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o cultivo em consorcio e empregado empiricamente no Brasil ha muito tempo mas. so a partir da decada de 70. a 
pesquisa e 0 servic;o de ex1ensao rural constataram sua viabilidade economica e a necessidade de desenvolver 
tecnologias para esse sistema (Embrapa. 1982: Embrapa. 1985: Melo et al. , 1988: Ramalho et a1.. 1983; Rama]ho. 
1988: Reuniao .... 1990a: Remuao .... 1990b: Silva et al .. 1985: Teixeira & Thung. 1994). Os produtorcs intcgrantes 
da agricultura familiar, buscam a otimizac;ao da receita liquida pelo uso de area no sistema de plantio em 
consorcio. Sao cultivos menos tecnificados. pelas dificuldades de mecanizac;ao e uso limitado de insunlos, aIem 
da reduzida populac;ao de plantas. que resultam em baixos niveis de rendimento. Os pequenos produtores 
objetivam a otimizac;ao da receita identificada nas vantagens do plantio em cons6rcio. como: maior produc;ao de 
alimentos por area. maior seguranc;a de produtividade. produc;ao de milho verde a custo zero. maior ganllO 
economico. controle de erosel0 e reduc;ao de plantas daninhas. Considerando quc 0 objetivo do pequeno produtor. 
no plantio de invemo. e a produc;ao de milho verde, a inclusao do feijao em cons6rcio vise) diminuir ou ate mesmo 
custear os gastos da produc;ao do nulho verde. Em 1993, alguns sistemas foram analisados e testados entre 
pequenos produtores sob orientac;ao tecnica con junta da Embrapa Arroz e Feijao e da Emater-G0. Em 1994. no 
municipio de lnhumas. foram testados diferentes sistemas de cultivo empregando: 1. Preparo do solo: 
tratorizado convencionaL 2. Corr~ao do solo: nao fez calagem. Aduba~ao: Milho: 300 kg de 4-30-]6/ha e 
10 kg de sulfato de zinco/ha: Feijao: 300 kg de 4-30-16/ha. Aduba~ao de Cobertura: 60 kg de N/ha no 
milho: 3. Cultivar de feijao: lalo Precoce: 4. Cultivar de milho: AG ] 051: 5. Tratamentos: a) Milho 
solteiro. trac;ao animal: 5-6 sementes/m: 1.00 m entre fileiras de milho: 45.000 plantas/ha; b) Feijao soheiro, 
trac;ao animal: 15 sementes/m; 0,50 m entre (iJeiras de feijao: 240.000 plantas/ha: c) Consorcio l

• tracao 
animal : fileiras simples de milho e duplas de feijao . Milho: 6-7 sementes/m: L50 m entre fileiras. 33.000 
plantas/ha. Feijao: 15 sementes/m: 160.000 plantas/ha: 050 m entre fileiras tanto de nulho-feijao, como entre 
feijao-feijao; d) Consorcio~ . tracao alumal: fileiras duplas de nulho e duplas de feijao: Milho. 4-5 sementes/m: 
0.50 m entre fileiras de milho-milho e 1,14 m entre fileiras duplas de milho com duplas de feijao entre as 
mesmas. 35.000 plantas/ha. Feijao. 15 sementes/m; 120.000 plantas/ha; 0.50 m entre fileiras de milho e 0.38 
m tanto entre fileiras de milho-feijao. como feijao-feijao: 6. Tratamento de Sementcs: Carbosulfan 
(inseticida) e Carbosin+ T1uram (fungicida): 7. Irriga~ao; 8. Controle de pragas c doen~as: As orientac;oes 
foraln prestadas por pesquisadores e. ou tecnicos da Embrapa Arroz e Feijao e da Emater-GO. de acordo com 0 
sistema de irrigac;ao empregado e a incidencia de pragas e. ou doenc;as na propriedade. 9. Colheita: feita na epoca 
correta: 10. Avalia~ao da eficiencia do consorcio: com base no custo/beneficio. A semente de feijao foi 
fomecida pela Embrapa Arroz e Feijao e repassada ao produtor pela Emater-GO em regime de comodato. que 
consiste em emprestimo com compromisso de devoluc;ao de mna quantidade pre-estabelecida. Dessa fomla. 
houve maior empenho do produtor na produc;ao dessa legununosa, e a Emater-GO garantiu sementes para outros 
trabalhos com pequenos produtores. Os resultados alcanc;ados (Tabela 1 e Figura I) demonstram que 0 consorcio 
de milho verde com feijao. no plantio de invemo. e mais vantajoso que 0 monocultivo de milho verde. com receita 
Iiquida variando de 33% a 34%. enquanto que para 0 milho verde e para 0 feijao soIteiros foi, rcspectivamente, dc 
27%e6%. 
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Tabela 1. Cons6rcio de milho com feijao no plantio de mverno - receitas e despesas. 
Inhumas, GO, 1994. 

Despesas 
(R$) 

Produ<;:ao 
Discrimina<;:ao 

Feijao soIteiro 333,00 
Milho Solteiro 345.40 

feijao 
(kg) 

1.800,00 

Cons6rcio i 444,00 1.440,00 
Cons6rcio2 426,50 964,80 

1 uma fileria de milho com duas de feijao. 
2duas fileiras de milho com duas de feijao. 
3 espigas comercializaveis. 

Cons6rcio: uma 
fileira de milho 

com duas de -
feijao 
34% 

Milho Solteiro 
27% 

milho 
(maos3

) 

690 
698 
715 

feijao 

1.050,00 

840,00 
562,80 

Receitas (R$) 
Bruta 
milho total 

1.050,00 
3.450,00 3.450,00 
3.490,00 4.330,00 
3.575,00 4.137,80 

Cons6rcio: duas 
fileiras de milho 

com duas de 
feijao 
33% 

Feijao solteiro 
6% 

Uquida 

717,00 
3.104,60 
3.886,00 
3.71 UO 

Figura 1: Distribui<;:ao percentual da receita liquida com 0 cons6rcio milho x 
feijao implantado no municipio de Inhumas, GO, 1994. 
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