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Unidade de Observação

Base Agroecológica de Plantio Direto de
Mandioca sobre a Palhada de

Leguminosas Acácia mangium.
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Município Abaetetuba-PA.
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Amazônia Oriental



OBJETIVO

Observar e avaliar os efeitos do plantio direto
agroecológico de mandioca sobre a palhada
da 1eguminosa Acácla mangium, sobre o 'solo e
sobre a produtividade da cultura de mandioca.

METODOLOGIA

Em uma área comunitária de agricultores
• . familiares da Comunidade Alto Guajará, no

município de Abaetetuba, foram implantadas
duas parcelas de 20,O"mx 20,0 m cada. Em
uma, em janeiro de 2009, foi realizado o plantio
de mandioca, variedade manteiguinha, de
acordo com os procedimentos tradicionais do
agricultor, como testemunha e, na outra
parcela, fO'irealizado o plantio da leguminosa
Acácla mangium, no espaçamento de 0,50 m x
0,50 m. " "
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RESULTADOS PARCIAIS
("

Em julho de 2010, foi realizada a colheita de raizes
demandíoca na parcela testemunha, dando uma

I produtlvldade equivalente à 11,0 tlhá de raizes.A parcela
com a legu"minosa Acácia mangium, até dezembro de
2010, encontrava-se com excelente desenvolvimento,
com aproximadamente 2,5.0 m de altura, com previsâo
para ser realizado o manejo com corte raso das plantas
para formação de palhada seguido do plantio direto de "
mandioca," em janeiro de 2011.

" ,

.r


