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RESUMO - Com 0 objetivo de testar os resultados
obtidos pela pesquisa, foram conduzidos nos muni
cipios de Flores do Piaui e em Eliseu Martins-P~
sistemas de produ~ao de mandioca (Manihot e~Qufen

ta Crantz.) em fileiras duplas consorciadas com
feijao macassar (Vigna unguiQufata (t.) Walp.). Ado
tou-se 0 espacamento de 2,00 x 1,00m x 0,60m para
a mandioca e 0,50m x 0,20m para 0 feijao, sendo se
meadas tres fileiras de feijao entre duas filei
ras duplas de mandioca. Usaram-se as cultivares de
mandioca 'Vermelhinha' e 'Casteliana', respectiv~
mente, para os municipios de Eliseu Martins e Flo
res do Piaui. Para a cultura do feijao usou-se a
cultivar BR-l Poty em ambos 10cais. A cultura do
feijao proporcionou urn rendimento de 478 e 425 kg/

~Trabalho financiado com recursos do ajuste INCRA/EMBRAPA
Eng.-Agr. M.Sc. Fitotecnia. EMBRAPA/Unidade de Execu~ao de
Pesquisa de Ambito Estadual de Teresina, Caixa Postal 01,

3CEP 64.000 - Teresina-Piaui.
Eng.-Agr. EMBRAPA/UEPAE de Teresina.



ha, em Flores do Piaui e em E1iseu Martin~ respe~
tivamente. A mandioca foi co1hida aos 12 meses a
p6s 0 p1antio, obtendo-se com a cu1tivar Verme
Ihinha 27,4 t/ha de raizes e 15,5 t/ha de parte
aerea (folhas + hastes), enquanto que na cu1tivar
Caste1iana os rendimentos foram 13,3 t/ha de rai
zes e 12,0 t/ha de parte aerea.

A area c~lhida com mandioca no Estado do Pi
aui no ana de 1981 foi de 120.023 ha, diminuindo
para 61.740 ha no ana de 1984. 0 rendimento mante
ve-se entre 7,3 a 10,9 t/ha, respectivamente aos
anos de 1981 e 1984, com excecao do ana de 1983
em que 0 rendimento medio foi da ordem de 4,9 t/
ha~ motivado pe1a baixa precipitacao pluvial oco~
rida em todo 0 Estado, provo cando uma reducao no
rendimento de raizes de aproximadamente 50%, (Fun
dacao CEPRO 1985).

Os agricultores consorciam a mandioca com as
mais variadas cu1turas, nao uti1izam urn espaca
mento adequado 0 que dificu1ta a rea1izacao dos
tratos cu1turais. g comum 0 p1antio de mais deuma
cu1tivar na mesma area, causando queda na produ
cao devido suas dlferentes epocas de colheita.

Mattos et al. (1982), relatam entre outras,



as seguintes vantagens do sistema de p1antio da
mandioca em fi1eiras dup1as quando comparado com
o sistema tradiciona1: a) faci1idade de uti1izacao
de cu1tivo mecinico; b) possibi1idade de uti1iza
cao sucessiva da mesma area pe1a a1ternincia das
fi1eiras; c) possibi1idade de uti1izacao do consor
cio; d) aumento de produtividade devido ao efeito
de bordadura. Afirmam ainda, que 0 aumento de pr~
dutividade do sistema de p1antio de mandioca em
fi1eiras dup1as foi em funcao da me1hor esp1or~
cao do sistema radicular nas areas 1ivres entre as
fi1eiras dup1as.

Maga1haes e Santiago (1983) verificaram que
o me1hor espacamento para a cu1tura da mandioca
quando em consorcio com feijao e 0 formado por fi
leiras duplas, cujos rendimentos foram 15,6 t/ha
de raizes e 830 kg/ha, respectivamente para man
dioca e feijao vigna.

Resultados obtidos por Mattos et al. (1983)
em experimentos sobre cultivos multiplos de man
dioca com culturas de cicIo curto realizado em
Cruz das Almas-BA, revelaram que a melhor adapt~
cao de espacamento para a mandioca foi a de filei
ras duplas em todas as culturas intercalares estu
dadas.

Para Andrade et al. (1986) 0 sistema de fi
leiras duplas apresentou melhores rendimentos do
que 0 de fileiras simples, independente do metodo



de cultivc, com rendimento de raizes cere a de 12%
superior.

a objetivo deste trabalho foi testar os re
sultados obtidos pela pesquisa em areas de proj~
tos de assentamento de c010nos do ajuste INCRA/
EMBRAPA.

Foram conduzidos no ana de 1985 nos munici
pios de Flores do Piaui e em E1iseu Martins, sis
temas de produ~ao de mandioca em fileiras dup1as
consorciadas com feijao macassar.

As ana1ises de ferti1idade do solo revelaram
os seguintes niveis: fosforo 11 ppm; potassio 89
ppm; ca1cio + magnesio 2,1 mE%; a1uminio 0,30 mE%
e pH 5,3, em Flores do Piaui e em E1iseu Martins
obteve-se para fosforo 20 ppm; potassio 135 ppm;
calcio + magnesio 7,0 mE%; a1uminio 0,05 mE% e pH
6,8.

Adotou-se 0 espa~amento de 2,00 x 1,00xO,60
m para a mandioca e 0,50 x 0,20m para 0 feijao m~
cassar, sendo plantadas tres fi1eiras de feijao
entre duas fileiras duplas de mandioca (Fig. 1).

Usaram-se as cu1tivares de mandioca 'Verme1hinha'
e 'Casteliana', respectivamente, para os munici
pios de Eliseu Martins e Flores do Piaui. Para a



cultura do feijao macassar usou-se a cultivar BR-l
Poty nos dois locais. A area de cada sistema era
de 1,0 ha.
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FiG. 1. Esquema do arranjo espacial do consercio
mandioca em fileiras duplas com 3 filei
ras de feijao macassar.

A colheita da mandioca foi realizada aos 12
meses apes 0 plantio, determinando-se os rendimen
tos de raizes e de parte aerea (folhas + hastes)
em kg/ha e 0 'coeficiente de eficiencia' (divisao
do valor da produ~ao pelo custo total de cada sis
tema).



Nas Tabe1as 1 e 2 saD apresentados os dados
de produtividade de mandioca, feijao macassar, r~
ceita bruta, receita 1iquida e coeficiente de efi
ciencia, onde se pode notar que a cu1tura do fei
jao macassar proporcionou urn rendimento de 478 e
425 kg/ha, em Flores do Piaui e em E1iseu Martin~
respectivamente.

Quanto a cu1tura da mandioca, obteve-se em
E1iseu Martins com a cu1tivar Verme1hinha rendi
mentos de 27,4 t/ha de raizes e 15,5 t/ha de pa~
te aerea, enquanto que com a cu1tivar Caste1iana,
os rendimentos obtidos em Flores do Piau1 foram
13,3 t/ha de raizes e 12,0 t/ha de parte aerea (T~
be1as 1 e 2).

A eficiencia economic a dos sistemas foi de
terminada pe10 indice denominado de Itcoeficiente
de eficiencia". Para E1iseu Martins obteve-se um
coeficiente de 3,13 e 2,64 para Flores do Piaui,
indicando que 0 valor da producao cobriu os cus
tos de imp1antacao dos sistemas (Tabe1as 1 e 2).

1. A adaptacao do sistema tradiciona1 (1,00 x
0,60m) para 0 sistema de fi1eiras dup1as, po~



TABELA 1. Rendimento de parte aerea e raiz de mandioca (t/ha), graos (kg/ha e re
ceita 1iquida (Cz$/ha), Flores do Piaui-PI. 1985/1986.

Parte
aerea
(t/ha)

Mandioca (Caste
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(Cz$/ha)Raiz

(t /ha)
Graos

(kg/ha)

~7Feijao - a pre~o local de junho de 1985 - Cz$ 3,00 kg/graos
Mandioca - a pre~o local de dezembro de 1985 - Cz$ 0,15 kg/raiz
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ente de
eficien
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TABELA 2. Rendimento de parte aerea e raiz de mandioca (t/ha), graos de feijao
(kg/ha) e receita 1iquida (Cz$/ha). E1iseu Martins-PI. 1985/1986.



sibi1ita a consorciacio da mandioca com feijio
macassar, aumentando a receita 1iquida do agri
cu1tor.

2. A cu1tura do feijio macassar nao inf1uenciou so
bre 0 rendimento da mandioca.
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