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o bab~cu e um dos produtos extrativos de maior importancia
economica e social no Brasil. Mesmo assim, imensas areas de bab~
cuais estao sendo derrubadas irracionalmente para a implantacao
de pastagens, cana-de-acucar e outras culturas e, ate mesmo, cOQ
forme relatam Rodrigues et ale (1983), para a producao industri
al de celulose, sendo as palmeiras substituidas por barnbu.

A utilizacao dos babacuais corn culturas intercala~es par~
ce ser muito mais racional, a exemplo do que ocorre corn a cultu
ra do coqueiro ern varias regioes tropicais. Alem disso, as condi
coes climaticas de Teresina, 0 principal centro consumidor de
hortalicas do estado do Piaui, sac muito rigorosas para a produ
cao das principais hortalicas (Tabela 1).0 plantio de hortalicas
sob babacual podera contribuir para amenizar algumas dessas con
dicoes, principalmente a insolacao excessiva.

Este experimer- J foi instal~~o ern uma are de solo aluvial
TaeutroficJA moderado, de textura media, profundo e de relevo
plano. (Melo Filho et al., 1980). A area de plantio a ceu aberto
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distava cerca de SOm de area sob babacual. Nesta area, havia~
side eliminadas as palmeiras novas (pindovas), ficando uma de~
sidade media de aproximadamente 140 palmeiras adultas por hecta
reo A especie de babacu que ocorre na area e Orbignya phalerata
(sinonimo: Orbignya martiana). A tabela 2 mostra os resultados

da analise de fertilidade do solo nas duas areas.
Quanto a adubacao, para a cultura do tomate e pimentao,

aplicaram-se 3 t/ha da formulacao 4-16-8 de NPK e 30 t/ha de es
terco de curral. Para a cultura da cenoura aplicaram-se 1,5 t/
ha de superfosfato simples, 0,3 t/ha de cioreto de potassio, 10
kg/ha de borax, 10 kg/ha de su1fato de zinco, 10 kg/ha de sulf~
to de magnesio e 30 t/ha esterco de curra1. Para a cultura de
alface aplicaram-se I,S t/ha de superfosfato simples e 30 t/ha
de esterco de curral. A semeadura de a1face, pimentao e tomate
foi rea1izada em sementeira sombreada. Na sementeira, foi dado
o mesmo tratamento tanto as plantas destinadas ao cultivo soh
babacual, como a ceu aberto.

As sementes foram plantadas em copos plasticos descarta
veis com 8 cm de altura e diametro superior de 7 cm e inferior
de 5 cm. Antes de se observar sinais de competicao entre as pLi.!2
tulas, fez-se urn desbaste deixando-se apenas urna plantula por
copo.

o transplantio da sementeira para 0 local definitivo foi
realizado aos 40 dias apos 0 plantio, para a alface, aos 60dias
para 0 pimentao e aos 38 dias para 0 tomate.

A cenoura foi semeada no local definitivo.
t Foram plantadas quatro parcelas com cada especie de horta

lica. A seguir sac discriminados dados referentes as hortalicas
utilizadas no ensaio:
a) Alfac~ (Lactuca sativa)

- cultivar : 'Verdinha'
- area total da parce1a: 3,0 m2

- area util da parcela: 1,25m
- espacamento entre fileiras: 0,25m
- espacamento entre plantas: 0,25m



b) Cenoura (Daucus carota)
- cultivar: 'Nova Kuroda'
- area total da parcela: 2,Om2

- area util da parcela: 1,7m2

- espacamento entre fileiras: 0,15m
- espacamento entre plantas: 0,05m

c)Pimentao (Capsicum annuum)
- cultivar: 'Rubi King'
- area total da parcela: l2,Om2

area util da parcela: 4,Om2

espacamento entre fileiras: 1,Om
espacamento entre plantas: 0,5m

d) Tomate (Lycopersicon esculentum)
- cultivar: 'Rio Grande'

area total da parcela: 20,0 ma

area util da parcela: 8,Om2

espacamento entre fileiras: 1,Om
espacamento entre plantas: 0,5m.

Para a irrigaCao, improvisou-se 0 armazenamento de agua ins
taJando-se urndeposito metalico com capacidade aproximada para
t5m3

• A igua era fornecida a~ plantas utilizando-se regadores.
o experimento foi instalado no periodo seco do ano, sendo

iniciado em julho de 1985 e concluido em dezembro do mesmo ano.
A seguir, sac feitos comentirios sobre 0 comportamento de

cad~ uma das hortalicas avaliadas:
a) Alface: A produtividade media foi de 18,74 e de 22,32 t/ha,

quando cultivada sob babacual e a ceu aberto, respectivamen-
tee Quanto ao aspecto geral da~ plantas, no inIcio da fase
vegetativa, as plantas cultivadas sob babacual eram bem mais
vicosas que aquelas cultivadas a ceu aberto. Esse aspecto
perdurou ate aproximadamente 45 dias de idade das plantas. A
partir daI, 'as plantas de alface cultivadas sob babacual co
mecaram a apresentar folhas mais estreitas que aquelas a ceu
aberto. Essa diferenca de largura das folhas se acentuou ca
da vez mais, de modo que, por ocasiao da colheita (dos 60



aos 80 dias apos 0 plantio), as plantas chegaram a urn peso me
dio de 117 a 145 g/cabeca, cultivadas sob babacual e a ceu a
berto, respectivamente (Tabela 3). Apesar do melhor desemp~
nho das plantas cultivadas a ceu aberto e da formaCao de fo
Ihas mais estreitas quando cultivadas sob babacual, as pla~
tas cultivadas sob babacual apresentararn cabecas de otirno as
peeto e peso cornercial. Nao houve diferenca entre tratamentos
quanta ao cicIo vegetativo das plantas, nern no que diz respei
to a idade de colheita. Quanto a sobrevivencia das plantas no
campo apos 0 transplantio, a eficiencia foi maior no tratamen
to sob babacual. Atribui-se a baixa produtividade ao trans
plantio tardio das mudas (aos 40 dias).

b)Cenoura: Comparando-se 0 desempenho das plantas sob babaGual
e a ceu aberto, 0 sombreamento do babacu favoreceu bastante a
sobrevivencia das plantas, ao mesrno tempo em que exerceu efei
to negativosobre a produtividade de raizes. Assirn, 0 peso me
dio de raizes foi de 17,36 e 26,40 gramas sob babacual e a
ceu aberto, respectivarnente. Como consequencia, a produtivid~
de foi de 13,22 e 18,13 t/ha, sob babacual e a ceu aberto,re~
pectivamente (Tabela 3). Quanto ao cicIo vegetativo das pla~
tas, aquelas cultivadas a ceu aberto mostraram-se rnais prec~
ces (85 dias) que aquelas cultivadas sob babacual (107 dias).
No aspecto geral das plantas nao se observou diferenca entre
tratamentos.A baixa produtividade por area foi devida princ~
palmente ao nUffieroincompleto de plantas em ambos tratamen
to sf.

c)Pimentao: Para essa cultura, a produtividade media foi de
12,37 a 11,37 t/ha para 0 tratamento sob babacual e a ceu a
berto, respectivamente. Colherarn-se, por planta, 8,56 e 11,03
frutos nos tratamentos sob babacual e a ceu aberto, respecti
vamente. As plantas cultivadas sob babacual mostraram-se bem
mais vigorosas que aquelas a ceu aberto. Tambem 0 tamanho dos
frutos foi bem maior daqueles colhidos sob babacual. Assirn,os
rnesrnosatingirarn peso medio de 74 e 52 gramas quando colhidos
sob babacual e a ceu aberto, respectivamente (Tabela 3). No
ta-se que os aspectos de peso media e de tamanho dos frutos



sao bastante importantes, urna vez que na reg~ao em estudo os
frutos sac comercializados por unidade. Quanto ao cicIo veget~
tivo das plantas,nao se verificou diferenca entre tratamentos.
A baixa produtividade pode ser atribuida ao transplantio tar
dio das mudas (aos 60 dias).

c)Tomate: Avaliando-se os resultados obtidos com a cultura do to
mate, verificou-se urna produtividade media de 7,66 e 5.,69 t/ha
sob 'babacual e a ceu aberto, respectivamente. Essa baixa prod~
tividade pode ser atribuida a severos ataques de septoria ocor
ridos desde a fase das mudas em sementeira. Tambem 0 transpla£
tio tardio das mudas (aos 38 dias) contribuiu para isso. Os fru
tos colhidos foram de aproximadamente 70 gramas em ambos trata
mentos. Nao se verificou diferenca entre tratamentos, no que
diz respeito ao aspecto geral das plantas e seu cicIo vegetat!

De urnmodo geral, a produtividade das hortalicas estudadas
foi baixa. Alem dos problemas indicados na avalicao de cada hOE
talica ern separado, e possivel que as proprias condicees climat!
cas e urn sistema precario de irrigac~o tenham contribuido para
isso. Entretanto, pede-se verificar urna tendencia de 0 plantio
sob babacual beneficiar 0 pimentao e 0 tomate. Alem disso, no ca
so da alface, a diminuicao da produtividade nao foi muito gra£
de. Sao indicacees, portanto, de que e possivel a utilizacao dos
babacuais com culturas intercalares, 0 que, principalmente no c~
so dos pequenos e meaios produtores rurais, contribuira para urn
uso &ais intensivo da terra e uma maior estabilidade na prod~
cao.

Recomenda-se a continuidade desse trabalho, avaliando-se ou
tras culturas e, de preferencia, incluindo-se diversas cultiva
res de cada especie.
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tABELA 1. Moroals de algumas observa~oes cli=atolog1cas em Teresina-Pl. ,.
PJ
Do
III

Jan Fev Har Abr Hal Jun Jul Alo Set Out Ifov Dez Ano ~.,
It
Ol

• temperaturas maxi ••;,
III

liaS (2C) - 33,0 32,0 31,7 31,8 32,0 32,5 33,7 35,3 36,7 36,,6 35,9 34,4 33,8 ..
• Tesperaturas mIni 0

mas (2C) - 22,7 22,S 22,6 22,6 22,3 21,2 20,2 20,3 21)9 23,0 23,3 23,1 22,1 ~......
• Maxlmas abso1utas 011- ...•

(9<:) 38,9 36,8 35,6 34,6 35,4 36,2 36,7 37,3 39,0 40,2 40,1 40.1 40,2 ..
"0

- Datas ea que ocor ·renm as UJc1Jllas ~
abso1uta. 6/33 25/51 06-15/51 27/41 29/41 12/42 17/41 26/42 29/51 8/ 1S/44 6/51 08/10/51

- Minimas absoluta.
(ge) 19,7 19.9 20,1 19,3 18,9 15,5 14,6 14,7 15,4 19,0 20,0 19,6 14,6

- Datas em que oeor
reraJIIas 1I1n1ma.-
absolutas 24/35 6/39 1/45 29/48 9/41 28/36 28/51 18/36 3/51 22/23 30/47 26/36 28/07/51

- TemperatUC'a• .e
db. (2C) - 27,2 26,S 26,2 26,3 26.6 26,4 26,5 21,6 29,1 29,S. 29,2 28,2 27,4

• UDl4ade relatlva
(\) 76,8 82,7 .5.% 82,S 812, 73,6 65,2 57,2 55,2 56,9 61,4 58,4 10,8

•.Mebulosldade 0
(0-10) 6,2 6,9 7.0 6,5 4,8 3,3 2,6 2,2 3,0 3,3 4,6 5,5 1t,7 0

3:- Preclplta~ao to C
tal (_) - 147,7 236,5 310,8 253,6 90,7 14,9 7,8 6,2 9,.,) 27,7 60,2 105,4 1297,0 Z

- Eva~ra~ao total 0
(m 72,7 46,6 43,1 41,8 58,8 84,8 118,8 147,9 153,3 154,5 131,4 108,3 1162,0 :r>

0
• Inso1a~30 total 0

(horas e dec imos) 195,4 165,3 166,6 190,6 262,3 278,8 306,1 322,2 292,1 280,1 249,8 219,1 2919,0 -I
m·

Fonte: M1nlsterio da Agricl,Iltura,!scrltorio de Meteoro1ogia, 1969. 0
Z
0
0



TABELA 2. Resultados de analise de fertilidade das areas sob ba
bacual e a ceu aberto.

Analises Sob babacual A ceu aberto

Fosforo 17 ppm 30 ppm
Potassio 58 ppm 66 ppm
C ++ M ++ 4,3 meq % 5,5 %a + g meq
Al+++ 0,65meq % 0,3 meq %

pH 6,3 6,6

Fonte: Laboratorio de Solos do DNOCS, Teresina, PI, 1985

TABELA 3. Resultados de produtividade, de peso medio de frutos,
de cabeca ou raiz e do nfrmero de frutos, obtidos corn
quatro especies olericolas cultivadas sob babacual e
a ceu aberto. Teresina, 1985.

Produti Peso medio de N9 ~-medio
Hortalicas Tratamento vidade fruto, cabeca de frutos

(t/ha) ou raiz (g) ~garaizes

Tomate Sob babacual 7,43 66,3 69.250
A ceu aberto 5,69 67,0 68.000

Sob babacual
A ceu aberto

12,66
11,57

74,0
52,0

247.500
323.750

Sob babacual
A ceu aberto

18,74
22,32

117,0
145,0

Sob babacual
A ceu aberto

13,62
26,40

17,4
26,4

784.800
707.550


