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RESUMO - Tres ensaios de epocas de semeadura relativa,
no consercio milho x feijao macassar, foram conduzidos
nos anos agr;colas de 1976/1977, 1977/1978 e 1978/1979,
na microrregiao homogenea dos Baixoes Agricolas Piaui-
enses, do Estado do Piau;. No municipio de Francisco
Santos-PI (1976/1977) foram estudadas cinco epocas de
semeadura relativa: feijao semeado 15 e 30 dias antes
e apes 0 milho, feijao e milho semeados no mesmo dia.Em
Picos-PI (1977/1978) e (1978/1979) as epocas foram: fei
jao semeado oito e 15 dias antes e apes a milho, feijao
e milho semeado no mesmo dia. Em Francisco Santos 0
interval0 de 30 e 15 dias entre as semeaduras prejudi-
cou 0 rendimento da cultura semeada par ultimo. Em Pi-
cos nao foi observada diferenca significativa (Tukey 5~
no rendimento de graos de feijao dentro das epocas es-
tudadas. Os maiores rendimentos de graos de milho fo-
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ram observados nas semeaduras antecipadas, nao diferin-
do significativamente da semeadura simultanea em 1977/
1978 e: nem da semeadura do feijao oito d;as antes do
milho em 1978/1979.

Entre as culturas de subsistencia exploradas no
Piau" 0 feijao macassar e 0 milho se destacam pel0 im-
portante papel soc;o-econom;co que desempenham, como a-
limentos, fonte de emprego e de renda para as popula-
c;oes rura;5 •

A explorac;ao dessas culturas e realizada, predomi-
nantemente, em consorcio, principalmente, pelos peque-
nos e medios produtores, que procuram tirar de uma mes-
ma area varios produtos. as rendimentos do consorcio
milho x macassar situam-se em torno de 700 a 300 kg/ha
de graos, para milho e feijao respectivamente. (CEPA
1979) .

No cult;vo consorciado, verificam-se as praticas
da semeadura do milho antes do feijao, do feijao antes
do milho e da semeadura simultanea dessas culturas, en-
tretanto, nao ha nenhum estudo que mostre qual dessas
e a melhor pratica.

Com 0 objetivo de estudar as semeaduras relativas



e simultaneas no consorcio milho x feijao macassar e
seus reflexos no rendimento do sistema como urntodo, e
dos componentes individuais, com vistas a identificar
qual a melhor pratica, foi conduzida essa pesquisa.

Os ensaios foram conduzidos nos anos agr;colas de
1976/1977, 1977/1978 e 1978/1979, na microrregiao homo-
genea dos Baixoes Agr;colas Piauienses, nos munic;pios
de Francisco Santos (1976/1977 - ensaio 1) e Picos(197~
1978 e 1978/1979 - ensaios 2 e 3).

Os solos das areas experimentais sao do tipo la-
tossol0 vermelho amarel0, textura arenosa (Francisco
Santos) e aluviao eutrofico (Picos). Os resultados das
analises qu;micas dos solos sao apresentados na Tabela
1. Na Tabela 2, encontram-se as precipita~oes pluvio-
metricas ocorridas durante 0 desenvolvimento das cultu-
ras.



TABELA 1 - Resultados das analises quimicas dos solos
das areas experimentais

ppm mE% pHMunicipios Ca2+ M 2+ A13+P K + g
Francisco Santos
(1977) 3 28 0,6 0,8 3,8
Picos (1978) > 30 > 150 > 10,0 0,0 6,9
Picos (1979) > 30 > 150 > 10,0 0,0 6,7
Fonte: DNOCS - la DR - Laboratorio Regional - Setor de

Fertilidade

TABELA 2 - Precipita~oes pluviometricas (mm) ocorridas
nas areas experimentais de Francisco Santos
(1977) e Picos (1978 e 1979).

Meses Francisco Santos p; cos
1977 1978 1979

Janei ro 68,3 198,0 174,0
Feverei ro 92,6 105,0 205,0
Mar~o 37,0 57,0 112,0
Abri 1 111 ,0 130,0 148,0
Maio 0,0 18,0 41,0
Tota1 308,9 508,0 680 ,0
FoNTE: Pluv;ometro ;nstalado proximo as areas exper;me~

tais.



o delineamento experimental foi 0 de blocos casua-
lizados com seis repeti~6es e cinco tratamentos. Para
feijao, utilizou-se a cultivar 'Pitiuba' (tipo ramador,
ciclo de 80 a 100 dias) e para 0 milho a cultivar ICen-
tralmex' (sintetica, ciclo de 120 alSO dias).

As semeaduras dos ensaios foram feitas durante 0
per;odo chuvoso, mes de janeiro, de cada ana agricola.

No ensaio l(Francisco Santos) os tratamentos fo-
ram: feijao semeado 30 dias antes do milho, feijao se-
meado 15 dias antes do milho, semeadura simultanea mi-
lho-feijao, feijao semeado lS dias apos 0 milho e fei-
jao semeado 30 dias apos 0 milho.

A area de cada parcela foi de 80m2 (8M x 10m) com
area util de 48m2 (6m x 8m). Usaram-se duas fileiras
de feijao entre duas de milho. As fileiras de feijao
distavam de 1,Om entre si e O,SOm das fileiras laterais
de milho, com espa~amento entre covas de 1,Om, com duas
plantas por cova.

Foram colocados a lan~o e incorporado com uma gra-
dagem, 3,2 t/ha de calcaria dolom;tico, dois meses an-
tes da semeadura. Utilizou-se a formula de aduba~ao
20-40-40 kg/ha de N, P20S e K20, sendo todo 0 fosforo,
potassio e metade do nitrogenio aplicados em funda~ao,
por ocasiao de cada semeadura, e 0 restante do nitroge-
nio,30 dias apos , em cobertura.

Nos ensaios 2 e 3 (Picos) os tratamentos foram:
feijao semeado lS dias antes do milho, feijao semeado



oito dias antes do milho, semeadura simultanea milho-
feijao, feijao semeado oito dias apes 0 milho e feijao
semeado 15 dias apes 0 milho. A area de cada parcela
foi identica a do ensaio 1 com areas uteis de 43,2m2
(5,4m x 8,Om) para 0 feijao e 57,6m2 (8,Om x 7,2m) para
o milho. Usaram-se duas fileiras de feijao entre duas
de milho. As fileiras de feijao distavam de 0,60m en-
tre si, conservando a mesma distancia das fileiras la-
terais de milho, com urnespa9amento entre covas de
0,50m, com duas plantas por cova. 0 espa9amento para
o milho foi de 1,BOm x 1,Om, com duas plantas por cova.

Fez-se a analise de variancia do rendimento de
graos, corrigidos para 13 e 15% de umidade para 0 fei-
jao e milho, respectivamente.

Os dados de rendimento de Francisco Santos foram
transformados em Ix + 0,5 (MARKUS 1974). Na apre-
senta9ao dos resultados e discussao utilizaram-se os
dados reais .

Na compara9ao entre as medias dos tratamentos a-
plicou-se 0 teste de Tukey, ao nivel de 5% de probabi-
1idade.

Os dados de rendimentos de graos e as porcentagens,
em rela9ao a semeadura simultanea das duas culturas



TABELA 3 - Rendimento de graos em kg/ha de milho e fei-
Jao em cinco epocas de semeadura relativa,
e porcentagem em rela~ao a semeadura simul-
tanea. Francisco Santos-PI, 1977.

tpocas de semeadura Rend. de graos Porcentagem
relativa Milho Feijao Milho Feijao
Feijao 30 dias antes do
milho a c 239 a a 102
Feijao 15 dias antes do
milho 177 b 252 a 40 107
Feijao no mesmo dia do
milho 431 a 235 a 100 100
Feijao 15 dias apos 0
milho 402 a 70 b 93 30
Feijao 30 dias apos 0
milho 558 a 8 b 129 3
OBS.: Medias na vertical seguidas pela mesma letranao

apresentam diferen~as significativas, ao nivel
de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

a milho nao produziu quando semeado 30 dias apos
o feijao. Considerando-se 0 indice 100 para a semea-
dura simultanea, observa-se que houve urnincremento de
29% no rendimento do milho quando este foi semeado 30
dias antes do feijao e, urndecrescimo de 60% quando foi
semeado 15 dias apos 0 feijao.



No caso do feijao houve urnpequeno acrescimo de 2 e 7%,
quando sua semeadura foi antecipada de 30 e 15 dias em
rela~ao ao milho, entretanto, houve decrescimos signi-
ficativos de 70 e 97% quando semeado 15 e 30 dias apos
o milho, sendo que no ultimo caso a produ~ao foi insig-
nificante.

Os resultados mostraram que no solo do municipio
de Francisco Santos os intervalos de 15 e 30 dias sac
muito prejudiciais a cultura semeada por ultimo, redu-
zindo em mais de 50% 0 rendimento dessa cultura, com
intervalo de 15 dias e em mais de 90% com intervalo de
30 dias. A cultura semeada primeiro, pelo seu maior
crescimento em rela~ao a semeada por ultimo, torna-se
uma competidora mais forte, pe1os fatores de ambiente,
e isto associado a baixa fertilidade e a baixa capaci-
dade de reten~ao de umidade do solo, contribui para 0
insucesso das culturas semeadas por ultimo nos interva-
los de 15 e 30 dias. GOLDSWORTHY (1979), obteve resul-
tados similares com feijoeiro comum e milho utilizando
intervalos de semeadura de 30 e 40 dias e, SILVAet aZ.
(1977) com soja e milho com intervalos de 30, 60 e 90
di as.

Baseado nos resultados obtidos no ensaio 1, foi
excluido nos ensaios 2 e 3 0 intervalo de 30 dias e a-
dicionado 0 intervalo de oito dias. Nas Tabelas 4 e 5
encontram-se os resultados obtidos nesses ensaios.



-TABELA 4. Rendimento de graos em kg/ha de mi1ho e fei-
jao em cinco epocas de semeadura re1ativa e
porcentagem em re1a~ao a semeadura simu1tanea.
Picos, 1978.

tpocas de semeadura
re1ativa

Feijao
milho
Feijao
mi1ho
Feijao
milho
Feijao
milho
Feijao
milho

Rend. de graos Porcentagem
Milho Feijao Milho Feijao

B dias apos

OBS.: Medias na vertical seguidas pela mesma letra nao
apresentam diferen~as significativas, ao nivel
de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.



-TABELA 5 - Rendimento de graos em kg/ha de milho e fei-
jao em cinco epocas de semeadura e, porcenta-
gem em rela~ao a semeadura simultanea. Picos,
1979.

Epocas de semeadura
relativa

Rend. de graos Porcentagem
Milho Feijao Milho Feijao

Feijao 15 dias antes do
milho 910 b 737 a 72 101
Feijao 8 dias antes do
milho 1 354 a 638 a 106 87
Feijao no mesmo dia do
milho 272 ab 733 a lOa 100
Feijao 8 dias apos 0
milho 1 392 a 632 a 109 86
Feijao 15 dias apos 0
milho 1 504 a 462 a 118 63
OBS. : Medias na vertical seguidas pela mesma letra nao

apresentam diferen~as significativas, ao nivel de
5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
as rendimentos obtidos foram superiores aquel es

de Francisco Santos, talvez devido ao solo ser de boa
fertilidade e possuir boa capacidade de acumula<;ao e
reten<;ao de umidade, 0 que favoreceu 0 desenvolvimento
de ambas as culturas, haja visto nao ter havido dife-
ren~as significativas no rendimento de feijao dentro
das epocas estudadas.



No ensaio 2 os mais baixos rendimentos de milho
foram quando a semeadura ocorreu 15 e oito dias apos a
semeadura do feijao, provocando urndecrescimo signifi-
cativo no rendimento de 37 a 38% em rela~ao a semeadu-
ra simultanea. Em 1979 (ensaio 3), 0 menor rendimento
do milho foi quando sua semeadura ocorreu 15 dias apos
a do feijao, entretanto, nao diferiu da semeadura simul
tanea, mas foi inferior as demais epocas.

Na Figura 1, encontram-se as curvas de rendimento
de graos de milho e de feijao relativas aos tres anos a
gricolas.

Resultados de tres ensaios mostraram a sensibili-
dade do milho a competi~ao quando semeado a partir de
15 dias apos 0 feijao e urnensaio mostrou essa sensibi-
lidade a partir de 8 dias (Tabela 4). Em Francisco San
tos, em solo de baixa fertilidade, 0 rendimento do mi-
lho, quando este foi semeado apos 0 feijao, foi inferior
a mais de 50% ao da semeadura simultanea . KOKAY (1978)
enfoca 0 trabalho realizado no Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CrAT) Colombia, em que 0 milho
sofreu perdas significativas no rendimento, quando foi
semeado 15 dias apos 0 feijieiro comum, sendo essas pe~
das atribuldas ao sombreamento do feijoeiro comum so-
bre as plantas do milho.

o feijao mostrou-se senslvel a competi~ao das
plantas de milho apenas no solo de baixa fertilidade de
Franci sco Santos, nao apresentando reflexos negativos no
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rendimento dos ensai os de Picos, mesmo quando semeado
8 e 15 dias apos 0 milho. Entretanto, apresentou me-
lhores resultados quando em semeadura simultanea.

A partir dos resultados obtidos podem ser tiradas
as seguintes conclusoes:
1. Em Francisco Santos, em solo de baixa fertilidade, a

cultura semeada por liltimo teve seu rendimento redu-
zido em mais de 50% em rela~ao a semeadura simulta-
nea.

2. Em Picos, em solo de alta fertilidade, 0 feijao
sofreu redu~ao significativa no rendimento
quando semeado ate 15 dias apes 0 milho;

3. a milho apresentou queda de rendimento quando
semeado a partir de 15 dias apes 0 feijao;

4. as melhores rendimentos de milho e feijao foram
tidos em semeadura simultanea.

-nao
mesmo
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