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MANDIOCA CONSORCIADA COM FEIJAO CAUPI
MODELO DE SISTEMA PARAAGRICULTURA FAMILIAR

Gon~alo Moreira Ramos 1

Joaquim Nazario de Azevedol
Antonio Aecio de Carvalho Bezerra2

Jose Alves da Silva Camara)

A mandioca e 0 feijao caupi sao plantados predominantemente
por pequenos agricultores do Meio-Norte do Brasil, constituindo as
duas principais fontes de alimentos. A raiz da mandioca e rica em ener-
gia e 0 grao do feijao em proteina. Sao culturas tolerantes as longas
estiagens e, no caso da mandioca, assegura a mao-de-obra no campo,
devido a sua colheita ser feita em periodo de poucas atividades agri-
colas, evitando-se, assim, a saida do agricultor para outro local a pro-
cura de trabalho.

A mandioca e 0 feijao caupi sao cultivados nas areas de chapadas
que, em geral, sao planas, arenosas, bem drenadas e com solos de baixa
fertilidade. As areas mais recomendadas sao aquelas cujos solos
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SaD argilo - arenosos, bem drenados, de media a alta fertilidade, com
alto teor de materia organica e topografia em torno de 10% de
declividade.

Amilise do solo e 0 metodo de avaliar as necessidades de adubo
e calcario para as plantas a serem cultivadas. Antes de se iniciar a coleta
das amostras, deve-se separar a area por unidade de solo: textura (are-
noso, areno-argiloso, argilo-arenoso ou argiloso); topografia (baixada,
meia encosta, topo); usa atual (mata virgem ou cultivado); adubado an-
teriormente ou nao. Recomenda-se tirar uma amostra composta em
cada unidade de solo.

Para que a analise do solo seja representativa da area escolhida, 0

responsavel pela coleta da amostra deve proceder da seguinte forma:

A. Limpar 0 local onde vai ser retirada a subamostra;

B. Cavar urn buraco em formato de cunha com cerca de 20 em de
profundidade;

C. Retirar uma fatia do solo com 2-5 em de espessura de cima a
baixo da cova;

D. Repetir essa operayao em zigue-zague, cerca de dez vezes, na
mesma unidade de solo;

E. Colocar as subamostras em urn balde limpo, para formar urna amos-
tra composta;

F. Misturar bem 0 solo e retirar uma amostra de aproximadamente
300 g.
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A amostra deve ser acondicionada em urn saco plastico limpo ou
em pequenas caixas de papelao e enviada para analise, identificada com
uma etiqueta conforme exemplo mostrado a seguir:

Amostra numero: 1

- Local da coleta: Baixao do Oitizeiro
- Propriedade: Sao Joaquim
- Proprietcirio: Francisco Jose da Silva
- Municipio: Santa Cruz

Essas informayoes devem ser anotadas, tambem, em urn cademo
para orientayao ap6s 0 recebimento do resultado da analise.

o preparo do solo deve constar de uma arayao e gradagem para
em seguida realizar 0 plantio. No caso de areas declivosas, 0 plantio
deve ser feito em curvas de niveis ou cortando 0 senti do da correnteza



das aguas. Esse procedimento evita que as enxurradas carreguem a ca-
mada superficial do solo, que e sua parte mais fertil.

E importante que 0 solo esteja bem preparado, para facilitar a
germina~ao das sementes e 0 desenvolvimento das raizes. Recomen-
da-se nao plantar as culturas na mesma area por dois ou tres anos se-
guidos para evitar 0 aparecimento de doen~as, pragas e 0 esgotamento
do solo.

CALAGEM E ADUBACAO

As recomenda~oes de calagem e aduba~ao sao feitas de acordo
com os resultados da analise do solo. A calagem consiste em espalhar
uniformemente 0 calcario sobre a terra, se possivel, a metade antes da
ara~ao e a outra metade antes da gradagem. E importante que essa ope-
ra~ao seja feita dois a tres meses antes do plantio das culturas. Deve-
se usar 0 calcario dolomitico, que contem calcio e magnesio, em pro-
por~oes equilibradas.

A aduba~ao consiste na aplica~ao, no solo, de adubos contendo
nutrientes. Os nutrientes que as plantas necessitam em maior quantida-
de sao: nitrogenio, f6sforo e potassio. Os principais adubos onde sao
encontrados esses nutrientes sao 0 superfosfato simples e 0

superfosfato triplo, que fomecem 0 f6sforo; c1oreto de potassio, que
fomece 0 potassio; sulfato de amonia e ureia, que fomecem 0

nitrogenio. No cultivo do feijao caupi nao ha necessidade de aplica~ao
de nitrogenio, pois essa planta tern capacidade de retirar esse nutriente
do ar atmosferico.

A distribui~ao do adubo fosfatado deve ser feita em sulcos, a cer-
ca de 10 cm ao lado das fileiras, por ocasiao do plantio. Os adubos
nitrogenados e potassicos devem ser aplicados em cobertura, tambem
a cerca de 10 cm ao lado das fileiras e parcelados em pelo menos duas
aplica~oes.



Espayamento e 0 modo de distribuir adequadamente as plantas
dentro do cons6rcio. E uma maneira simples e barata de alcanyar alta
produtividade.

No plantio da mandioca consorciada com 0 feijao sao indicados
dois sistemas de plantio:

Recomenda-se 0 espayamento de 1,50 metros entre as fileiras de
mandioca e 0,60 m entre covas. Entre as fileiras de mandioca devem
ser plantadas duas fileiras de feijao caupi observando - se a distancia de
0,60 m das fileiras de mandioca e 0,30 m entre as covas, conforme
esquema mostrado a seguir. Obedecendo-se a esses espayamentos ob-
tem-se, aproximadamente, 11.000 covas/hectare de mandioca e 44.000
covas/hectare de feijao. 0 espayamento do feijao e recomendado para
cultivares do tipo moita ou semi-enramadora.
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Recomenda-se 0 espayamento de 1,00 m entre as fileiras de man-
dioca que formam a fileira dupla e 0,60 m entre covas. 0 espayo entre
fileiras duplas deve ser de 2,00 m onde serao plantadas tres fileiras de
feijao afastadas 0,60 m das fileiras de mandioca e 0,40 m entre si. Nes-
se sistema, 0 espayamento entre as covas de feijao deve ser de 0,30 m,
conforme esquema mostrado a seguir. Esse sistema comporta cerca de
12.000 covas/hectare de mandioca e 36.000 covas/hectare de feijao.
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Uma boa colheita comeya com uma boa semente que deve ser de
procedencia confiavel, livre de pragas e doenyas e com elevado poder
de germinayao. As sementes podem ser produzidas na propria
lavoura. Nesse caso, e preciso escolher as melhores plantas,



separando-se as sementes imperfeitas, de cores diferentes, quebradas
e pequenas. Nao se deve plantar as sementes produzidas na propria la-
voura por muitos anos.

No caso da mandioca, usa-se pedac;os do caule de aproximada-
mente 20 cm, com tres a cinco gemas. Deve-se usar maniva grossa,
tirada dos dois terc;os inferior do caule. 0 terc;o superior, que e a parte
mais tenra, nao serve para 0 plantio, porque tern pouca reserva nutriti-
va.

A escolha correta da variedade e 0 modo mais barato de aumen-
tar a produtividade da lavoura. A seguir algumas variedades de mandio-
ca e feijao caupi recomendadas pela pesquisa .

• MANDIOCA
Branquinha
Fio de ouro
Aipimbaia
Clone 8708/05.

• FEIJAO CAUPI
Br 17 - Gurgueia
Br14 - Mulato
Monteiro

A mandioca deve ser plantada no inicio das chuvas, e urn mes
depois planta-se 0 feijao, de modo a evitar 0 sombreamento deste pela
mandioca.



o sistema deve ser conservado limpo para evitar a competiyao do
mato com as culturas. Antes do plantio do feijao, e conveniente fazer
uma capina e 20 dias depois, fazer outra capina. E possivel que essas
duas capinas sejam suficientes. Mas, havendo incidencia de mato pre-
judicando as culturas, fazer mais uma capina. Ap6s a colheita do fei-
jao, royar e colocar os restos da cultura perto das fileiras de mandioca
para diminuir a evaporayao da agua do solo.

A colheita do feijao deve ser realizada em duas etapas, sendo a
primeira quando 60 a 70% das vagens estiverem secas e a segunda quando
o restante das vagens estiverem secas. A colheita em duas etapas e
justificada pelo fato de 0 agricultor obter urn produto de melhor quali-
dade, evitando 0 escurecimento e apodrecimento de graos. As vagens
podres nao devem ser colhidas.

o armazenamento do feijao caupi para 0 consumo ou para venda
pode ser feito em recipientes de plastico, de flandres, silos de zinco ou
em caixas de amianto que devem ficar totalmente vedados. A vedayao
dos recipientes pode ser feita com cera de abelha ou, no caso dos reci-
pientes de boca larga, pode-se cobrir 0 feijao com urna camada de areia
fina. Para 0 armazenamento, os graos devem estar bem secos, de modo
que se quebrem ao serem pressionados nos dentes.



o armazenamento do feijao caupi para plantio (semente) pode
ser feito em recipientes de plastico, zinco, flandres ou vidro que de-
vem ficar totalmente vedados.

usa DA PARTE AEREA E DOS SUBPRODUTOS DA RAIZ
DA MANDIOCA NAALIMENTACAo ANIMAL

A parte aerea da mandioca (ramos tenros e folhas) apresenta al-
tos teores em proteina, ac;ucares, vitamin as e minerais e e muito apre-
ciada por bovinos, caprinos ou ovinos. A parte aerea da mandioca apre-
senta maior valor alimentar que os capins novos. Portanto, nao deve ser
desperdic;ada.

A rama de mandioca logo que e retirada da planta tern uma subs-
tfulcia toxica, 0 acido cianidrico, que pode envenenar os animais. Em
algumas variedades de mandioca, como a Vermelinha ou Goela de jacu,
Jabuti e outras 0 teor de acido cianidrico e alto, em outras como a
Branquinha, Fio de ouro, Aipim baia e as macaxeiras, a quantidade des-
sa substancia e baixa, sendo inofensiva.

Para evitar 0 envenenamento dos animais a rama de mandioca deve
ser picada e transformada em feno, que e obtido por exposic;ao ao sol
durante cerca de 24 horas. Esse tempo e suficiente para eliminar 0

veneno, podendo 0 material ser imediatamente fomecido aos animais
ou ser guardado ensacado ou a granel para ser utilizado quando neces-
sario.

Os subprodutos da raiz, resultantes da fabricac;ao da farinha, tais
como cascas, crueiras e aparas sao ricas em energia e tambem devem
ser aproveitadas na alimentac;ao animal.

Como a parte aerea, os subprodutos da raiz tambem sao toxicos e
podem envenenar os animais se nao estiverem secos.



A mandioca colhida precisa ser 1avada para a retirada da terra,
pedra e ta1os. Essa operayao e feita manua1mente em urn tanque com
agua. Gasta-se em tomo de 1,0 m3 de agua por 1.000 kg de raizes. A
seguir as raizes devem ser descascadas.

As raizes descascadas sao 1evadas ao ra1ador, para serem trans-
formadas em massa. Os ra1adores, comuns na regiao, SaDcompostos
de urn ci1indro da madeira, providos de laminas de ayOserrilhadas fi-
xadas para1e1amente entre si, e no sentido do eixo. As raizes SaDem-
purradas contra 0 ci1indro que gira a urna ve10cidade de 1.200 a 1.500
rpm acionada por urn motor.

Cada 100 kg de massa proveniente da mandioca ra1ada tern apro-
ximadamente 60 - 70 kg de agua que devera ser eliminada antes da tor-
rayaOpara facilitar a OperayaOe evitar a formayao de goma. A opera-
yaOde prensagem e feita em prensa manual de parafuso, seja de ferro
ou de madeira.



A massa prensada se apresenta em forma de bloco, devido a pres-
sao resultante da opera~ao de prensagem. Portanto, antes da massa se-
guir para 0 forno para ser grolada, precisa ser esfarelada no cevador
ou peneirada. 0 material retido na peneira e conhecido como crueira.

Pre-cozimento da massa em camadas que sao reviradas lentamen-
te ate a forma~ao de pequenos aglomerados, os quais sao esfarelados
em urn uniformizador. Ap6s 0 esfarelamento, a massa e distribuida em
camada fina na chapa aquecida do forno e mexida sem interru~ao ate
a secagem conveniente. Dai, a farinha e retirada para esfriar e ensacar.

Durante 0 esfriamento, em geral ha forma~ao de aglomerados.
Para haver uma homogeneiza~ao, a farinha e passada em moinho mu-
nido de peneira (pode ser uma forrageira). A finura da farinha sera de
acordo com a malha da peneira.
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