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COMPONENTES PRODUTIVOS DO CONSÓRCIO MILHO-FEIJÃO CAUPI SOB 

DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO NA REGIÃO DOS COCAIS 

MARANHENSE 

 

OLIVEIRA, G. S¹; ALMEIDA, G. C¹; ALMEIDA, J. B. A. S¹; CASTRO JÚNIOR, W. 

L²; APRIGIO, A. C.C¹. 
 

RESUMO: O consórcio milho - feijão-caupi é uma prática rotineira do meio rural nordestino, 

o que confere maior aproveitamento da área e diversificação da produção. O presente trabalho 

teve por objetivo avaliar o desempenho produtivo do consórcio milho – feijão caupi 

performance produtiva e a eficiência do uso de água (Vigna unguiculata (L.) Walp.) sob 

diferentes lâminas de irrigação nos cocais maranhense. O experimento foi conduzido no 

Campo Experimental do IFMA – Campus Codó, em Codó – MA (4º 26’ 51’’ S, 43º 52’ 57’’ 

com 48 m de altitude). As diferentes lâminas de irrigação eram aplicadas por meio de um 

sistema de aspersão em linha. A produtividade de grãos das culturas do milho e feijão caupi 

em resposta às diferentes lâminas de irrigação foi linear ao incremento de lâmina. 

Palavras chave: Consórcio, irrigação, produtividade. 

 

COMPONENTS PRODUCTION OF CONSORTIUM CORN - BEANS COWPEA 

UNDER DIFFERENT IRRIGATION IN THE REGION OF COCAIS MARANHENSE 

 

SUMMARY: Corn consortium - cowpea is a routine practice of the northeastern rural areas , 

which makes better use of the area and diversification of production. This study aimed to 

evaluate the performance of corn consortium - cowpea production performance and efficiency 

of water use ( Vigna unguiculata (L.) Walp . ) Under different irrigation levels in Maranhão 

coca crops . The experiment was conducted at the Experimental Field of IFMA - Campus 

Codó in Codó - MA (4th 26 ' 51' ' S, 43 52' 57 ' ' with 48 m asl) . The different water depths 

were applied by means of an in-line spray system . The grain yield of corn and cowpea in 

response to different irrigation was the linear blade increment. 

Keywords: Consortium , irrigation, productivity. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Oliveira et al. (2007) salientam que o consórcio de milho e feijão-caupi se consolida 

especialmente devido a importância socioeconômica destas culturas, perfazendo-se assim 

como uma prática tradicional no meio rural nordestino o que permite ao pequeno agricultor 

diversificar sua produção e explorar a terra de modo mais intensivo. O plantio de milho e de 

feijão-caupi sob regime de sequeiro na região dos cocais maranhenses fica limitado aos meses 

de janeiro a abril, pois não há disponibilidade hídrica suficiente para garantir a produção nos 

plantios efetuados fora desse período, o que torna obrigatório o uso da irrigação. 

Vários resultados de pesquisa têm sido obtidos com o consórcio milho-feijão, abrangendo 

diversos aspectos como o sistema e épocas de semeadura, porte das plantas, espaçamento, 

população de plantas, adubação, retorno econômico e outros, que têm permitido aumentar a 

eficiência do sistema (VIEIRA, 1985 apud Costa & Silva, 2008). 
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Assim, têm-se buscado o incremento de novas práticas agrícolas objetivando-se um maior 

aproveitamento do solo. Trabalhos revelam que os sistemas consorciados apresentam níveis 

mais elevados de produtividade da terra e maior estabilidade da produção em relação ao 

sistema de monocultivo. Dentre várias práticas adotadas pelo meio rural buscando o maior 

aproveitamento da terra, destaca-se o consórcio entre culturas, tendo como eminente e 

importante destaque tanto produtivo quanto socioeconômico, a associação entre leguminosas 

e gramíneas. 

 Com o objetivo de analisar os componentes produtivos do feijão em diversos sistemas 

de cultivo, Araújo et al. (1986), observaram uma redução na produção de grãos nos sistemas 

de consórcio intercalar e intercalar de substituição com o milho, isto se deve, segundo os 

autores à redução do número de vagens por planta. Corroborando com essa afirmativa, Lana 

et al. (2003) ponderam que o número de vargens por planta tende a ser o caráter com maior 

potencial a ser utilizado no momento da seleção da variedade de feijão em monocultivo, 

visando a semeadura no consórcio. 

 Albuquerque (2010), aponta que de maneira geral a necessidade de água do feijoeiro  

com ciclo de 60 a 120 dias varia entre 300 e 500 mm, ao mesmo tempo que em alguns casos, 

a máxima produtividade pode ser atingida numa faixa de necessidade hídrica menor que 250 

mm.  

Pereira (2012) salienta que o milho de variedade de ciclo médio, cultivado para a 

produção de grãos secos, consome de 380 a 550 mm de água em seu ciclo completo, 

dependendo das condições climáticas.  

Desenvolveu-se o presente trabalho objetivando verificar os elementos de 

produtividade das culturas do milho e do feijão no sistema consorciado sob diferentes lâminas 

de irrigação na região dos cocais maranhense. 

METERIAIS E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no período entre primavera e verão, no campo 

experimental do Instituto Federal do Maranhão – Campus Codó, com coordenadas 

geográficas de 4º 26’ 51’’ S, 43º 52’ 57’’ O e com altitude de 48 m e classificação de clima 

segundo Köeppen do tipo Aw – megatérmico com inverno seco, sob as condições de solo 

classificado como Neossolo Quatzarênico. Nas tabelas 1 e 2 são apresentadas os parâmetros 

químicos e físico-hidricos da área exeprimental.  

Tabela 1. Parâmetros de Fertilidade do Solo da Área experimental. Codó, 2015 

Profundidade pH P K  Ca
2+

 Mg
2+

 Al
3+

 H+Al MO 

(m) (H2O) (mg dm
-3

)  (cmolc dm
-3

) (dag kg
-1

) 
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0 – 0,20 6,2 7,7 46  1,8   0,8 0,0 1,37 8,0 
 

Fonte: Laboratório de Solos Universidade Estadual do Maranhão - UEMA  

 

Tabela 2. Parâmetros físico-hídricos do Solo da Área experimental. 

Camada (m) 
Umidade 

PM (%)         CC (%) 

0,0 a 0,20 m 2,9 7,8 

Fonte: Laboratório de Hidráulica da Universidade Federal de Viçosa, MG. 
 

Em campo utilizou-se as cultivares BR 17 Gurguéia do feijão-caupi e o híbrido Al 

Bandeirante, para o milho. O plantio do milho se deu com espaçamento de 1,0 m entre linhas 

e 0,25 m entre plantas. O feijão foi semeado entre as linhas de milho, também com 

espaçamento de 1,0 m entre fileiras de feijão e 0,25 m entre plantas. Ambos os plantios se 

deram em 19/04/2015. 

 O método de irrigação usado no experimento foi o de aspersão convencional composto 

por uma linha lateral em sistema line source. Posterior à instalação do sistema, procedeu-se 

com o teste para aferição das lâminas de irrigação com coletores, instalados em todo o 

experimento, os quais tinham seus volumes de água após cada irrigação aferidos através de 

uma proveta graduada em milímetros. 

O experimento foi disposto sob um delineamento experimental de blocos casualizados, 

com quatro repetições. As análises estatísticas de variância e regressão foram aferidas 

utilizando o programa Excel (Microsoft, 2010). 

 O manejo da irrigação foi executado diariamente fazendo-se uso do método de balanço 

de água no solo, com bases nos valores diários da coleta de solo com aferição da umidade em 

forno elétrico conforme metodologia proposta por Tavares et al. (2008). 

Buscando a aferição das respostas do milho e feijão-caupi às diferentes lâminas de 

irrigação ofertadas, em sistema de consorciação, procedeu-se com o levantamento das 

medidas dos componentes de produção. No tocante ao milho, analisou-se o comprimento de 

espiga (cm), produtividade de grãos (g) e massa de grãos corrigida à umidade de 13% (g), 

conforme metodologia proposta por BRASIL, 2009. Para o feijão-caupi, aferiu-se o 

comprimento de vagem (cm), número de grãos por vagem, tendo 10 vagens como padrão por 

parcela, número de vagens por planta e massa de grãos da parcela sem correção de umidade 

(g). 
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Os valores aferidos referentes às médias de comprimento de vagem, número de grãos por 

vagem, número de vagens por planta e massa de grãos da parcela em função das lâminas de 

irrigação ofertadas são apresentadas na Tabela 3 

Tabela 3 – Componentes produtivos do feijão-caupi. 

LÂMINA (mm) CV NGV NVP MGP 

1 - 100% 14,602 13,850 9,945 22,527 

2 – 75% 13,037 13,125 15,752 27,372 

3 – 50% 11,450 10,600 7,585 13,505 

4 – 25% 11,530 10,550 5,832 9,362 

 

 O quantitativo das lâminas de irrigação aplicadas nas parcelas se comportaram  

representando um gradiente decrescente a partir da linha central de aspersores, aspecto este 

marcante do sistema de aspersão em linha. Conforme a tabela 3, observa-se ainda, um 

comportamento decrescente nas variáveis de comprimento de vagem, número de grãos por 

vagem e número de vagens por planta, corroborando com o que encontrara Ferreira et al., 

2010. O parâmetro MGP foi o componente que apresentou maior variação positiva conforme 

o aumento da lâmina de irrigação. Tais resultados são discordantes com o que apresentam 

Andrade Júnior et al., (2002), ao trabalharem com duas cultivares de feijão (BR 14 – Mulato e 

BR 17 – Gurguéia). 

 O componente massa de grãos da parcela variou em aproximadamente 33,7% 

comparando-a a maior lâmina com a menor, possivelmente por influência da redução do 

número de vargens por planta. Na tabela 4 são apresentadas as equações de regressão para os 

componentes do feijão em função das lâminas de irrigação. 

Tabela 4 – Equações de regressão. 

COMPONENTE EQUAÇÃO R² 

CV Y = 0,0432 * X + 9,9538 0,8769 

NGV Y = 0,0497 * X + 8,925 0,8800 

NVP  Y = 0,082 * X + 4,6522 0,3748 

MGP Y = 0,2135 * X + 4,8513 0,7013 

 

 Nos gráficos abaixo são apresentados os comportamentos dos componentes de 

produção do feijão-caupi em função das lâminas de irrigação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 



  

 

 

 

Abaixo, na Tabela 5, são apresentados os valores médios do milho para os 

componentes peso de espiga PE (g), produção de grãos PG (g) e massa de grãos corrigida à 

umidade de 13%. 

Tabela 5 – Componentes produtivos do milho. 

LÂMINA (mm) PE PG MGC 

1 - 100% 117,294 89,338 15,166 

2 – 75% 64,225 48,702 12,577 

3 – 50% 70,975 55,807 11,313 

4 – 25% 80,295 57,952 15,351 

  

Conforme a tabela acima pode-se verificar um comportamento decrescente dos 

parâmetros de produtividade do milho em todas as variáveis analisadas em função da 

diminuição da lâmina de irrigação aplicada. A variável peso de espiga apresentou aumento 

percentual de aproximadamente 31,5% comparando a maior com a menor lâmina aplicada.  O 

mesmo comportamento foi encontrado por Silva et al. (1992) quando trabalharam com cinco 

níveis diferentes de lâmina de água, sendo que as lâminas totais (precipitação + lâmina média 

aplicada) variaram entre 109 até 753 mm, para o ciclo total da cultura, obtendo-se 

produtividades variando entre 1.638,3 até 8.543,2 kg ha
-1

. 

Na tabela 6 são apresentadas as equações de regressão correspondentes à PE, PG e 

MGC, do milho consorciado em função das lâminas de irrigação.  

 
Tabela 6 – Equações de regressão. 

COMPONENTE EQUAÇÃO 

PE Y = 16,534 ln(X) + 16,827  

PG Y = 14,737 ln(X) + 3,804  

MGC Y = 0,499 ln(X) + 15,607  

 

CONCLUSÃO 
  

 Pode-se aferir que a produtividade do consórcio milho-feijão-cupi em resposta à 

diferentes lâminas de irrigação tem comportamento linear às lâminas, ou seja, os parâmetros 

produtivos apresentaram aumento significativo conforme se aumentava a lâmina aplicada. 
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