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RESUMO: As cultivares de feijão-caupi possuem diferentes tipos de porte ou hábito de

crescimento (ereto, semi-ereto, prostado e semiprostado), sendo assim, diferentes tipos de

porte podem apresentar diferentes níveis de competitividade na busca por espaço físico e na

interceptação da luz solar com o sorgo. Assim sendo, objetivou-se com este trabalho avaliar

o  índice  de  área  foliar  do  feijão-caupi  em  sistema  consorciado  e  em  moncultivo.  O

delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com quatro repetições.  Para a

variável  Índice  de  Área  Foliar  (IAF)  do  sorgo  foram adotados  três  tratamentos  (Sorgo

Monocultivo; Sorgo + BRS Guariba; Sorgo + BRS Xiquexique), já para o IAF do Feijão-

caupi foi adotado esquema fatorial 2 x 2, sendo duas cultivares de Feijão-caupi de diferentes

portes  (BRS  Guariba  e  BRS  Xiquexique)  em  dois  sistemas  de  cultivo  (consórcio  e

monocultivo). Determinou-se  o  IAF  quando  a  maioria  das  plantas  de  feijão-caupi  se

encontravam no estádio de pré-florescimento (R5). Mediante os resultados, concluiu-se a

BRS Xiquexique  (porte  semiprostado)  obteve  maiores  valores  de  IAF tanto  em sistema

consorciado quanto em monocultivo quando comparada a BRS Guariba (porte semiereto).

PALAVRAS-CHAVE: Sistema consorciado, Monocultivo, Índice de Área Foliar.
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O consórcio  de  culturas  é,  de  fato,  uma das  principais  alternativas  para  a  melhor

utilização dos recursos naturais disponíveis (RODRIGO  et al., 2001), pois permite o uso

mais eficiente da terra, o melhor aproveitamento da energia solar, nutrientes, água e CO2,

além  de  proporcionar  maior  estabilidade  e  renda  ao  produtor  do  que  o  monocultivo

(GUEDES  et  al.,  2010;  SOUZA  et  al.,  2011).  Nestes  sistemas  de  cultivo  é  comum a

associação  de  gramíneas  com  leguminosas  pelo  fato  de  que  plantas  destas  famílias

geralmente exploram perfis diferentes do solo, possuem arquiteturas diferentes e ocupam

posições diferentes do dossel. Entretanto,  as cultivares de feijão-caupi possuem diferentes

tipos de porte ou hábito de crescimento (ereto, semi-ereto, prostado e semiprostado), sendo

assim, diferentes tipos de porte podem apresentar diferentes níveis de competitividade na

busca por espaço físico e na interceptação da luz solar com o sorgo. Assim sendo, objetivou-

se com este trabalho avaliar o índice de área foliar do sorgo e do feijão-caupi em sistema

consorciado e em monocultivo.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido na fazenda experimental da UNIMONTES, localizada no

município de Janaúba-MG, entre setembro e dezembro de 2014 em um Latossolo Amarelo

Eutrófico. O local situa-se a 15º 47' Sul e 43º 18' Oeste, com 516 m de altitude e clima

semiárido  tipo  Aw, segundo a  classificação de KOPPEN. O sistema de  irrigação foi  de

aspersão convencional fixa, com espaçamento de 12 m entre aspersores e 16 m entre linhas

laterais, com intensidade de aplicação média igual a 6,9 mm h-1.

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com quatro repetições.

Para a variável Índice de Área Foliar (IAF) do sorgo foram adotados três tratamentos (Sorgo

Monocultivo; Sorgo + BRS Guariba; Sorgo + BRS Xiquexique), já para o IAF do Feijão-

caupi foi adotado esquema fatorial 2 x 2, sendo duas cultivares de Feijão-caupi de diferentes

portes  (BRS  Guariba  e  BRS  Xiquexique)  em  dois  sistemas  de  cultivo  (consórcio  e

monocultivo).  As  parcelas  dos  tratamentos  consorciados  foram  constituídas  por  quatro

fileiras de cada cultura,  com 4 m de comprimento cada.  O espaçamento adotado nestas

parcelas foi de 1 m entre linhas de sorgo. As fileiras de feijão-caupi foram intercaladas às de

sorgo, ficando, portanto, a uma distância de 0,50 m destas. A área útil foi composta pelas

duas fileiras centrais de cada cultura, descartando-se 1 m de cada extremidade das fileiras. 
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Em  monocultivo,  as  parcelas  foram  constituídas  de  quatro  fileiras  de  4  m  de

comprimento  cada  e  o espaçamento adotado foi  de 0,7 m entre  linhas  e  a  área  útil  foi

composta pelas duas fileiras centrais, eliminando 1 m de cada extremidade das fileiras.

O índice de área foliar (IAF) foi medido com auxílio de um ceptômero digital, modelo

linear  LP-80 Acuppar,  constituído por uma sonda integrada e  um microcontrolador, esta

avaliação ocorreu quando a maioria das plantas de feijão-caupi se encontravam no estádio de

pré-florescimento (R5). Nestas parcelas foram avaliados o IAF do sorgo e do feijão-caupi,

em consórcio e em monocultivo. Para a determinação do IAF do sorgo mediu-se a radiação

total incidente no ambiente e a radiação que chegava as folhas baixeiras do sorgo ao mesmo

nível do dossel do feijão-caupi. O mesmo aconteceu no tratamento em monocultivo, mediu-

se a radiação total incidente no ambiente e a radiação incidente nas folhas baixeiras. Como

não  havia  o  feijão-caupi  nas  entre  linhas  do  sorgo  em monocultivo,  adotou-se  o  nível

equivalente ao dossel do feijão-caupi. O IAF do feijão-caupi em consórcio foi medido pela

incidência da radiação acima do dossel das plantas e da mesma, nas folhas baixeiras. Para os

tratamentos em monocultivo mediu-se a radiação total incidente no ambiente e a radiação

incidente nas folhas baixeiras da planta. 

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F até 5% de significância,

em  caso  de  diferenças  significativas  as  médias  dos  tratamentos  consorciados  foram

comparadas  pelo  próprio  teste  F.  As  análises  foram  realizadas  utilizando-se  o  pacote

computacional SISVAR (FERREIRA, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise de variância do IAF do sorgo e do feijão-caupi (Tabela 1) revelou que o IAF

do sorgo foi influenciado significativamente pelas cultivares de feijão-caupi e pelo contraste

entre os tratamentos do consórcio e do monocultivo. O IAF do feijão-caupi foi influenciado

pelas mesmas fontes de variação e também pela fonte de variação Monocultivo.
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TABELA 1: Resumo da análise de variância dos dados relativos ao Índice de Área Foliar
(IAF) do sorgo e do feijão-caupi

IAF do Sorgo IAF do Feijão-caupi

FV GL QM FV GL QM
Bloco 3 0,052025ns1 Bloco 3 0,259467**

(Trat.) (2) 2,315267** (Trat.) (3) 9,02855ns

Cultivar 1 0,32** Cultivar 1 15,31811**

- - - Monocultivo 1 7,585513**
Cons. vs Mon. 1 1,995267** Cons.vs Mon. 1 7,585513**

Erro 6 0,0215 Erro 11 4,182024**
Total 11 Total 15 0,238583

CV(%) 18,5 CV(%) 19,76
                             1Não significativo (ns), significativo a 1% (**) e a 5% (*) de probabilidade pelo Teste F

No sistema de consórcio, o IAF do sorgo foi maior nos tratamentos em que ele foi

consorciado  com  a  cultivar  BRS  Xiquexique  em  comparação  a  cultivar  BRS  Guariba

(Tabela 2). Certamente, os tipos de porte das cultivares influenciaram neste resultado, como

foi adotado para uma das medidas de radiação, a interceptada (a nível do dossel do feijão-

caupi na avaliação do IAF do sorgo em sistema consorciado), o número de folhas de sorgo

sombreando o dossel da BRS Guariba é menor, pelo fato de que esta cultivar possuir porte

semi-ereto,  conseqüentemente,  maior  altura  em  relação  a  BRS  Xiquexique  durante  a

avaliação do IAF, resultando em menor valor de IAF medido pelo aparelho. Todavia, o IAF

do sorgo nos sistemas consorciados foi  menor do que no monocultivo (Tabela 2),  tanto

quando  comparado  aos  tratamentos  consorciados  com  a  BRS  Guariba  quanto  aos

consorciados com a BRS Xiquexique, sugerindo que a competição promovida pelas plantas

de feijão-caupi em consórcio podem ter prejudicado o desenvolvimento da gramínea. Este

resultado certamente está relacionado ao espaçamento entre linhas adotado nos dois sistemas

de cultivo. Enquanto, no monocultivo o espaçamento utilizado foi de 0,7 m entre linhas, no

consórcio foi de 1,0 m, proporcionando maior cobertura foliar e, por consequência, maior

sombreamento no cultivo solteiro. O IAF do feijão-caupi no consórcio também foi maior

para a cultivar BRS Xiquexique em comparação à BRS Guariba. 

TABELA 2: Índice de Área Foliar do Sorgo (IAF do Sorgo) e Índice de Área Foliar do 
Feijão-caupi (IAF do Feijão-caupi) em sistema consorciado.

Cultivar IAF do Sorgo IAF do Feijão-caupi
BRS Guariba 0,30 b1 1,60 b

BRS Xiquexique 0,70 a 4,37 a

Sistema de Cultivo IAF do Sorgo IAF do Feijão-caupi

Consórcio 0,50 b 2,98 a
Monocultivo 1,37 a 1,96 b
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1Médias  seguidas  de  diferentes  letras  dentro  da  mesma  coluna  diferem  significativamente  pelo  Teste  F  a  5%  de

significância.

Este resultado certamente está relacionado ao tipo de porte das duas cultivares, uma

vez  que  o  porte  semiprostrado  da  BRS  Xiquexique  pode  ter  proporcionado  maior

concentração  da  folhagem  da  planta,  resultando  em  maior  sombreamento  na  sua  parte

baixeira e,  conseqüentemente,  maior IAF. Sendo uma planta C3,  o feijão-caupi satura-se

fotossinteticamente a intensidades de luz relativamente baixas, enquanto que as plantas do

tipo C4, como o sorgo, só se saturam em níveis de luminosidade três vezes superiores a esses

(FREIRE  FILHO  et  al,  2005),  assim  sendo,  o  sombreamento  causado  pelo  sorgo  não

prejudica o feijão-caupi em sua atividade fotossintética.

CONCLUSÕES

A cultivar BRS Xiquexique (porte semiprostado) obteve maiores valores de IAF tanto

em sistema consorciado quanto em monocultivo quando comparada a BRS Guariba (porte

semiereto).

A cultura do sorgo obteve maiores valores de IAF quando cultivado em monocultivo.
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