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Ate bem pouco tempo se criticava 0 agricultor por usa~
a pratica da consorcia98o de culturas. ou seja. 0 plantio de duas
ou~mais culturas numa mesma area. ao mesmo tempo. Os ensinamentos
academlcos afirmavam que a cultura solteira produzia mais. desco
nhecendo que. mesmo produzindo menos. individualments. a soma das
produ9ies das cult8ras em cons6rcio poderia resultar em ~mefeBes
beneffcios economicos.

Em face da insistencia e rea980 do agricultor em nao a
ceitar 0 monocultivo. alguhs pesquisadores se dispuseram a estu
dar. cientificamente, aspectos da consorcia980 de culturas. Para
surpresa. ficou. imediatamehte. constatado que a consorcia980 e
uma forma de cultivo perfeitamente justificavel. com diversas van
tagens sobre 0 monocultivo. Com os primeiros trabalhos publicados
surgiram hovas pesquisas. aumentando. substancialmente. 0 numero
de publica90es sobre a superioridade da consorcia980. Constatada
esta superloridade sUrgiram varias hip6teses para a pesquisa que.
atualmente. no Brasil 0 no mundo. procura-se estudar diversos as
pectos da consorcia980 de culturas. desde 0 melhor arranjo. 0 me
Ihor numero de plantas por area. ate os trabalhos de melhoramento
genetico visando a obtengao de materiais adaptados para serem usa
dos em consorciag80.
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em 1976. apos a cria~ao da Unidade de Execu~ao de Pesquisa de Am
bito Estadual de Teresina. (UEPAE de Teresina). Esses t~abalhos
tambem constataram a superioridade desta pratica. Hoje. ja se tem
resultados qae mostram ser mats vantajosa a cOhsorcia~ao. milho x
feijao. algodao arboreo x milho x feijao x palma. algodao herba
ceo x milho. milho x soja, arroz x milho, ftijao x'mandioca; alem
de uma gama de outros consorcios possiveis de serern utilizados.

Como os resultados san recentes e ainda nao tiveram a
repercussao necessaria no Piau!, observa-se ainda, em alguns mun!
c{pios, que os agricultores estao sendo orientados pare a pratica
do monocultivo. Como exemplo podemos c1ter 0 caso de grandes a
reas de monocultivo de milho e feijao nos municlpios de Valen~a e
Sao Juliao, respectivamente. Numa agricultura, altamente, depe~
dente de chuvas como a nossa e extremameht9. perigoso se utilizar
o monocultivo, pais a falta de uma unica chuva, na spoca certa, po
de acarretar um preju!zo total. Utilizahdo a consorcia~ao estes
riscos podem ser menores. Vejamos algumas vantegens de consorcia

A consorcia~ao de culturas. com sistema radicular,
porte e ci&lo diferentes, favorece uma melhor utiliza~ao dos re
cursos ambientais disponlveis numa mesma area, principalmente CO2,
agua, luz e nutrientss.

2 - Maio~ p~odu~ao total po~ a~~a:

A consorcia~ao permite uma melhor utiliza~ao da te~
ra. Na maioria das vezes seriam necessaries 1,5 a 2,0 hectares de
monocultivo para se obter a mesma produ~ao de 1,0 hectare consor
ciado.

Como as culturas consorciadas, geralmente, tem exi
gencias e cicIo diferentes. os riscos de perda total de produ~ao

4 - Melho~ utilizacao de mao-de-ob~a 6amilia~:



5 - Melho~ ~ont~ole da e~OhaO:

A colheita de diferentes produtos permite urn balan
ceemento na dieta do homem do campo. 0 exempl0 mais comum 8 a can
sorcia9ao milho x feijao, onde a primeiro entra como fonte de e
nergia e 0 segundo como fonte de prote!na.

7 - V~ve~h~6~~acao da 60nte de ~enda:

A consorciaQao de culturas industriais e aliment!
cias (algodao x milho x feijao e mamona x feij8o, p. ex.) a18m de
proporcionar alimentos para sUbsistencia, permite a obten980 de
uma renda adicional para atendimento das demais necessidades basi
ems.

Aqueles que ainda nao se lograr.em convencer destas van
tagens, comumente apontam como desvantagem da consorcia98o a 1m
possibilidade de mecaniza980. Entretanto, 1sto nao 8 verdad~pa~s
existem sistemas p8rfeitamente viaveis de serem mecanizados, tais
como os sistemas em faixas ou similares.

Maiores detalhes sobre consorciaQao de cUltura pa~a 0

Piau!, podem ser solicitados ~ equipe de Fitotecnia da UEPAE:-de
Teresina.


