que a
renda bruta, gerada pelo sistema consorciado de produ<;iio, supere tambem a
obtida pela cultura isolada, dentro do perfodo produtivo da cultura do algo-
dao. Ainda mais, a presen<;a da palma, onde 0 criat6rio for a atividade prin-
cipal, podera nao s6 aumentar a estabilidade, como tambem proporcionar
melhor uso dos recursos solo e agua.

Sistemas de cultivo consorciados em que participam
caupi e algodao herbaceo

A associa<;ao entre 0 caupi e 0 algodao herbaceo e encontrada na zona de
transi<;ao entre as regi6es Agreste e Sertao do Nordeste.

Beltrao et al. (l984b), trabalhando na Parafba com cultivares de caupi,
de porte dos tipos ramador, semi-ramador e ereto, associadas a algodao her-
baceo, verificaram que 0 tipo de planta da leguminosa pode intluenciar bas-
tante 0 comportamento do algodoeiro herbaceo.

Assim, enquanto a cultivar de caupi, de porte ramador, tipo utilizado
pelos agricultores, reduziu 0 rendimento do algodao em 30'1", a cultivar dt'



porte ereto e precoce provocou uma queda no rendimento da malvacea de
apenas 14%. Os autores verificaram tambem que 0 indicador economico
mais real para estabelecer compara'SOes entre os sistemas de cultivo isolado e
consorciado, no caso 0 caupi x algodao herbaceo, e a renda Ifquida gerada.

Nobrega et al. (1983), trabalhando nas regi6es do Agreste de Pernam-
buco e Sertao da Parafba, mostraram, atraves dos fndices de UET e vanta-
gem monetana (VM), que 0 sistema de cultivo associado em faixas, tres fi-
leiras de caupi para tres fileiras de algodao herbaceo, foi mais eficiente em
compara'Sao com 0 cultivo do algodoeiro isolado.

No municipio de Iguatu, Ceara, Beltrao et al. (1984c) procuraram iso-
lar os efeitos da competi'Sao inter-especifica e da redu'Sao da popula'Sao no
consorcio caupi x algodao herbaceo. Assim, constataram que, enquanto a as-
socia'Sao do caupi em fileiras alternadas com algodoeiro herbaceo reduziu 0

rendimento da malvacea em apenas 8%, a dirninui'Sao da popula'Sao do algo-
doeiro, de 50.000 para 25.000 plantaslha, reduziu a produtividade da cultura
30%. Portanto, urn efeito muito superior ao da competi'Sao estabelecida pelo
caupi. Em resumo, conclui-se que, em fun'Sao do tipo de planta da legumino-
sa e do arranjo das fileiras das culturas, a presen'Sa do caupi no cons6rcio
com 0 algodoeiro herbaceo podera nao so exercer menor competi'Sao com a
malvacea, como tambem elevar a vantagem monetana do sistema.

Sistemas de cultivo consorciados em que participam
caupi, sorgo e milho

Originano da Africa, onde e bastante cultivado nas areas serni-andas, 0 sor-
go foi introduzido no Nordeste ha vanas decadas. A partir dos anos 50, fo-
ram iniciados os trabalhos de avalia'Sao de cultivares. A medida que crescia
o interesse sobre a capacidade da adapta'Sao da planta as condi'SOesde semi-
aridez, foram tambem desenvolvidos estudos sobre 0 manejo da cultura.

Procurando ajustar a planta introduzida aos sistemas de cultivos tradi-
cionais do Nordeste, foram realizadas pesquisas sobre a associa'Sao do sorgo,
do tipo granffero, com 0 caupi e outras culturas (Empresa Pernambucana de
Pesquisa Agropecuana 1983, Faris et al. 1976a, Freire Filho et al. 1983, Li-
ra et al. 1978).

Em urn dos primeiros trabalhos realizados no Serti'io de Pernambuco,
Lira et al. (1978) mostraram que 0 sorgo granffero poderia ser urn born con-
sorte do caupi. 0 born desempenho do sorgo granffero, superando a produti-
vidade do milho e, de certo modo, exercendo uma menor competitividade
sobre 0 caupi, em ano de ma distribui'Sao de chuvas como 1976, ressaltou a
contribui'Sao que essa gramfnea poderia dar para a redu'Sao da instabilidade
da produ'Sao dos sistemas de cultivos alimentares tradicionais (Tabela 9).



TABELA 9. Espa~amento e produtividade das culturas componentes
das associa~Oes milho x caupi e sorgo x caupi, Serra Ta-
Ihada, 1976.

Espac;amento (m) Produtividade (kglha)
Sistemas de

cultivo Milho Sorgo Caupi* Milho Sorgo Caupi*

Milho x caupi I,OxO,4 I,OxO,25 341 190
Sorgo x caupi I,OxO,05 I,OxO,25 1.041 248

* Vma fileira de caupi foi colocada entre duas de rnilho ou de sorgo.

Fonte: Lira et aI. 1978.

TrabaIhos de pesquisas posteriores, envolvendo municfpios do sertao
de Pernambuco, Aguas Belas e Serra TaIhada, e de Alagoas, Santana do
Ipanema, confmnaram a adaptac;ao do sorgo granffero ao sistema de cultivo
(:onsorciado com 0 caupi.

Mafra et al. (1978) estudaram urn arranjo em que tanto 0 milho como 0

sorgo foram plantados no espac;amento de 1,6 m entre fileiras. Isso reduziu
pela metade as populac;6es de milho e de sorgo, quando cultivados isolada-
mente, os quais passaram a participar da associac;ao com 25 e 125 mil plan-
taslha, respectivamente. a caupi, por sua vez, participou da associac;ao tam-
bem com espac;amento de 1,6 m entre suas fileiras, pois, teoricamente, ele
substituiu uma fileira de milho ou de sorgo. Nesse sistema, testado em dife-
rentes condic;6es de solo e clima, 0 sorgo granffero, novamente, na maioria
cos locais, produziu mais e foi menos competitivo do que 0 rnilho (Tabela
10).

TABELA 10. Produtividade dos componentes ito consOrcio milho x caupi, em diferentes
locais do Nordeste.

Sistemas de
cultivo Milho Sorgo Caupi Milho Sorgo Caupi Milho Sorgo Caupi

Milho x caupi 324 69 492 251 690 112
Sorgo x caupi 593 164 1.035 252 560 130

Fonte: Mafra et al. 1978.



A associa<;ao do caupi com 0 sorgo e a palma forrageira foi estudada
na regiao do vale do Rio Sao Francisco, em Pernambuco, por Albuquerque
et al. (1984). Verificaram, preliminarmente, que 0 caupi afetou menos 0 de-
senvolvimento da palma forrageira do que 0 sorgo. Ainda, na regiao do vale
do Sao Francisco, Aguiar Filho (1984) verificou que a coloca<;ao de urn
certo numero de fileiras de caupi e de sorgo (duas fileiras da leguminosa e
da gramfnea ou uma fileira da leguminosa e uma da gramfnea) entre as filei-
ras duplas de algodoeiro moc6 reduziu 70% a prodw;ao da malvacea, no
primeiro ano. A partir do segundo ano, 0 algodoeiro pas sou a produzir nor-
malmente, enquanto 0 caupi e 0 sorgo apresentaram produ<;6es nulas.

o sorgo granffero, por suas caracterfsticas morfol6gicas, fisiol6gicas e,
principalmente, por apresentar menor instabilidade da produ<;ao e ser tam-
hem menos competitivo do que 0 milho, e a cultura que teve mais atributos
para participar das associa<;6es em que 0 caupi esta presente.

Sistemas de cultivo consorciados em que participam
caupi e mandioca

Nas chapadas do semi-ando nordestino predomina 0 cultivo da mandioca.
Geralmente, a planta e colhida ap6s urn ano e meio do plantio, com uma po-
pula<;ao estabdecida em torno de 10.000 plantas!ha.

Nos sistemas tradicionais de c\llturas consorciadas, a mandioca e culti-
vada no espa<;amento de 1,0 m x 1,0 m, com uma fileira de caupi ou de mi-
lho intercalada. Ha tambem associa<;6es em que 0 milho participa com 0

caupi e a mandioca.
Na chapada do Araripe, em Pernambuco, segundo Mafra (1978), foram

conduzidos, pelo Projeto Sorgo-IP A, estudos para avaliar diferentes sistemas
de cons6rcio, nos quais a mandioca aparece como principal componente. A
associa<;ao do caupi, em fIlas alternadas ou entre as covas da mandioca na
presen<;a de sorgo ou de milheto, mostrou ser possfvel aumentar 0 valor do
VET (Tabela 11).

Desse modo, mesmo com a menor produtividade apresentada pela le-
guminosa, pela redu<;ao da popula<;ao e/ou competi<;ao na associa<;ao, e
grande 0 potencial de participa<;ao oferecido pelo caupi. Isso principalmente,
por permitir elevar a oferta de protefna, por area, e reduzir os custos nas
opera<;6es de limpas, entre outros aspectos, quando consorciado com a man-
dioca.

Em Arapiraca, AL, Magalhaes & Santiago (1983) estudaram 0 com-
portamento do caupi, cv. Verda6, associado a cv. Cariri Preta de mandioca
de tipo ereto. Verificaram que a maior produtividade da mandioca foi atingi-
da, quando a cultura foi estabelecida, em cons6rcio com 0 caupi, em fileiras
duplas, no espa<;amento de 2,0 m x 0,6 x 0,6 m.



TABELA 11. Produtividade das culturas e uso eficiente da terra (VET) dos diferentes sistemas, Araripi-
na, 1977*.

Popula<;iio Espa<;amento Prod uti vidade
(1.000 plantaslha) (m) (tlha)

Sistemas de cultivo VET
Mandioca Caupi Mandioca Caupi Mandioca Caupi

Mandioca isolada 10,00 - 1,Oxl,0 - 19.300 - 1,0
Caupi entre fileiras de mandioca 10,00 50,00 1,Oxl,0 1,OxO,4 19.000 308 1,7 I.»-...l
Caupi entre fileiras de mandioca 6,25 31,25 1,6xl,0 1,6xO,4 16.050 208 1,3 0\

Caupi entre covas de mandioca** 6,25 25,00 1,6xl,0 1,6xO,5 16.250 168 1,9
Caupi entre covas de mandioca*** 6,25 25,00 1,6xl,0 1,6xO,5 14.950 50 1,6
Caupi isolado - 83,33 - 0,6xO,4 - 416 1,0

* Valores medios de 2 nfveis de aduba<;iio.
** Presen<;a de sorgo.
*** Presen<;a de milheto.

Fonte: Mafm 1978.



Do mesmo modo, Matos et a1. (1984), em trabalho realizado, em Cruz
das Almas, BA, com a associa~ao de diferentes cultivares de mandioca e
com as culturas de milho, feijao, caupi, amendoim e batata doce, verificaram
o born comportamento do cons6rcio mandioca x caupi. Desse modo, em ter-
mos de eficiencia da area explorada, 0 cons6rcio mandioca x caupi, com a
primeira cultura estabelecida em fileiras duplas (2,00 m x 0,6 m x 0,6 m),
apresentou vantagens na eficiencia da area explorada, em rela~ao ao sistema
de cultivo isolado.

a sistema de fileiras duplas da mandioca, cultivares Vermelhinha e
Castelinha, espa~adas 2,00 m x 1,00 m x 0,60 m, intercaladas com tres file i-
ras de caupi, cv. BRI-Poty, plantada no espa~amento de 0,50 m x 0,20 m,
tambem foi avaliado nos municfpios de Flores e Eliseu Martins no Estado do
Piau! (Ribeiro et a1. 1986). Em tal sistema 0 caupi nao afetou negativamente
o rendimento da mandioca, 0 que permitiu 0 aumento da receita lfquida do
agricultor.

Em termos de resposta do sistema consorciado caupi x mandioca a
melhoria da fertilidade do solo, Lira et al. (1982) verificaram que 0 aumento
da fertilidade do solo, pela aduba~ao, permitiu a obten~ao, pelo cons6rcio,
de uma renda bruta mais elevada.

Assim, os resultados de alguns trabalhos realizados em diferentes con-
di~6es do Nordeste evidenciaram a pequena competitividade estabelecida
pelo caupi sobre a mandioca, estabelecida no arranjo de fileiras simples ou
duplas. De outra maneira, a presen~a do caupi na associa~ao com a mandio-
ca pode ainda proporcionar a eleva~ao da quantidade de protefna produzida
por unidade de area.

Reorienta~ao das pesquisas com os sistemas de cultivo
consorciados em que 0 caupi participa

Admitir que 0 tamanho inadequado das areas exploradas e 0 objetivo primei-
ro dos pequenos agricultores, com ou sem terra, em obter alimentos basicos
para auto-sustenta~ao tern caracterizado, ao longo da hist6ria, a partir da
coloniza~ao do Nordeste, essas atividades como incapazes de gerar acumulo
de capital, significa tentar reorientar 0 esfor~o de pesquisa em sistemas de
cultivo consorciados.

Isso porque as limita~6es do desempenho desses sistemas vegetais
transcedem ao ambiente fisico, onde a restri~ao temporma do suprimento
hfdrico, durante 0 cicio biol6gico das plantas das especies cultivadas, e 0

fator basico. Terao que ser considerados tambem 0 elevado dispendio de
energia humana nas praticas culturais e as pequenas dimens6es das areas do
terreno para a explora<;ao de produtos basicos alimentares de auto-sustento,
destinados ao suprimento das popula<;6es urbanas e produ<;ao de materia-
prima para as industrias (Mafra 1984b).



Entendida a pequena prodU<;aocomo fonte de alimentos basicos para a
faroma e certo numero de animais, gerando algum excedente, em certas oca-
si6es, e irnportante buscar atraves de tecnologia simples a redu~ao de suas
limita~6es.

A redu~ao da instabilidade cfclica da produ~ao, conseqiiencia, princi-
palmente, da distribui~ao espacio-temporal erratica das chuvas, podenl ser
obtida pelo esfor~o desenvolvido na obten~ao de gen6tipos, das diferentes
especies, inclusive do caupi, participantes dos sistemas de cultivos consor-
ciados mais adaptados a restri~ao do suprimento hfdrico. De outra maneira,
estudos de praticas de baixo investimento sobre 0 manejo d'agua e do solo
poderao tambem ter enorme contribui~ao (Mafra 1984b).

Sob essa 6tica, fica afastado 0 esfor~o de pesquisa ate entao voltado
para eleva~ao, atraves de gen6tipos ou de especies, da produtividade de cada
cultura e mesmo do sistema como urn todo, pois, na explora~ao de pequenas
areas com essas culturas 0 ganho de 10% ou 20% na produtividade da cultu-
ra ou do pr6prio sistema consorciado, proporcionado por deterrninada tec-
nologia, e incapaz de promover grandes transforma~6es na renda monetaria,
modificando 0 bem-estar desses agricultores.

De outra maneira, a pesquisa devera estar voltada para melhoria da efi-
ciencia do fator trabalho dos cons6rcios em que 0 caupi participa. as estu-
dos de ordena~ao de plantas ou arranjo das fileiras das cUlturas componentes
do cons6rcio deverao buscar certa automa~ao das praticas culturais, perrni-
tindo a utiliza~ao da for~a de trabalho familiar, agora disponfvel, em outras
alternativas agropastoris ou nao de elevada rentabilidade.

Em resumo, 0 esfor~o da pesquisa em sistemas de cultivos consorcia-
dos, de maneira geral e em particular naqueles que 0 caupi participa, deve
estar voltado para estabelecimento de tecnologias de baixo custo que, ao re-
duzirem a instabilidade da produ~ao de alimentos para auto-sustento e au-
mentarem a eficiencia do fator trabalho, sejam capazes de perrnitir aos pe-
quenos agricultores 0 desenvolvimento de outras alternativas de elevada
rentabilidade.
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