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Diversificação e intercalação de culturas em 

sistema agroflorestal, na agricultura familiar do 

município de Ponta de Pedras - Pará 

Raimundo Nonato Brabo ALVES ( ), João Elias Lopes Fernandes RODRIGUES (1), 

JOSé Francisco dc Assis Feliciano da SILVA (1) 
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Desde 1977, no município de Ponta de 

Pedras, além da mandioca que já era tradi-

cionalmente cultivada, foram incentivados 

plantios com preparo de solo mecanizado de 

feijão, arroz, maracujá, coco e guaraná 
(Reymão et ai., 1986). Os monocultivos pre-
dominaram por muitos anos na região, com 

sérios prejuízos aos agricultores, tanto pelo 

longo período para obtenção de retornos 

econômicos, como pela infestação de pragas, 
doenças e invasoras. 

Neste sistema produtivo, observou-se a 

necessidade do aperfeiçoamento de vários 

processos tecnológicos, tais como as operações 

de mecanização no preparo do solo. A 

sucessão e a diversificação de culturas foi 

incentivada. A reposição dos níveis de fertili-

dade do solo foram estimuladas com a orien-

tação da adubação química das culturas inter-

calares. Os coqueiros se beneficiaram com a 

adubação residual das culturas intercalares, o 

que permitiu o aumento dos rendimentos físi-

cos e econômicos dos sistemas propostos em 
relação ao sistema tradicional. 

A pesquisa participativa envolveu dire-

tamente 40 agricultores familiares da 

Comunidade de Jagarajá. A metodologia de 

difusão e transferência de tecnologias utilizada 

foi de enfoque }iolistico e sistémico para per-

cepção global dos problemas que afetavam o 

agroecossistema. 

A experimentação foi realizada em um 

plantio de coqueiros existente na comunidade 

de Jagarajá, município de Ponta de Pedras, em 

Latossolo Amarelo Distráfico, de textura 

arenosa, com indicadores químicos constantes 
da Tabela 1. 

O coqueiral é da variedade gigante com 

idade aproximada de 20 anos, plantada no 

espaçamento de lOm x lOm. Recebia como 

tratos culturais eventualmente uma ou duas 

roçagens anuais e era submetido a fogo na 

estiagem quando estas não eram realizadas. 

O sistema proposto foi o de inter-

calação de culturas de ciclo curto e perenes 

para possibilitar o uso intensivo da área 

durante todo o ano. Os seguintes sistemas de 

intercalações foram testados: sistema 1 - 

Coqueiro x feijão caupi; sistema 11 - Coqueiro 

x abacaxi; sistema 111 - Coqueiro x milho + fei-
jão caupi; sistema lv - Coqueiro x arroz + fei-
jão caupi . O manejo de cada cultura tais como 

espaçamento, densidade, adubação e tratos 

culturais, foi feito de acordo com as recomen-

dações básicas preconizadas (Ferreira et ai, 

1997), (Gorgatti Neto et ai., 1996), (Silva e 
Aquino, 1987). 

A limpeza da área foi realizada com um 

trator de rodas equipado com lâmina e 

roçadeira. A lâmina operava suspensa 10 cm do 

solo apenas com o objetivo de acamar a 

capoeira e a roçadeira na traseira do trator tri-

turava o material. As árvores com diâmetro 

superior a 10 cm existentes na capoeira, foram 

previamente cortadas com machado rente o 

solo, para não prejudicar a operação de 

roçagem. A madeira retirada foi usada para 

lenha ou produção de carvão. Posteriormente 

procederam-se as operações de aração e 

gradagem. As demais atividades como capina, 

amontoa, colheita, heneficiamento, adubação 

NPK, indução floral e seleção de mudas no 

abacaxi, mais coroamento e cobertura morta 

nos coqueiros, foram realizadas utilizando a 
mão-de-obra familiar. 

O plantio do milho foi efetuado rua-

nualmente, em covas abertas com espeque, no 

espaçamento de 1,00 m entre as linhas por 

0,40 m entre plantas, com tres sementes por 

cova da cultivar BR 106. A adubação foi rea- 
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Seção Técnica 1 - Biodivcrshlade e Processos Funcionais de SAF 

tabela 1 - Indicadores de fertilidade de solo a 20 cm de profundidade, nos diferentes 	sistemas de 
monocultivo e intercalação de culturas no município de Ponta de Pedras - Pará. 1999. 

Sistemas p}l C 	M0 	P 1< Na Ca Ca+MgAl SB 
(água ) . ......g/dm3 ni91drn3 ............ f 	

... ............ rnmol/dm3 ............... 

Coqueirosolteiro 5,1 6,4 	11,0 	1 12 8 6,0 8,0 	5,0 9,0 
Coqueiro solteiro 5,2 7,0 	12,0 	1 

: 	

17 15 9.0 11,0 	4,0 12,0 
Coqueiro consorciado 4,7 12,3 	21,2 	3 17 8 6,0 8,0 	7,0 9,0 
Coqueiroconsorciado 45 76 	131 	2 15 8 20 30 	110 40 

---------------- L ---------- 1-------t--------£ ---- --- 1 -------- --------- --------- J ---------- 

lizada manualmente, 20 (lias após a germi-

nação, em covas abertas também com espeques, 

distantes 5cm das plantas, utilizando-se 450 

kg/ha da fórmula comercial NPK(10-28-20). 

Para facilitar a distribuição do ferti-

lizante por cova, utilizou-se um recipiente de 

plâstico (tampa de refrigerante PET) com 

capacidade para 6,0 g da fórmula. Para a dose 

de 450 kg/ha, aplicou-se o equivalente a três 

recipientes em três covas equidistantes da 

planta. Não houve necessidade de desbaste, 

considerando que a predominância das plantas 

foram de duas por cova. Durante o ciclo da 

cultura foi necessária apenas uma capina, 

oportunidade em que se processou a amontoa 

para os pés das plantas. A colheita foi 

realizada manualmente, após a quebra das 

plantas de milho. 

0 plantio do arroz foi efetuado com o 

uso de plantadeiras manuais (tico-tico), no 

espaçamento de 0,40 m entre as linhas de 

plantio com o consumo de 40 kgjha de 

sementes da cultivar Progresso. A adubação foi 

realizada manualmente em cobertura quinze 

dias após a germinação, utilizando-se 200 

kg/ha da fórmula comercial NPK (10-28-20). 

Para facilitar a distribuição do ferti-

lizante, utilizou-se uni frasco de plástico com 

capacidade para 20g, quantidade que foi dis-

tribuída uniformemente para cada 5 metros 

linear. Durante o ciclo da cultura realizou-se 

apenas uma capina, com amontoa nas linhas 

de plantio. A colheita foi realizada manual-

mente, com a bateção feita em giraus rústicos 

feitos com madeira roliça da propriedade. 

O plantio do feijão eaupi foi efetuado 

após a colheita do milho e do arroz em covas 

espaçadas de 0,40 m x 0,40 m, com o uso de 

plantadeiras manuais (tico-tieo) com o con-

sumo de 40 kg/ha de sementes da cultivar 

BR-3 Tracuateua. Durante o ciclo da cultura 

foi feita apenas uma capina, com amontoa nas 

covas de feijão. 

Na cultura do abacaxi utilizou-se a cul-

tivar Pérola com plantio realizado no mês de 

dezembro, em linhas simples (1,0 m x 0,30 m) 

33.333 plantas/ha, em covas abertas com 

enxadeco. A adubação foi feita com a mistura 

de cinco sacos (50 kg) de uréia, um saco de 

superfosfato triplo e onze sacos de cloreto de 

potássio, colocando-se 30 gramas por planta 

(parceladas em (luas aplicações , em cobertura 

na axila das folhas mais velhas, aos três e doze 

meses após o plantio). A indução floral foi 

feita aos doze meses após o plantio, aplican-

do-se 1 grama de carbureto de cálcio na rose-

ta da planta. Durante o ciclo da cultura foram 

dadas seis capinas manuais. 

No terceiro ano de trabalho, observou-

se a recuperação do coqueiral, com emissão de 

folhas novas, inflorescências e frutos. Atribui-

se essa recuperação, ao manejo do solo e aos 

tratos culturais das culturas intercalares. Os 

coqueiros se beneFiciaram da roçagem, aração, 

gradagem e adubação residual. das culturas 

intercalares. O manejo promoveu a descom-

pactação e aeração do solo e redução da com-

petição com invasoras. Os restos culturais que 

antes eram queimados na limpeza, foram uti-

lizados na cobertura morta dos coqueiros. 

Nos indicadores de fertilidade, obser-

vou-se discreta elevação da matéria orgânica e 

dos níveis de fósforo no solo em que foram 

conduzidos os sistemas intercalares em relação 

ao solo dos coqueirais em sistema de monocul-

tivo (Tabela 1). 
Na análise financeira (Tabela 2) são 

evidentes as vantagens econômicas da inter-

calação de culturas. Nos coqueirais solteiros há 

prejuízo de R$26,00. No sistema em que a eul- 
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tura intercalar foi o feijão caupi BR-3 

Tracuateua, a receita líquida por hectare foi de 

R$2.855,00 e para cada real de investimento 

retornou 5,65 reais de lucro. Tendo o abacaxi 

como cultura intercalar, a receita líquida foi de 

R$8.680,20 por hectare, com relação 

custo/benefício de 4,47. Com  a intercalação de 

milho seguido de feijão caupi, a receita líquida 

por hectare foi de R$ 2.947,00, com relação 

custo/benefício de 2,83. Quando a intercalação 

foi feita com arroz seguido de caupi, a receita 

liquida foi de R$ 3.118,50 e a relação 

custo/benefício de 3,38. 

A intercalação das culturas de caupi, 

arroz, milho e abacaxi promoveram a recuper-

ação no aspecto vegetativo dos coqueirais 

decadentes, a melhoria das propriedades 

químicas e orgânicas dos solos e reduziram a 

competição por invasoras. As culturas inter-

calares promoveram a diversificação e maior 

estabilidade de renda do produtor e a viabili-

dade econômica dos coqueirais decadentes. 
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Tabela 2 - 	Análise financeira de quatro sistemas de cultivo intercalar em coqueirais, no munidpio de Ponta de 
Pedras - Pará, 1999. 

IND1CADORES SiSTEMAS 
ECONÔMICOS Coqueiros Coqueiros Coqueiros Coqueiros Coqueiros 

em com feijão com com com 
nionocu]tivo 	caupi abacaxi milho+caupi arroz +caupi 

Coco - frutos/ha 60,0 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 
Abacaxi- frutos/lia - - 26.600 - - 

Caupi - kg/ha - 900 - 900,00 900,00 
Milho 	. kg/ha - - - 2.500,00 - 

Arroz - kg/ha - - - - 2000 
Coco - valor da produção - 	R$ 12,00 2.640,00 2.500,00 2.560,00 2.620,00 
Abacaxi - valor da produção 	- R$ - - 7.980,00 - - 

Caupi - valor da produção - R$ - 720,00 - 752,00 728,00 
Milho - valor da produção - R$ - - - 625,00 - 

Arroz - valor da produção - R$ - - - - 680,00 
Receita bruta - R$ 12,00 3.360,00 10.480,00 3.937,00 4.028,00 
Custo de produção - R$ 38,00 505,00 1.939,80 1 .038,00 921,50 
Receita liquida - R$ -26,00 2.855,00 8.540,20 2.899,00 3.106,50 
Relação custo/beneficio -0,68 5,65 4,40 2,79 3,37 

Preços: Coco = R$0,20/unidade; Abacaxi = R$0,301unidade; Feijão BR-3 Tracuateua = RS48,001saco de 601K9; Milho = RS 15,00/sacode 60kg ; Arroz = 
17,001saco de 50 kg e Fertilizante: R$ 30,001saco de 50kg. 
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