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RESUMO 

MtTODO DE AN�LISE ESTAT1STICA PARA COMBINAÇAO DE 

CULTIVARES EM CONSORCIO 

Autor: Isaías Olívio Geraldi 

Orientador: Roland Vencovsky 

O presente trabalho teve como objetivo principal elaborar 

uma metodologia estatístico-experimental para avaliar o comportamento de 

cultivares de duas espécies diferentes combinadas em consÕrcio, e para

lelamente testar esta metodologia, no estudo de uma amostra de cultiva

res de milho e de feijão avaliadas em consÕrcio e em monocultivo. 

A metodologia propos�a pressupoe que as cultivares das 

duas espécies em consÕrcio sejam combinadas segundo o arranjo dialélico, 

e que a produção de grãos de ambas seja transformada em uma variável co

mum, através da relação de preços entre elas no mercado. O modelo mate

mático empregado corresponde a uma adaptação do modelo de GARDNER e 

EBERHART (1966) para os cruzamentos dialélicos. Com base neste modelo, 

foram obtidas as fÕrmulas para a estimação dos componentes de médias e 

das somas de quadrados, utilizando-se o método dos quadrados mínimos. Fo 

ram adaptados ainda ao estudo de competição os conceitos empregados em 

genética para os cruzamentos dialélicos, entre eles, os efeitos da capa

cidade geral de competição, capacidade especifica de competição e efeito 
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geral de consórcio que mede a capacidade de complementação entre as duas 

especies. 

Os ensaios de avaliação foram realizados no ano agrícola 

de 1979/80 em Sete Lagoas (MG), utilizando-se seis cultivares de feijão 

<le -dif-erentes hábitos de crescimento- e seis cultivares de milho de dife

rentes portes e graus de variabilidade genetica, que permitiram 36 com

binações diferentes em consórcio. Estes 36 tratamentos foram avaliados 

em um látice simples duplicado 6x 6 (quatro repetições), enquanto que 

as cultivares em monocultivo foram avaliadas em delineamentos em blocos 

casualizados com quatro repetições. 

A metodologia elaborada mostrou-se bastante abrangente p� 

ra explicar o comportamento das cultivares de milho e feijão em consor

cio, em relação ao comportamento das mesmas em monocultivo, bem como na 

detecção de algumas propriedades das cultivares, favoráveis para o culti 

vo no sistema consorciado. A comparação desta metodologia com algumas 

outras convencionais mostrou que, entre outros aspectos, o efeito geral 

de consórcio (c .. ) e mais eficiente que a razão da área equivalente (RAE). iJ 

para a comparação da eficiência biológica das diferentes combinações. 

As melhores combinações de milho e feijão em consorcio fo 

ram aquelas onde ocorreu uma alta complementação entre as cultivares (al 

to efeito geral de consórcio), ao contrário das piores combinações. No 

geral, as compinaçÕes favoráveis envolveram cultivares com alta capaci

dade geral de competição e vice-versa. Algumas exceções ocorreram devi

do â magnitude da capacidade especifica de competição. 
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Para as cultivares de milho constatou-se a ocorrencia de 

uma boa concordância entre o comportamento em consÕrcio e em monoculti-

vo, ao passo que para as cultivares de feijão não houve boa concordân-

eia, indicando, para esta espécie, interação entre cultivares e sistemas 

de cultivo.� Entre as características responsáveis por um bom desempenho 

em consõrcio, para as cultivares de feijão, puderam ser detectadas as s� 

guintes: alta produtividade em monocultivo, baixa redução da produção 

em consÕrcio, pouca interferência com o milho (baixa agressividade) e 

precocidade. Recomendou-se que tais características sejam tomadas como 

critérios de seleção em um programa de melhoramento para consÕrcio. 
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METHOD OF STATISTICAL ANALYSIS FOR COMBINATION 

SUMMARY 

OF CUL TIVARS UNDER INTERCROPPING 

Author: Isaías Olívio Geraldi 

Adviser: Roland Vencovsky 

The main objective of the present work was the development 

of a methodology on a statistical and experimental basis, in order to 

evaluate the performance of cultivars of two different species when grown 

under intercropping system. An application of the methodology was studied 

by using maize and common bean cultivars grown under intercropping and 

sole cropping systems. 

The methodology is applied under the assumption that the 

cultivars of both- speei.es are arranged according to a .  diallel scheme, 

and their yields are transformed into a common variable through a relation 

based on the market value of each crop. The mathematical model comes from 

an adaptation of GARDNER and EBERHART' s (1966) model for diallel crosses. 

The formulas for estimation of the components of means and for the sums 

.of squares were obtained through the least square procedure. The concepts 

as developed for diallel crosses also were adapted for the studies of 

competition between species, including the effects of general competition 

ability, specific competition ability and the general effect of 
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intercropping which measures the ability of complementation between the 

two species. 

1979/80, 

The yield trials were carried out at Sete Lagoas (MG) on 

and comprised six bean cultivars of different types and six 

maize cultivars differing for plant height and genetic variability, thus 

totalizing 36 intercrop combinations. The 36 entries were evaluated in 

6 x 6 duplicated simple lattice (four replications) while the corresponding 

sole crops were evaluated in a completely randomized block design with 

four replications. 

The methodology showed to be highly effective for the 

explanation of the performance of the intercropped maize and bean 

cultivars relative to sole crops, as well as for the identification of 

some characters which are favored by the intercropping system. The 

comparison of this methodology with the conventional ones showed that 

among other aspects, the general effect of intercropping (e .. ) is more 
1J 

efficient than the land equivalent ratio (LER) for the comparison of the 

biological efficiency of different combinations. 

The best combinations of maize and bean under intercropping 

were those where a high complementation between the cultivars (high 

general effect of intercropping) have ocurred, on the contrary of the 

poorer combinations. ln general, the most favorable combinations involved 

cultivars with high general competition ability and vice-versa. Some 

exceptions ocurred because of the magnitude of specific competition 

ability. 



For the maize cultivars a good agreement was observed 

between their performance under intercropping and in sole crops, 

for the bean cultivars such agreement was at a lower level, 

while 

thus 

indicating the interaction between cultivars and cropping system for that 

species. Among the characteristics indicative of good performance of 

bean cultivars under intercropping, the following were detected: high 

yield in sole crops, low yield reduction under intercropping, low 

interference with maize (low agressivity) and earliness. We recomended 

such characteristics to be taken as selection criteria in a breeding 

program for intercrops. 



1. INTRODUÇAO

O emprego de culturas consorciadas é uma prãtica bastante 

comum na América Latina, principalmente pelos pequenos proprietãrios, on

de predomina a agricultura de subsistência. Com isso os agricultores vi

sam, basicamente, diminuir o risco de insucesso, utilizar a terra de ma

neira mais intensiva, utilizar permanentemente a mao de obra familiar, g� 

rantir uma dieta mais variada e uma estabilidade de rendimentos. Em ou

tras palavras, visam tirar o mãximo proveito dos seus recursos limitados: 

terra, capital e nível de tecnologia. 

Entretanto, so mais recentemente a pesquisa científica co

meçou a dar maior ênfase a este sistema de cultivo. Consequentemente, na 

literatura faltam muitas informações a _respeito do mesmo e as informações 

disponíveis são muitas vezes inconsistentes ou contraditórias. 

O sistema consorciado carece inclusive de uma metodologia 

apropriada para analise. Isto porque esta analise e mais complexa que a 

dos experimentos em monocultivo, devido ao caráter multivariado dos 'da

dos. Este problema � particularmente sério pa�a o consórcio de espécies 
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CUJO produto comercial difere quento ao valor nutritivo, energético, mane 

tário, etc., o que dificulta o julgamento de uma parcela como um todo. 

Para contornar este problema tem sido sugerida a utilização de uma variá-

vel comum a ambas as espécies, que pode ser a produção de um constituin

te qualquer (matéria seca, nitrogênio, proteína, energia, nutrientes di

gestíveis totais, etc.), ou a produção de grãos de ambas as espécies em 

equivalentes de uma delas, obtida através do ajuste pela relação de pre

ços entre elas no mercado (KASS, 1978). A grande vantagem, qualquer que 

seja a variável utilizada, ê que deste modo os dados das duas espécies se 

tornam comparáveis e, consequentemente, pode ser aplicada uma análise uni 

variada. Entretanto, este procedimento tem sido frequentemente critica

do, visto que o julgamento através de um constituinte qualquer e um julg� 

menta parcial, ao passo que a relação de preços entre as duas 

instável.

- . -

especies e

Dentre os sistemas consorciados, um dos mais comuns é o do 

milho (Zea may-0 L.) com feijão (PhMeofU6 vui.galu.,6 L.). Estima-se que 80% 

do feijão e 50% do milho produzido na América Latina ocorre no sistema con 

sorciado (FRANCIS et alii, 1976a). No caso particular do Brasil, estima

se que 70% a 90% do feijão ê produzido em consórcio, principalmente com o 

milho (MEDINA, 1972; OLIARI et alii, 1975; VIEIRA, 1980). A razão disso 

ê que esta combinação acarreta uma maior produção de alimentos por unida

de de area e, consequentemente, um maior retorno (FRANCIS e SANDERS, 1978; 

RAMALHO et alii, 1982), alem, evidentemente, das outras vantagens ineren

tes ao consõrcio. Isto porque neste sistema ê possível manter a produti

vidade do milho em níveis semelhantes ao monocultivo e, deste modo, a pr� 

dução de feijão passa a ser uma quantidade adicional de alimentos. 
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A grande maioria das cultivares de milho e feijão disponí

veis foram selecionadas em condições de monocultivo, com o uso de tecno

logia mais avançada, condições estas bastante diferentes das que ocorrem 

em consórcio. A avaliação destas cultivares em consórcio tem produzido 

resultados inconsistentes, de modo que nao existem informações generaliz� 

das e conclusivas ainda a respeito da interação entre cultivares e siste

mas de cultivo. Evidentemente, este tipo de informação é fundamental pa

ra a obtenção de cultivares promissoras para o consórcio, pois caso ocor

ra interaçao, tais cultivares devem ser selecionadas em condições de con

sórcio. 

Em vista destes fatos, os objetivos do presente 

compreendem basicamente os seguintes: 

trabalho 

a. elaborar uma metodologia para a análise estatística de

dados experimentais obtidos em culturas consorciadas, quando se tem 

rios tratamentos de cada espécie combinados em um arranjo dialelico; 

va-

b. testar esta metodologia no estudo de uma amostra de cul 

tivares de feijão e de uma amostra de cultivares de milho combinadas em 

- . consorcio; 

c. verificar a influência da variaçao na relação de preços

entre as duas espécies sobre as estimativas dos parâmetros e a análise da 

d. obter subsídios para trabalhos de melhoramento, atraves

de estudos da interação entre cultivares e sistemas de cultivo. 
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2. REVISAO DE LITERATURA

Os trabalhos existentes na literatura relativos ao cultivo 

consorciado abrangem evidentemente as mais diversas áreas. No presente 

trabalho serão abordados aqueles relacionados aos seguintes aspectos: a) 

metodologia para a anãlise de dados experimentais obtidos com culturas 

consorciadas; b) comportamento das cultivares de milho e feijão em con-

- . 

sorc10. 

2.1. Metodologia para a anãlise de dados experimentais obtidos com cul 

turas consorciadas 

A análise de dados experimentais obtidos em experimentos 

com culturas consorciadas é mais complexa que a dos experimentos em mono

cultivo, devido ao carãter multivariado daqueles. Este fato não acarreta 

grandes problemas quando se trata do consorcio de plantas forrageiras ou 

de determinados cereais de grãos pequenos, em que para efeito de ordem 

prãtica não hã separação das duas espécies na colheita, e a avaliação é 

feita através da produção total da parcela (KASS, 1978). Por outro lado, 
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no. consórcio de espécies de naturezas diferentes, como é o caso do milho 

com feijão, tem-se em cada parcela a produção de graos de duas 
- . 

espec1es

que diferem quanto ao valor nutritivo, energético, monetário, etc.

Um tipo de analise recomendado inicialmente é a analise da 

variância separada para cada espécie,, que sem dúvida alguma fornece algu

mas informaç�es de interesse. Neste caso, porem, devido ao caráter uni

variado dos dados, a análise não acarreta nenhuma dificuldade. Ela permi:_ 

te obter informações quanto ã variaçao entre cultivares, entre sistemas 

de cultivo (consórcio vs monocultivo), bem como quanto ã interação entre 

cultivares e sistemas. Desta maneira, pode-se detectar os melhores tra

tamentos para cada espécie em separado. É muito comum ainda o cálculo da 

correlação das medias dos tratamentos nos dois sistemas, podendo esta ser 

determinada através de um coeficiente de correlação linear simples (r), 

ou através do coeficiente de correlação de posição de Spearman (rS). Exem

plos deste tipo de análise foram apresentados por WIJESINHA et alii (1982) 

e RAMALHO et al.ii. (1983). 

Es.ta analise, porem, nao satisfaz inteiramente, pelas ra

zoes já expostas, visto que interessa também o julgamento da parcela con

junta, e esta contem dois ou mais dados de naturezas diferentes. Neste ca 

so têm sido ·utilizados diversos procedimentos; que se.Yao relatados a se-

guir. 

2.1.1. Comparação direta das produções nos dois sistemas 

Este é um procedimento bem simples e serve para comparar 

as diferentes combinações em consórcio, bem como a eficiência do consórcio 
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frente ao monocultivo. Neste sentido, KASS (1978) discute as seguintes 

alternativas: 

a) Compa..Jz.aç.ão da plW du.ç.ão de. ape.naJ.> uma da.ó e.J.i pe.ue.1.i - Esta

alternativa é valida quando uma das espécies é considerada de maior impo.E_ 

tância, sendo que no julgamento é dada uma grande ênfase a esta espécie. 

É uma situação mais comum quando a espécie principal é consorciada com uma 

leguminosa, em solos de baixa fertilidade, ou em solos que tenham sido 

exauridos por um cultivo intensivo (AGBOOLA e FAYEMI, 1972). Alguns re

sultados da literatura indicaram que esta prática realmente traz bons re-

sultados para a espécie principal, em culturas intensivas e na 

de fertilização.

- .ausenc1.a

b) Compa..Jz.aç.ão c.om a me.cü.a dai.> pMdu.ç.õe.1.i em monoc.uLü.vo 

Esta alternativa sÕ tem validade quando as duas espécies são de algum mo

do similares, e utilizadas com a mesma finalidade. É o caso, por exemplo� 

do consórcio em pastagens (DONALD, 1963) e também com certos cereais de 

grãos pequenos que, utilizados para alimentação, nao são separados apos a 

colheita, como é o caso de aveia e cevada (JENSEN, 1952). 

noc.u.Ltlvo - Este método foi recomendado por Evans (1960), citado por KASS 

(1978). Neste caso, a produção em consórcio deve ser comparada com a pr� 

dução em monocultivo, admitindo-se que a area de plantio é dividida equi

tativamente para ambas as espécies. WILLEY e OSIRU (1972) criticaram es

te método, pois afirmam que não ha razão alguma para supor que as duas es 

pécies devam ser distribuídas em áreas iguais em monocultivo. Alguns re

sultados na literatura mostraram uma superioridade do consórcio frente ao 
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monocultivo, utilizando este tipo de �nãlise.' 

d) Compa.tz..aç.ão bMeada na pMpohç.ao c.on.ó:tante no.ó do-Ló -6-Ú

:te.mM - Este metodo foi proposto por WILLEY e OSIRU (1972). Neste caso, 

a produção em consÕrcio deve ser comparada com a produção em monocultivo, 

admitindo-se que para isso a ãrea � dividida entre as duas especies, de 

maneira a proporcionar a mesma proporçao de produção obtida entre as duas 

- . 

no consorcio. Os resultados apresentados por estes autores mostraram uma 

superioridade do consórcio em relação ao monocultivo. Porem, de acordo 

com KASS (1978), este método nao tem sido utilizado. 

2.1.2. tomparação atrav�s de indices 

A comparaçao da eficiência do consorcio frente ao monocul

tivo e frequentemente feita atraves de Índices. O mais comumente utiliza 

do e o RAE (Razão da Ãrea Equivalente), que em inglês e conhecido como 

LER ('Land Equivalent Ratio'), e e obtido pela seguinte expressao, confor 

me definição de WILLEY e OSIRU (1972): 

RAE = R 
a 

+ ¾ = 

e 
a 

M 
a 

+ 

Neste Índice, R representa o quociente entre a produção 
a 

da especie 'a' em consorcio e a produção da mesma em monocultivo, o mesmo 

valendo para a especie 1 b1
• Consequentemente, o RAE mede a area de terra 

necessãria em monocultivo para a obtenção da mesma produção de ambas as es 

pecies em consorcio. Um RAE de 1,50 indica, por exemplo, que a vantagem 

relativa do consorcio e de 50% e, deste modo, seria necessária uma area 

50% maior em monocultivo para a obtenção da mesma produção obtida em con-

sõrcio. Embora o Índice anterior refira-se a apenas duas especies, o mesmo 
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pode também ser aplicado para três ou mais espécies. 

O RAE tem sido amplamente utilizado pela maioria dos pes

quisadores devido principalmente ã sua simplicidade. Entretanto, ele apre-

senta um inconveniente muito grande, devido ao fato de ser uma razao e, 

deste modo, altos Índices podem ser obtidos devido não somente a uma alta 

produção em consÕrcio, como também a uma baixa produção em monocultivo. 

Consequentemente, nao e adequado para a comparaçao de diferentes combina

çoes. Com o objetivo de contornar este problema, MEAD e WILLEY (1980) e 

MEAD e RILEY (1981) sugeriram o uso de um padrão como denominador do RAE, 

isto e, uma produção em monocultivo constante para todas as observações. 

Para tal sugeriram as seguintes alternativas: a) a produção media em mo

nocultivo dos tratamentos utilizados; b) a produção do melhor tratamento 

em monocultivo e c) a produção em monocultivo de algum tratamento utiliza 

do como testemunha. HUXLEY e MAINGU (1978) ressaltam ainda que, em qual

quer caso, é importante que as produções em monocultivo sejam avaliadas na 

densidade ótima para a espécie. 

Entretanto, embora a padronização da produção em monocul

tivo permita a comparação da eficiência biológica das diferentes combina

ções, ela não leva em conta a proporção relativa de cada espécie. Deste mo 

do, duas combinações com a mesma eficiência biológica podem ser constituí

das de diferentes proporções de cada espécie e, consequentemente, não ser 

perfeitamente comparáveis. Alem disso, as combinações de maior eficiência 

biolÕgica podem, devido a este aspecto, nao ser as preferidas pelos agri

cultores. Visando contornar este problema, MEAD e STERN (1979), MEAD e 

WILLEY (1980) e MEAD e RILEY (1981) sugerem o uso do Índice RAEe ('Razão 
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da Ãrea Equivalente Efetiva'). Este Índice coloca todas as combinações nu 

ma situação diretamente comparável, pois no cálculo do mesmo está implíci

to que a proporçao relativa a ser atingida para as duas espécies e igual 

para todas as combinações. MEAD e RILEY (1981) e RAMALHO et alii 

apresentaram resultados utilizando este procedimento. 

(1983) 

Embora a realização da análise da variância seja um proce

dimento bastante útil quando se deseja comparar diferentes tratamentos, 

ela não tem sido comumente utilizada para a comparação dos Índices RAE's. 

Isto decorre do prÕprio desconhecimento da natureza da distribuição desta 

variável. De acordo com MARSAGLIA (1965), a distribuição da razão de duas 

variáveis que têm distribuição normal pode adquirir muitas formas diferen-

tes. Alem disso, o uso de denominadores diferentes para cada combinação 

pode produzir resultados mais, variados ainda, de modo que estes efeitos p� 

dem invalidar completamente os'testes de hipÕteses na análise da varian-

eia. Neste sentido, OYEJOLA e MEAD (1982) estudaram o efeito de seis me

todos de determinação do RAE sobre a análise da variância. Os seis méto

dos diferiam inicialmente quanto ã natureza do denominador no cálculo do 

RAE, a saber: a) utilização da média de todos os tratamentos em monocul

tivo para todas as combinações; b) utilização, para cada combinação, da 

media do tratamento correspondente em monocultivo e e) utilização da me-

dia do melhor tratamento em monocultivo para todas as combinações. Alem 

disso, estes três procedimentos foram aplicados considerando-se cada repe

tição em separado, bem como a media de todas as repetiçoes, o que totali-

zou seis métodos de padronização. A conclusão geral desses autores foi 

que quanto maior a padronização do denominador, maior a vantagem, tanto em 
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termos de normalidade, quanto em termos de precisao nas comparações. Con

sequentemente, recomendaram que o calculo do RAE visando a comparaçao en 

tre diferentes combinações, seJa feito com base em uma produção comum em 

monocultivo, e que a mesma produção seja utilizada para todas as repeti

çoes. 

Alem do RAE existem outros Índices propostos para avaliar 

o grau de competição entre combinações em consórcio: a) o Índice k ou 

Coeficiente de Reunião Relativo ('Relative Crowding Coefficient') propos

to por de Wit (1960) e desenvolvido por HALL (1974); b) o Índice IC ou 

Índice de Competição ('Competition Index') de DONALD (1963); c) o Índice 

A ou Coeficiente de Agressividade ('Coefficient of Agressivity') de Mc

GILCHRIST e TRENBATH (1971) e o Índice RC ou Razão Competitiva ('Com

petitive Ratio') de WILLEY e RAO (1980). Estes Índices foram discutidos 

por KASS (1978); WILLEY (1979); WILLEY e RAO (1980) e MEAD e RILEY (1981). 

Alem disso, estes Últimos autores relacionaram todos eles ao RAE. Por ou

tro lado, WILLEY (1979) fez uma comparação entre os Índices k, A e RAE e 

concluiu que, pela quantidade de informações, o RAE e o mais útil dos 

três, visto que dá uma ideia mais clara a respeito da magnitude da vanta-

gem na produção. De acordo com este autor, entretanto, o uso do Índice 

RAE não elimina a necessidade de se apresentar as produções absolutas das 

duas especies, isto e, esta medida sõ tem valor prático quando relaciona

da aos níveis reais de produ�ão. 

2.J.3. Utilização das produções equivalentes

Este procedimento corresponde a se fazer uma avaliação das 

duas espeéies em consórcio com base em uma variável comum a ambas, que 
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pode ser a produção de matéria seca, a produção de nitrogênio, a produção 

de nutrientes digestíveis totais, a produção de proteína, a produção de 

energia, etc. KASS (1978) fez um apanhado dos resultados utilizando tais 

procedimentos. De acordo com este autor, uma outra alternativa para o 

cálculo das produções equivalentes baseia-se no valor monetãrio de ambas 

as espécies. Corresponde a se utilizar um fator de correção para a pro

dução de grãos que é a relação de preços entre as duas espécies no merca

do. A maior crítica a esta alternativa decorre do fato que o valor mone

tário das espécies é instável; mas apesar disso a mesma tem sido frequen

temente sugerida nos Últimos anos. A grande vantagem, qualquer que seJa 

a variável utilizada, é que deste modo pode ser aplicada uma análise uni

variada, e a análise conjunta, envolvendo o consórcio e o monocultivo, p� 

de ser feita sem maiores problemas (RAMALHO et alii, 1983). 

WIJESINHA et alii (1982) utilizaram este procedimento para 

avaliar um ensaio em consórcio envolvendo dois genótipos de milho e qua

tro de feijão. Consideraram que o preço do feijão (F) era três vezes su

perior ao do milho (M), de modo que a produção (P) da parcela ficou sendo 

3PF + PM equivalentes de milho. Com base nesta variável, os autores dis

cutiram as possíveis alternativas para a escolha dos melhores tratamen

tos, supondo situações onde o objetivo principal ê a maximização da recei 

ta, ou entao onde o mais importante é a obtenção de uma determinada prod� 

çao de uma das espécies. Para isso, evidentemente; -foram levados em con

ta o valor monetário de cada tratamento, juntamente com as produções sep� 

radas de cada tratamento em cada espécie. 
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RAMALHO et alii (1983) utilizaram esta metodologia em um 

experimento envolvendo duas cultivares de milho e uma de feijão, em cinco 

arranjos diferentes de plantio. Para a relação de preços utilizada, isto 

ê, 4,5, verificaram, por exemplo, que em media a consorciação proporcio

nou uma renda bruta 15,5% e 18,2% superior ao monocultivo de milho e fei

jão, respectivamente. A utilização da cultivar de milho Cargiil 111 pro

porcionou um retorno 13,2% superior ao obtido com a cultivar Br-105. 

FRANCIS e SANDERS (1978) também utilizaram a relação de pr.::_ 

çns em um estudo envolvendo os resultados de vinte experimentos com milho 

e feijão conduzidos no Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). 

Neste caso, porem, foi feito um estudo econômico completo, devido aos di

ferentes custos de produção dos diferentes sistemas, .principalmente o do 

monocultivo do feijão trepador que deve ser estaqueado, bem como devido 

aos diferentes graus de risco de cada sistema. Em condiçÕoes de altos ní 

veis de produção verificaram que o monocultivo do feijão foi mais lucrati 

vo para uma relação de preços acima de 4:1, ao passo que para uma relação 

de preços abaixo de 4:1 o consorcio foi mais lucrativo. A monocultura do 

milho foi o sistema que deu o menor retorno para todo o intervalo de pre

ços considerado, isto ê, 1:1 a 8:1. Entretanto, quando se consideraram 

os níveis de produção normalmente obtidos na América Latina, mantendo-se 

os mesmos custos de produção, o monocultivo do feijão so se tornou vanta

joso a partir da relação de preços 8:1. Este fato, aliado ao menor custo 

de produção e ao menor risco explica, segundo estes autores, a predomin� 

eia do cultivo consorciado entre os agricultores. Tendência semelhante a 

esta também foi verificada por WILLEY e OSIRU (1972). 
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2.1 .4. Anãlise de regressao 

Este método corresponde a uma análise da interação entre 

genÕtipos e ambientes pelo processo introduzido por YATES e COCHRAN 

(1938), e empregado por FINLAY e WILKINSON (1963) para o estudo da esta-

bilidade fenotÍpica de cultivares em relação a vários ambientes. Neste ca 

so, a adaptação de cada cultivar é estabelecida em função da regressao li 

near de sua produção em relação ã produção media de todas as cultivares 

do experimento.' Para o caso do consórcio, os ambientes são substituídos 

pelas espécies associadas e, deste modo, sao estabelecidas as regressoes 

lineares de todas as espécies em relação às medias das espécies associa-

das. 

BREESE e HILL (1973) e HILL (1973) apresentaram análises 

bem detalhadas sobre a aplicação deste método em experimentos de competi

çao envolvendo espécies forrageiras. Os exemplos apresentados se referem 

tanto ã competição interespecÍfica como intraespecífica. Verificaram que 

proporções altamente significativas das interaçoes entre espécies princi

pais (linhas) e espécies associadas (colunas) puderam ser explicadas como 

sendo devidas a diferenças entre as inclinações das linhas de regressao. 

Consequentemente, propuseram três parâmetros para explicar o comportamen

to das espécies em competição: a media das espécies (v), o coeficiente de 

regressão (b) e o efeito médio das espécies associadas (a), que medem, 

respectivamente, o vigor geral das espécies, sua sensitividade ã competi

ção e sua agressividade. Dessa maneira, a produção da espécie 1 i 1 em as-

sociação com a espécie 1 j 1 pode ser explicada pela seguinte 

Y .. = u + v. + b.a., sendo que para explicar as produções das 
lJ l l J 

equaçao: 

espécies 
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em monocultivo substitui-se 'i' por 'j' e vice-versa. Para o caso de com 

petição intraespecífica, evidentemente, o termo espécie e substituído por 

genótipo. A capacidade geral de competição é atribuída a estes três pa

râmetros, enquanto que a capacidade específica de competiçao e atribuída 

aos desvios da regressao. Com base neste modelo, os autores estabelece

ram ainda as condições em que ocorre superioridade do consórcio sobre o 

monocultivo (complementação), tanto em relação ã média das duas 
- . 

especies 

-em monocultivo, como em relação ã espécie mais produtiva em monocultivo.

Foram feitas analogias também dos graus de complementação com os graus de 

dominância utilizados em genética, isto e, complementação parcial, compl!:_

mentaçao completa e sobre-complementação, para os casos em que a mistura

produz menos, igual ou mais que a media em monocultivo, respectivamente.

JENSEN e FEDERER (1964) também utilizaram métodos de re-

gressao linear para estudar o efeito de competição entre genótipos de tri 

go de portes diferentes. Verificaram que em media os efeitos competiti-

vos associados com o porte das plantas acarretaram, para os genótipos 

mais altos, quando em competição, um incremento na produção que era apro

ximadamente o dobro da redução ocorrida nos genótipos mais baixos. Deste 

modo, os efeitos do aumento e depressão nao foram·totalmente 
_, 

compensa to..:.. 

rios, sendo o aumento maior que o decréscimo, e havendo, portanto, uma 

certa complementação. NORRINGTON-DAVIES (1967a e 1976b) denominaram este 

efeito de alfa-compensatório. 

DAVIS (1981), apos constatar ausencia de interação entre 

genótipos de milho e de feijão trepador, realizou um estudo de regressao 

linear para as cultivares de feijão, utilizando as medias das cultivares 
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de milho. Constatou a ocorrencia de uma relação negativa entre os rendi

mentos de feij"ão e de milho. O coeficiente de regressao linear foi de 

-1,92, o que indica que para cada aumento de uma unidade no rendimento do

feijão espera-se uma redução aproximada de duas unidades no rendimento do 

milho. É interessante ressaltar que a interceptação da linha de regres

são foi um bom prognóstico (margem de erro menor que 3%) do rendimento do 

milho em monocultivo, indicando realmente a ocorrência de um grau de com

petição muito estreito entre as duas espécies. Em outros trabalhos, en

volvendo outras cultivares, os coeficientes de regressão linear foram de 

-1,62 e -0,62, respectivamente.

2.1.5. Anãlise multi�ariada 

Evidentemente os métodos de análise multivariada deveriam 

ser bem adequados a estudos de consorciação, devido ao caráter multiva

riado dos dados. Entretanto, de acordo com PEARCE e GILLIVER (1978), a 

analise multivariada não tem sido utilizada em consórcio, pelo fato de 

que provavelmente poucos pesquisadores estão habituados a raciocinar em 

termos de geometria multidimensional, o que dificulta a interpretação dos 

dados da analise multivariada. Mesmo assim, PEARCE e GILLIVER (1978, 

1979) apresentaram duas metodologias relativamente simples de analise bi

variada aplicadas a dados de consórcio de milho com mandioca, e mostraram 

a aplicabilidade das mesmas quanto aos seguintes aspectos: 

de recomendação em relação ã oscilação de preços, vantagem do 

estabilidade 

-
. 

consorcio 

frente ao monocultivo e maximizaçao do rendimento para uma proporçao es

pecificada de produção de ambas as espécies. 
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MEAD e RILEY (1981) aplicaram a análise bivariada em um ex 

perimento envolvendo quatro genótipos de milheto e quatro genótipos de 

sorgo, segundo um arranjo fatorial. Relacionaram algumas dificuldades do 

método, e ressaltaram o fato de não ser po�sível uma análise comparando 

as produções em consórcio e em monocultivo, que e um dos objetivos princi_ 

pais na analise de dados obtidos com culturas consorciadas. WIJESINHA et

alii (1982) também chamaram a atençao para este problema. Estes autores 

aplicaram o método de análise bivariada em um ensaio envolvendo duas cul

tivares de milho e quatro de feijão. Pelas razões já expostas, as compa

rações ficaram restritas apenas às oito combinações em consórcio� Neste 

caso, foi possível verificar que para a produção de grãos, o milho teve 

uma participação de apenas 25% na discriminação entre os tratamentos, se.::_ 

do o feijão a espécie mais importante para esta finalidade. MEAD e RILEY 

(1981) ressaltaram ainda que a validade dos métodos de análise multivaria 

da para o estudo de espécies consorciadas, somente poderá ser melhor de

terminada quando tais métodos tiveram sido utilizados mais extensivamente 

pelos pesquisadores. De qualquer modo, SLgeriram o uso simultâneo daRAE, 

visando a obtenção de informações mais completas, e para tal ressaltaram 

a necessidade de investigações das relações entre o RAE e os métodos de 

análise multivariada. 

2.1.6. Metodologia dos cruzamentos dialelicos 

Este tipo de análise pode ser utilizado quando os tratamen 

tos sao combinados em um arranJo dialélico. O termo dialélico é utiliza

do devido ã analogia com os cruzamentos dialélicos empregados em genética. 
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Este arranjo corresponde a um arranJo fatorial, em que sao avaliadas exp� 

rimentalmente todas as combinações possíveis dos tratamentos dois a dois, 

bem como todos os tratamentos em monocultivo. 

SAKAI (1961) estudou o comportamento de nove variedades de 

trigo dispostas em um arranjo dialélico. Estimou os parâmetros da capa

cidade geral de competição de cada variedade e os parâmetros da capacida

de específica de competição de cada combinação. As variações devidas a 

.- . ambos os efeitos foram altamente significativas na análise da var1.anc1.a, 

indicando que algumas variedades foram fortes competidoras e outras, fra

cas competidoras, em todas ou em determinadas combinações. 

McGILCHRIST (1965) apresentou uma metodologia para a anál_i 

se de dialélicos de competição, com base nos dados de WILLIAMS (1962), r� 

ferentes a um ensaio de competição de sete espécies diferentes. O modelo 

matemático adotado por este autor inclui: a média das variedades 

efeito de competição da espécie i (t.), o efeito de depressão da 
1. 

( s.) ' 1. 
- . 

o

espec1.e 

1. (À.) e um efeito específico (0 .. + T •. ) da combinação de duas espécies.1. 1.J 1.J 

O efeito k. representa o incremento de produção da espécie 'i' quando cul1. 

tivada com a espécie 'j', em relação ã sua produção em monocultivo, en-

quanto que o efeito À. representa a depressão que a espécie 'i' acarreta1. 

na espécie 'j', em relação ã sua produção em monocultivo. Com base na 

significância da análise da variância e nas estimativas dos parâmetros, o 

autor detectou quais foram as espécies melhor sucedidas em competição e 

quais não foram e, consequentemente, aquelas que devem ser cultivadas em 

- .
consorcio.
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NORRINGTON-DAVIES (1967a e 1967b) aplicaram o método de 

DURRANT (1965) na analise de dialelicos de competição entre genótipos de 

uma mesma espécie (cevada), bem como entre cinco espécies diferentes de 

plantas forrageiras. Este método baseia-se na analise da tabela dialéli

ca e interpretação gráfica de JINKS (1954) e HAYMAN (1954), bem como na 

analise biométrica de MATHER (1949). Verificaram a ocorrencia de um pa

drão semelhante de resposta tanto para o caso de competição intraespecí

fica, como para o caso de competição interespecÍfica. O efeito de compe

tição foi do tipo alfa-compensatório, de modo que o tratamento mais produ 

tivo em monocultivo teve, quando consorciado, um incremento na produção 

maior que o decréscimo ocorrido no tratamento menos produtivo. 

HILL e SHIMAMOTO (1973) aplicaram o método de JINKS e HAY� 

MAN (1953) para estudar os efeitos de competição entre cinco genótipos de 

azevem perene. - Constataram a ocorrencia de uma variação considerável pa

ra capacidade de �ompetição, relacionando-a ao tipo de folha e ao habito 

de crescimento do genótipo. Verificaram também que a capacidade de com

petição não foi relacionada diretamente ã produtividade em monocultivo. 

FEDERER (1979) e FEDERER et alii (1982) utilizaram o arran 

JO dialélico para o estudo de competição entre cultivares de feijão que 

eram facilmente distinguidos pela cor das sementes, mas supondo situações 

onde era possível individualizar as produções das misturas, e outras si

tuaçoes, onde isso não era possível. Apresentaram uma metodologia para a 

análise da variância bem como para a estimação dos parâmetros do efeito 

geral da mistura e do efeito específico da mistura, conceitos estes rela

cionados .aos da capacidade geral e específica de combinação utilizados 
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no melhoramento genético. 

HAMBLIN et alii (1976) sugeriram a utilização do esquema 

dialelico para a realização de seleção simultaneamente para produção e c� 

pacidade colÕgica de competição entre duas espécies. Neste caso, partin

do-se de 'N' tratamentos de uma espécie (espécie teste) e de 'n' tratamen 

tos de uma outra espécie (espécie associada) tem-se um total de 'Nn' tra

tamentos. Através da anãlise da variância pode-se testar a significância 

para as fontes de variação 'espécies', e 'interação entre espécies' e, 

deste modo, determinar se a seleção pode ser feita independentemente para 

cada espécie ou não. No trabalho em questão o autor supõe que o programa. 

se refere a populações segregantes de espécies autogamas e, deste modo, o 

mesmo procedimento pode ser repetido para as gerações seguintes, ate atin 

gir a homozigose. 

Outros modelos desenvolvidos especificamente para a anali

se de dialelicos de competição foram apresentados _por WILLIAMS (1962) e 

McGILCHRIST e TRENBATH (197�). 

2.2. Comportamento das cultivares de milho e feijão em consõrcio 

Basicamente, as cultivares de milho e feijão disponíveis 

foram selecionadas em condições de monocultivo. Desta maneira, torna-se 

importante fazer uma análise do comportamento destas em consorcio em re

lação ao comportamento das mesmas em monocultivo 
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2.2.l. Efeito do sistema consorciado sobre o milho 

Quanto à produtividade do milho em consÕrcio, existe uma 

serie de evidências na literatura, sendo muitas delas contraditõrias. Al-

guns trabalhos mostram que a produtividade do milho diminui quando con-

sorciado com o feijão. DAVIS (1981) encontrou uma relação muito estreita 

entre a capacidade competitiva do feijão, definida como sendo a produtivi_ 

dade do feijão em consÕrcio em relação ã do monocultivo, e a redução da 

produtividade do milho. WIJESINHA et aZii (1982) testaram duas cultiva-

res de portes diferentes em consÕrcio com feijão, sendo uma variedade de 

porte baixo (variedade Piranão) e um híbrido comercial de porte alto ou 

normal (híbrido da Agroceres). Constataram que para a variedade Piranão 

.. praticamente nao houve alteração na produtividade em relação aos dois sis 

temas, enquanto que para o híbrido houve uma redução significativa da pr� 

--.:._, dução em consõrcio,. sendo esta 74% da produção em monocultivo. Tem-se que 

considerar, porem, que em monocultivo o híbrido foi mais produtivo que a 

variedade, ao passo que em consÕrcio a produção de ambos foi semelhante. 

Em diversos outros trabalhos relatados por FRANCIS et aZii (1976a), SANTA 

CECILIA (1977) e BEZERRA NETO (1978) tambem foram constatadas reduções na 

produtividade do milho em consÕrcio. Entretanto, de acordo com BEZERRA 

NETO (1978), muitas vezes esta redução da produtividade do milho em con

sõrcio se deve a uma menor densidade utilizada, o que evidentemente con-

funde os efeitos. 

Porem, a grande maioria dos autores relata a nao ocorreu-

eia de redução na produtividade do milho em consórcio. SANTA CECILIA e 

VIEIRA (1978) não detectaram alterações significativas na produtividade 
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do milho em consórcio, tanto para o plantio das '�guas' como para o plan

tio das 'secas'. Tem-se que considerar, porem, que, no primeiro caso, a 

densidade utilizada para o feijão foi baixa (60.000 plantas por hectare), 

enquanto que no segundo caso a semeadura foi feita na época da maturaçao 

do milho, de modo que em ambos os casos nao era esperada uma competição 

muito forte. AIDAR e VIEIRA (1979) e AIDAR et aZii (1979) estudaram o 

comportamPnto do milho consorciado, em diferentes populações, isto e: 

20.000, 40.000 e 60.000 plantas por hectare. Verificaram que, tanto para 

o plantio das 'águas' como para o plantio das 'secas', o rendimento do mi

lho não foi prejudicado. CRUZ et aZii (1982) avaliaram cultivares de mi

lho de porte normal, porte baixo e precoces em consórcio. Não constata

ram reduções significativas na produtividade do milho em consórcio, embo

ra o grupo de cultivares de porte baixo tenha apresentado o pior desempe

nho. Outros autores também relataram a não redução da produtividade do 

milho com consórcio (WILLEY e OSIRU, 1972; ANDRADE et aZii, 1974; FRANCIS 

et aZii, 1976a, 1976c, 1978a e 1978c). 

FRANCIS et aZii (1976a) fizeram uma avaliação ampla de cul 

tivares de milho em monocultivo e em consórcio com cultivares de feijão 

de hábito de crescimento arbustivo e trepador. Para as cinco cultivares 

de milho testadas com as cultivares de feijão arbustivo nao foram detec

tadas diferenças significativas entre os dois sistemas, sendo que a prod� 

tividade em consórcio variou de 91% a 123% da produtividade em monoculti

vo. Para as 25 cultivares de milho testadas com as cultivares de feijão 

trepador foram obtidos os seguintes resultados quanto ã produtividade do 
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milho: em três casos·o consÕrcio superou o monocultivo de forma signific� 

tiva, em um caso o monocultivo superou o consÕrcio de forma significativa 

e em 21 casos nao foram detectadas diferenças significativas entre os dois 

sistemas. A produtividade do consÕrcio em relação a do monocultivo va

riou�� 74% a 126%. Estes autores concluíram que pode-se admitir a nao 

ocorrencia de .alteração na produtividade do milho em relação aos dois 

sistemas. RAMALHO et alii (1982) fizeram um estudo semelhante com os da

dos obtidos em 17 experimentos, em diferentes locais do Brasil. A produ

tividade de milho em consórcio em relação ã do monocultivo variou de 81,7% 

a 114,9%, com uma media de 96,5%. Alguns autores relataram ainda a ocor-

rência de aumentos significativos na produtividade do milho em 

(WILLEY e OSIRU, 1972; FRANCIS et alii, 1976a e 1976b). 

Evidentemente, a ocorrencia de alguns resultados 

- . consorcio 

confli-

tantes deve-se muitas vezes aos diferentes sistemas de plantio utilizados 

para as duas espécies, bem como as diferentes densidades de plantio uti

lizadas nos dois sistemas, de modo que os dados da literatura nem sempre 

sao perfeitamente comparáveis. As evidências disponíveis indicam, porem, 

que com as populações de f�ijão normalmente utilizadas, esta espécie nao 

compete com o milho (SILVA e VIEIRA, 1981 e VIEIRA et alii, 1982). Segun

do VIEIRA (1980) isto se deve ao fato de o milho ser uma espécie fortemeE_ 

te competitiva. Outra razão provável e que em se tratando de duas espe

cies diferentes (uma gramínea e uma leguminosa), as exigências nutricio

nais sao diferentes. Alem disso, entre essas espécies ocorre uma comple

mentaçao temporal (WILLEY, 1979), isto é, uma defasagem no ciclo das mes

mas, de modo que os períodos de atividade metabólica mais intensa nao sao 

coincidentes. 
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2.2.2. Efeito do sistema consorciado sobre o feijão 

Quanto ao feijão, hã uma concordância praticamente total 

dos resultados da literatura, mostrando que a produtividade do mesmo . em 

consórcio e menor que em monocultivo (SANTA CECILIA, 1977 ). Isto se deve 

principalmente ao efeito de sombreamento do milho sobre o feijão, isto e, 

a uma competição p_or luz (AKINOLA e FAYEMI, 1971; WILLEY e OSIRU, 1972; 

CROOKSTON et alii, 1975) e também devido ao fato de o milho ser uma espe-

cie fortemente competitiva (WILLEY e OSIRU, 1972; FISHER, 1974; 

1980) . Consequentemente, quanto menor a população de plantas de 

VIEIRA, 

milho, 

maior o rendimento do feijão (SANTA CECILIA e VIEIRA, 1978; AIDAR e VIEI

RA, 1979; AIDAR et alii, 1979; SILVA e VIEIRA, 1981; VIEIRA et alii, 1982). 

Isto e válido, evidentemente, quando se faz o plantio simultâneo de ambas 

as espécies, pois quando o feijão ê plantado após a maturação fisiológica 

do milho, a sua produção e normalmente pouco afetada. Em vista destes fa 

tos, a consorciação do milho com feijão ê considerada como vantajosa pela 

maioria dos autores, pois alem das demais vantagens inerentes ao consor-

cio, ê possível manter a produtividade do milho em níveis semelhantes 

do monocultivo e, deste modo, a produção de feijão passa a ser um rendi-

menta extra (RAMALHO et alii, 1982 ). 

A redução do rendimento do feijão em consórcio varia, evi

dentemente, com os diferentes sistemas -utilizados. -.Porem, ela ê _ normal

mente maior para as cultivares de feijão de habito trepador. Têm sido ob

servadas, para as cultivares de feijão de hábito de crescimento trepador 

e arbustivo, respectivamente, reduções em torno de 85% e 56% (FRANCIS et 
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aZii, 1976c), 50% e 30% (FRANCIS et aZii., 1976b e 1978c); 70% e 40% (FRAN

CIS et aZii, 1978b e 1978c). Este fato, segundo estes autores, é conse

quência do maior período de crescimento do feijão trepador e a uma compe-

tição mais direta por luz durante este período. É interessante ressal-

tar ainda que os experimentos que compararam cultivares de feijão de di

ferentes hábitos de crescimento mostraram que a variação entre os mesmos 

em consórcio e bem menor que a variação observada em monocultivo, isto é, 

a discriminação das cultivares em consórcio e menor (FRANCIS .et aZii, 

1978c). 

2.2.3. Efeito de uma especie soore a outra em consõrcio 

Em experimentos de consôrcio tem-se que considerar também 

um outro aspecto, muito importante na determinação do tipo mais adequado 

de planta, que é o efeito de uma espécie sobre a outra (KASS, 1978). Este 

aspecto e importante principalmente para o feijão, que e a espécie domin� 

da, e assim torna-se importante verificar se as diferentes cultivares de 

milho agem de maneira diferencial sobre as de feijão. Alguns estudos fo

ram realizados, comparando principalmente cultivares de milho de diferen

tes portes . .ANDRADE et aZ�i (1974), comparando variedades de milho de 

porte normal (Piramex) e porte baixo (Piranão), nao constataram diferen-

ças na produtividade do feijão. Segundo estes autores, a vantagem apa-

rente da variedade Piranão quanto ao sombreamento; devido ao-menor-porte,

seria anulada pela maior largura e concentração das folhas próximas ao so 

lo. BEZERRA NETO (1978) também comparou variedades de porte normal (Cen-

tralmex e Erecta) com uma variedade de porte baixo (Piranão). Verificou 
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que a produtividade do feijão foi maior quando associado ã variedade Pi

ranão e menor quando associado ã variedade Centralmex. Entretanto, com a 

produtividade do milho aconteceu o contrário e, deste modo, este resulta

do pode ter sido devido a diferenças na capacidade competitiva das varie

dades de milho e nao unicamente devido a diferenças no sombreamento causa 

das pelos diferentes portes. 

Por outro lado, CRUZ et alii (1982) avaliaram 15 cultiva

res de milho em consórcio, sendo estas divididas em três grupos: porte 

normal, porte baixo e precoce. Constataram que o menor porte das plantas 

não contribui para uma maior produtividade· do feijão, sendo esta menor 

justamente com os milhos de porte baixo. FRANCIS et alii (1976c) verifi

caram que o milho braquítico causou maior prejuízo na produção do feijão, 

tanto arbustivo, como trepador. DAVIS (1981) também constatou um efeito 

diferencial das variedades de milho sobre o rendimento de cultivares de 

feijão de hábito trepador. 

Quanto ao efeito das cultivares de feijão de diferentes 

portes sobre o rendimento do milho, existem algumas evidências também con 

traditÕrias. FRANCIS et alii (1978b e 1978c) verificaram que, no geral, 

a produtividade do milho não foi afetada diferencialmente pelas cultiva

res de feijão, tanto arbustivo como trepador. Por outro lado, DAVIS 

(1981) constatou um efeito diferencial das cultivares de feijão de hábi

to trepador sobre as de milho. 

Em vista destes resultados, pode-se admitir que nao exis

tem evidências generalizadas e conclusivas a respeito da influência das 
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diferentes cultivares de uma especie sobre as diferentes cultivares da ou 

tra. 

2.2.4. Interação entre cultivares e sistemas de cultivo 

Um dos aspectos mais importantes em consórcio e onde ainda 

persistem muitas dúvidas e quanto ao aspecto varietal. Como se sabe, so 

mais recentemente os sistemas consorciados têm sido estudados pela pesqui_ 

sa científica. Consequentemente, as cultivares utilizadas em 
- . 

consorcio 

normalmente sao aquelas desenvolvidas para as condições de monocultivo, 

com o uso de tecnologia mais avançada, condições estas bastante diferen

tes das que normalmente ocorrem em consórcio. Deste modo, torna-se impo!_ 

tante verificar se ocorre ou não interaçao entre cultivares e sistemas, 

pois em caso positivo, evidentemente, as cultivares apropriadas para con

sórcio deveriam ser melhoradas especificamente para este fim. A avalia

çao das cultivares disponíveis em consórcio, porem, tem produzido resulta 

dos um tanto contraditórios. 

Existem, evidentemente, diversos procedimentos para se ava 

liar a interação entre genótipos e sistemas. Um deles e a simples compa

ração, das cultivares nos dois sistemas, para constatar a ocorrenc1.a ou 

nao de correspondência entre as medias ou entre a ·classificação delas. Ou 

tra maneira, segundo FRANCIS (1981) e a determinação da correlação entre 

os dois sistemas para as medias dos tratamentos, podendo esta ser determi_ 

nada através de um coeficiente de correlação linear simples (r) ou atra

vés do coeficiente de correlação de posiçao de Spearman (r8), cujas signi_

ficâncias podem ainda ser verificadas. Ainda, segundo este autor, um 
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outio procedimento para se constatar a ocorrencia de interação entre cul

tivares e sistemas e a prÕpria análise da variância, com o desdobramento 

do quadrado médio dá interação. 

Para o milho, que e a espécie dominante, espera-se eviden

temente um maior grau de correspondência entre os dois sistemas . Enquan-

to ANDRADE et alii (1974) e FRANCIS et alii (1976a) verificaram que o re� 

dimento de cultivares de porte normal e porte baixo foram semelhantes qu� 

do consorciados com o feijão, PINCHINAT e DESIR (1976) constataram uma 

superioridade de 18% para as cultivares de porte normal. Entretanto, con

forme jã foi ressaltado anteriormente, este tipo de comparaçao nao e sa

tisfatório, pois o efeito do porte das plantas fica confundido com as di

ferenças genéticas entre as cultivares. 

FRANCIS et alii (1976a e 1976b), em um trabalho realizado 

no CIAT constataram, para 15 variedades de milho, correlação não signifi

cativa entre os rendimentos das cultivares em monocultivo e em consórcio, 

tanto com o feijão arbustivo (r = 0,23ns), como com feijão trepador 

(r = 0,46ns). Este tipo de resultado indica a ocorrência de interação en 

tre cultivares e sistemas de cultivo para o milho. Por outro lado, RAMA

LHO et alii (1982) verificaram uma boa concordância entre as medias de 17 

cultivares de milho em monocultivo e em consÕrcio com feijão (r = 0,92; 

rs = 0,92). 

FRANCIS (1981) realizou um estudo semelhante, porem mais 

amplo, envolvendo resultados de diversos trabalhos. Em cada trabalho fo

ram avaliadas em torno de 20 cultivares de milho, variando também o tipo 
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de feijão de um trabalho para outro. Houve uma boa concordância entre o 

coeficiente de correlação simples (r) e o coeficiente de Spearman 

tanto em magnitude, como em significância. Entretanto, as correlações fo 

ram inconsistentes para os diferentes trabalhos, variando de a 

*� ns ** 0,90 �(para r) e de 0,27 a 0,83 (para rS). Estes mesmos dados foram

submetidos ainda a uma análise de variância. Houve uma tendência de o 

quadrado médio de interação não ser significativo para as situações onde 

a correlação foi alta, e significativo para as situações onde a correla-

ção foi baixa, havendo, portanto, uma certa concordância. DAVIS (1981) 

também constatou uma não significância para o quadrado médio da interação 

entre genótipos e sistemas para o milho. 

FRANCIS et alii (1976a e 1976b) e FRANCIS (1981) relataram 

que quando foram comparados dois sistemas de consórcio as correlações fo

ram mais consistentes (r = 0,66**, r = 0,68** e r = 0,93**). Entretanto, 

esta conclusão se baseou apenas no resultado de três trabalhos, o que di

ficulta sua generalização. 

Este tipo de estudo tem sido feito mais intensamente para 

o feijão, que e a espécie dominada, e que portanto tem o comportamento 

mais alterado em consórcio. SANTA CECILIA (1977) observou que a cultivar 

Rico-23, de boa produtividade em monocultivo, mostrou-se inadequada para 

o consórcio, dentro de um grupo estudado. SANTA CECILIA e VIEIRA (1978)

verificaram que a cultivar Manteigão Fosco não foi afetada significativa

mente pela variação na densidade do milho, ao contrário de outras, o que 

indica que a mesma e mais tolerante ã competição com o milho e, portanto, 

mais adaptada às condições de consõrcio. Ainda, de acordo com estes 
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autores, as cultivares de hábito trepador só devem ser -ntilizadas no pla� 

tio das ' sêcas ', quando as plantas de milho, jã plenameí.1:te desenvolvidas, 

servem-lhes de tutoras. BEZERRA NETO et aUi (1980) con�tataram uma rn-

versao de comportamento para as cultivares de feijão nos ,dois sistemas, 

visto que duas das cultivares bem produtivas em monocult:'.:vo foram as pio-

-
.res em consorcio. 

Os estudos de correlação realizados para�}' feijão mostra

ram novamente uma inconsistência dos resultados. BUEST/-1'J (1973) e SILVA 

(1980) verificaram a ocorrencia de correlação não signij:1 e.ativa entre os 

d · · ( O 26ns O 12ns · · ois sistemas r = , e r = , , respectivamente) , Por outro lado,

FRANCIS et alii (1976b) obtiveram correlações altas ent ,' ,� os dois siste

mas, tanto para o feijão arbustivo (r = 0,90*1c), como p,:;ra o feijão tre

pador (r = 0,91**). FRANCIS et alii (1978b) avaliaraiu ,�-ultivares de fei-

jão nos dois sistemas e em três estaçoes. Em duas delas foram obtidas 

correlações significativas (r = 0,81** e r = 0,90**), ao passo que em uma 

delas foi obtida uma correlação não significativa (r = 0,4lns). MONTEIRO 

et alii (1981) constataram, para 20 cultivares de feijão, a ocorrência de 

correlação significativa em um local, mas não em outro-. Correlações signi_ 

ficativas foram apresentadas ainda por FRANCIS et alii (1978c) para o fei

jão arbustivo (r = 0,51** e r = 0,91**). Em todos os casos o coeficiente 

de correlação de Spearman foi bastante similar. É interessante ressaltar 

ainda a grande variação ocorrida para a magnitude dos coeficientes de cor 

relação. 

FRANCIS (1981) fez um apanhado dos resultados de <li.feren

tes trabalhos de feijão. Em 11 trabalhos analisados o coeficiente de 
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correlação variou de 0,24ns a 0,91**, enquanto que o coeficiente de corre 

lação de Spearman variou de 0,09ns a 0,88**, havendo ainda uma boa concor 

dância entre ambos. Estes autores chamaram a atençao para o fato de que 

em alguns casos, as correlações obtidas para os mesmos ·tratamentos avalia 

. nos em estações consecutivas foram inconsistentes . Estes dados foram 

submetidos ainda a uma anãlise da variância para testar o quadro médio da 

interação. Tamb� aqui houve uma grande variação entre os trabalhos, pois 

enquanto que para alguns deles o quadrado médio da interação não foi sig� 

nificativo, para outros foi altamente significativo. Alêm disso, nao hou

ve uma boa concordância· com os coeficientes de correlação, pois em alguns 

casos a correlação foi alta (entre 0,80 e 0,90), mas o quadrado médio da 

interação f?i altamente significativo. Em outros casos aconteceu o con� 

trârio. Situação semelhante foi observada por RAMALHO et alii (1983), on 

de o coeficiente de correlação entre o s dois sistemas, para 40 cultivares 

de feijão, foi de 0,64**, mas o quadrado·medio da interação foi altamente 

s ignificativo. DAVIS (1981) também constatou na anãlise da variância uma 

interação muito forte entre cultivares e sistemas de cultivo. 

Para .o caso do feijão também, as correlações entre dois 

sistemas de consórcio foram mais consistentes (r = 0,67* a 0,89**), com 

exceção de um caso (r = 0,26ns). Es te caso corresponde a comparaçao en-

tre cultivares de feijão associados com milho de porte normal e com milho 

de porte baixo (FRANCIS, 1981). Entretanto, esta informação também e ba-

seada em um número restrito de trabalhos, isto é, apenas quatro. 

Com base nestes resultados, torna-se difícil tirar conclu

soes generalizadas a respeito da interação entre cultivares e sistemas de 
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cultivo. Conforme foi verificado, nem sempre hã concordância entre o coe 

ficiente de correlação e a significância do quadrado media da interação 

na anâiise da variância. Em vista disso, FRANCIS (1981) relata que o co� 

ficiente de correlação não e bem apropriado para avaliar a ocorrência de 

interação e que a análise da variância, com o desdobramento do quadrado 

media da interação, deve ser preferível, por dar resultados mais consis-

tentes. 

A grande maioria dos autores parece concordar que o probl� 

ma de interação e menos grave para o milho, que e a espécie dominante, do 

que para o feijão, que ê a espécie dominada. Mesmo assim, SANTA CECILIA 

(1977) relata que hã poucos trabalhos que procuram avaliar o melhor tipo 

de milho para o consÕrcio. Por outro lado, alguns autores afirmam que 

realmente existem diferenças entre as cultivares de feijão quanto à ada.E_ 

tabilidade ao consôrcio, e que portanto não se sabe ainda quais as culti

vares de feijão mais indicadas para este sistema (SANTA CECILIA e VIEIRA, 

1980; SILVA, 1980; VIEIRA, 1980; VIEIRA et aZii, 1982). Segundo DONALD 

(1963), HAMBLIN et aZii (1976) e DAVIS (1981), a produtividade e a habili 

dade de competição ecolÕgica são características distintas·, pois uma cul

tivar de baixa produção mas vegetativamente vigorosa pode ter a mesma ca

pacidade de competição que uma cultivar vegetativamente vigorosa e de al-

ta produção. Consequentemente, cultivares promissoras para o 
- . consorcio 

devem ser melhoradas especificamente para este fim (FYFE e ROGERS, 1965; 

DIJKSTRA ·� de VOS, 1972). 

Deste modo, fica evidente a necessidade de se obterem maio 

res subsídios a respeito da interação entre cultivares e sistemas de 
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cultivo para a associaçao milho-feijão. Segundo KASS (1978), ê muito im

portante nesse tipo de estudo, entre outras coisas, determinar o efeito 

de uma espécie sobre outra, para se detectar o melhor tipo de planta para 

o consórcio, visto que em muitos casos os resultados observados 

riam os esperados, porque as espécies sao avaliadas separadamente. 

contra-

Para 

a associação milho-feijão existem alguns poucos trabalhos relacionando e� 

te aspecto, conforme jã mencionado anteriormente, mas estas informações 

nao são conclusivas. Ainda, segundo este autor, e muito importante tam-

bem o conhecimento do valor monetário das duas espécies, pois devido 

diferenças destes, muitas vezes um aumento na produção de uma das 

cies pode não ser vantajoso se a produção da espécie associada for 

as 

espe

redu-

zida. Entre os tópicos sugeridos por este autor para as pesquisas futu

ras estao os seguintes: a) um melhor entendimento das _interações envol

.vida§ nos sistemas de consórcio, a fim de melhorar a eficiência das pes

quisas em melhoramento de plantas para este sistema; b) o desenvolvimen

to de uma metodologia adequada para a comparação dos sistemas consorcia

do e em monocultivo. 
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3. METODOLOGIA

3.1. Metodologia estatTstica 

Partindo-se de I cultivares de uma espécie A e de J cul

tivares de uma espécie B, tem-se IJ combinações interespecíficas possí

veis destas cultivares duas a duas, que constituem um arranJo fatorial, 

com dois fatores. A avaliação experimental destes IJ tratamentos em 

consórcio e dos I + J tratamentos em monocultivo constitui um tipo de 

arranJo dialelico parcial de competição. O termo dialelico e utilizado 

devido ã analogia deste arranjo com os cruzamentos dialelicos emprega-

dos em genética. Também, por analogia com estes, o arranjo dialélico 

e parcial pois são consideradas somente as combinações interespecíficas 

e não as intraespecíficas. Em caso contrário, seria denominado arranjo 

dialelico completo. 

Para os cruzamentos dialélicos completos, em que tem-se 

a avaliação experimental de todos os cruzamentos possíveis para N va

riedades de uma espécie, isto é, N(N-1)/2 cruzamentos, bem como a ava

liação experimental das N variedades, GARDNER e EBERHART (1966) 
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empregaram o seguinte modelo matemático para análise: 

Y .. , = u + 1/2 (v. + v.,) + 0h .. , + e .. , 
JJ J J JJ JJ 

onde: 

Y .. , e a media do híbrido entre as variedades j e j' e 
JJ 

J < j'; para representar as medias das variedades 

substitui-se Y .. , por Y .. ou por Y.,. ,; 
JJ JJ J J 

J = j' = 1,2, ... , N variedades 

u e a media das variedades

v. ou v., ê o efeito da variedade J ou j';J J 

h .. , e o efeito de heterose que aparece no híbrido en
JJ 

e 

tre as variedades j e j'; 

e um coeficiente condicional: para j = 

para J # j', 0 = 1. 

. ' 

J ' 0 = O; 

e .. , ê o erro experimental associado com a media Y .. , 
JJ JJ 

Também, de acordo com este modelo, o efeito de heterose 

(h .. ,) ê subdividido em: 
JJ 

h .. , =h +h. +h., + s .. , 
JJ J J JJ 

onde: 

h e a heterose media; 

h. ou h., ê a heterose de variedades, que e a
J J 

contri-

buição da variedade J ou j' para a heterose; 



35 

s .. , e a he.terose específica, ou a capacidade específica
JJ 

de combinação entre as variedades j e J'.

Deste modo, o modelo completo de GARDNER e EBERHART ( 1966) 

para o dialelico completo e o seguinte: 

y .. 1 = u + 1/2 (v. + V. 1) + e (h + h. + h. 1 + s .. 1) + e .. 1 
JJ J J . J J JJ JJ 

GARDNER (1967) apresenta as formulas para estimação dos 

parâmetros bem como das somas de quadrados, com base neste modelo. 

De acordo com o modelo de GRIFFING (1956) para os cruza

mentos dialelicos tem-se ainda o parâmetro da capacidade geral de combi-

-

naçao para cada variedade (g. ou g.,), que, de acordo com o modelo de
J J . 

GARDNER e EBERHART (1966), corresponde a: 

g. = l/2(v.) + h.
J J J 

e g., = l/2(v. ,) + h., 
J J J 

Entretanto, como os dados de consorcio correspondem a um 

dialelico parcial, o modelo mate�atico precisou ser adapta�o a tais con

dições. Também, os parâmetros do modelo foram substituídos por outros, 

mais representativos dos termos utilizados ·em consórcio. Deste modo, 

considerou-se o seguinte modelo matemático completo, substituindo-se v. 

J 

e v., por a. e b.; h .. , por c .. ; h por c; h. eh., por e. e e.;$ .. , por
J 1. J J J . 1.J J J 1. J J J 

d .. e introduzindo-se o parâmetro 'g' 
1.J 

Z • . = m + ag + 1 / 2 ( a . + b . ) + 0c . . + e . .
1.J 1 J 1.J 1.J 

onde: 

e .. = c + c. + c. + d ..
1.J 1 J 1.J 



e, portanto: 

Z. . = m + a.g + 1 / 2 (a. + b . ) + 8 ( e + c. + c . + d .. ) + e ..
1J 1 J 1 J 1J 1J 
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Como em consórcio a parcela é normalmente constituída 

por dois produtos de naturezas diferentes, 1ttilizou-se um fator de cor

reçao para tornã.,...los comparáveis. No presente trabalho optou-se pela r� 

lação de preços entre as duas espécies no mercado. Para tal, os dados 

de produção de grãos da espécie de maior valor monetãrio (B por exemplo) 

são multiplicados por um fator 'p' que corresponde â relação de preços 

Procedendo-se 

assim os dados experimentais ficam sendo equivalentes da espécie A e, 

deste modo, podem ser somados, para fornecer a produção global da parce

la, que corresponde â variável Z ... 
1J 

As fórmulas para a estimação dos parâmetros bem como das 

somas de quadrados para a análise da variância, de acordo com este mode

lo, foram obtidas utilizando-se o método dos quadrados mínimos, onde, 

por analogia com o modelo de GARDNER e EBERHART (1966), foram impostas 

as restrições: 

I: a. = I: b. = I: c. = I: c. = o
1 J 1 J 

1 J 1 J 

I: d .. = o para cada j ; I: d .. o para cada 1 

1 
1J 

J 
1J 

As fórmulas estao apresentadas no item 'Resultados', bem 

como a interpretação dos componentes do modelo em termos de: consórcio. 

Entretanto, e importante ressaltar que esta metodologia foi desenvolvida 

visando a utilização tanto em dialelicos parciais de competição como em 

dialelicos de cruzamento. Para o caso de cruzamentos dialelicos elas Jª 
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foram utilizadas em outro trabalho e, deste modo, foram relatadas no Re

latório Científico do Departamento de Genética (MIRANDA FILHO e GERALDI, 

1980; GERALDI e MIRANDA FILHO, 1981). O que muda, evidentemente, de uma 

situação para outra é a interpretação dos componentes do modelo. 

3.2. Execução experimental 

O material utilizado no presente trabalho compreende 

seis cultivares de feijão e seis cultivares de milho, relacionadas a se

guir: 

Cultivares de milho 

Ag-401 

Br-105 

C-111

Piranão 

Br-126 

Br-104 

Cultivares de feijão 

Goian o precoce 

Manteigão fosco 11 

Carioca 

Rico 23 

Costa Rica 

S. Cuva 168

As c ultivares de milho abrangem diferentes portes e graus 

de variabilidade genética. Tem-se assim um. híbrido comercial de planta 

baixa (híbrido da Agroceres: Ag-401), um híbrido comercial de planta al

ta (híbrido da Cargill: C-111), variedades de porte baixo (Br-105 e Pi-

ranão), uma variedade de porte m.edio (Br-104) e uma variedade de porte 

alto (Br-126). O porte mais baixo da variedade Br�l05 e devido a poli

genes, enquanto que o da variedade Piranão ê devido a um gene braquítico 
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cultivares

Br-105, fü·-126 e Br-104 correspondem respectivamente ãs variedades de mi 

lho Suwan, Composto Dentado ou ESALQ-VD2 e Amarillo Dentado, submetidas 

a seleção no Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo (EMBRAPA) em 

Sete Lagoas (MG). 

As cultivares de feijão abrangem os seguintes hábitos de 

cr�scimento ou tipos: tipo I (Goiano precoce e Manteigão fosco 11), tipo 

II (Rico 23), e tipo III (Carioca, Costa Ri�a e Seleção Cuva 168 ou S. 

Cuva 168). O tipo I corresponde a cultivares de crescimento determinado 

(arbustivo), o tipo II corresponde a cultivares de crescimento indeter

minado e porte ereto e o tipo III corresponde a cultivares de crescimen

to indeterminado e hábito semi-trepador. A cultivar Goiano precoce tam

bém se diferencia das demais pela precocidade, florescendo com aproxima

damente 35 a 40 dias. Não foram incluídas cultivares de feijão do tipo 

IV (crescimento indeterminado e hábito trepador), pois um dos objetivos 

do presente trabalho ê a comparaçao das cultivares de feijão em consor-

cie e em monocultivo e o tipo IV preeisa ser tutorado em monocultivo. 

Alem disso, em consorcio este tipo de cultivar ê mais apropriado ao pla� 

tio das 'secas', onde o milho já plenamente desenvolvido serve-lhe de tu 

tor (SANTA CECILIA e VIEIRA, 1978). 

Para o feijão, os tratamentos serao denominados de 'cul-

tivar', que ê a denominação mais comumente utilizada para esta 
- . 

especie.

Estes também serao comumente denominados pelo tipo (I, II ou III). Para 

o milho, a fim de se fazer uma distinção quanto ãs diferenças genéticas,

será utilizada a denominação 'variedade' para as variedades de polinização 
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livre e 'híbrido' para os híbridos comerciais. 

Estes tratamentos (seis de milho e seis de feijão) perm2:_ 

tem 36 combinações diferentes em consórcio. Estes 36 tratamentos foram 

ensaiados em um delineamento em lãtice simples duplicado 6x6, o que cor

responde a quatro repetições. A avaliação das cultivares de milho e fei 

jão em monocultura foi feita separadamente para cada espécie, utilizan

do-se um delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. 

Foram realizados três ensaios, sendo dois deles no ano 

agrícola de 1979/80 (em Sete Lagoas, MG e em Goiânia, GO) e o outro no 

ano agrícola de 1980/81 (em Sete Lagoas, MG). A adubação foi feita de 

acordo com a fÕrmula 60-60-30 de N, P2o5 e K20, respectivamente, sendo

que o nitrogênio foi aplicado no plantio (2/3) e logo após o desbaste em 

ambas as espécies (1/3). Entretanto, devido a problemas de ordem climã-

tica e de solo, os dados de dois dos ensaios apresentaram uma precisao 

experimental muito baixa e nao puderam ser utilizados. Consequentemente, 

no presente trabalho foi utilizado apenas o ensaio realizado em 1979/80, 

em Sete Lagoas, MG. 

Para os tratamentos em consórcio foram utilizadas pare� 

las compostas de quatro linhas de seis metros de comprimento, distancia-

das de um metro. Nestas linhas foram semeadas simultaneamente as duas 

especies. O milho foi semeado em covas distanciadas de 40 cm, ao passo 

que o feijão foi semeado entre as covas de milho e distanciadas destas 

por 10 cm. Deste modo, entre duas covas de milho havia duas de feijão, 

distanciadas de 20 cm. Para ambas as espécies foram utilizadas tres se

mentes por cova, deixando-se duas plantas por cova após o desbaste, o 
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que corresponde a 50. 000 plantas por hectare para °:: .. mlho e a 100.000 

plantas por hectare para o feijão. Para a monocult��a do milho utili-

zou-se uma parcela semelhante, ao passo que para a i,puocultura do feijão 

o espaçamento entre linhas foi reduzido para 50 cm, Ô que corresponde a

200.000 plantas por hectare. 

·,,. , 

Na tomada de dados das parcelas em c:Jn.sõrcio e do milho 

em monocultura foram utilizadas apenas as duas linhas .. <.entrais, ignoran

do-se 50 cm em cada· extremidade. Portanto, a parcela �il ficou consti

tuída por duas linhas de cinco metros, ou seja, 50 pl�ntas de milho e 

100 de feijão, considerando-se um 'stand' ideal. Para a monocultura do 

feijão considerou-se uma parcela com a mesma ãrea, correspondendo, por

tanto, a 200 plantas, no 'stand' ideal. 

Para ambas as especies, foram tomados os dados de peso 

total de graos, 'stand' e umidade em todas as parcelas. Entretanto, de 

acordo com as recomendações de RAMALHO et alii (1983), não foi feito cor 

reção de 'stand' para nenhuma das espécies. Quanto à umidade, de acordo 

com as recomendações da literatura, a produção de grãos de feijão foi 

corrigida para 13,0% e a de milho para 15,5%. 

3.3. Anãlise estatística dos dados 

Os dados de produção de graos das parcelas em 
- . 

consorcio 

foram submetidos ã anãlise da variância, de acordo com o delineamento em 

lãtice, separadamente para cada espécie. Como a eficiência do latice 

foi muito baixa para ambas as especies, optou-se pela anãlise segundo o 

delineamento em blocos ao acaso. Os dados dos experimentos em monocultura 
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também foram analisados segundo o delineamento em blocos ao acaso. 

A seguir os dados foram submetidos a uma análise confor

me a metodologia sugerida no presente trabalho. De acordo com esta, ini:_ 

cialmente foi realizada um.a análise de variância separadamente para cada 

espécie, para os tratamentos em consórcio, de acordo com o esquema fa

torial apresentado a seguir, considerando-se o modelo fixo: 

F�V. 

Repetições 

Tratamentos 

Cult.milho (M) 

Cult.feijão (F) 

MxF 

Resíduo 

G.L.

r-1

IJ-1

I-1

J-1

(I-l)(J-1) 

(r-l)(IJ-1) 

Q.M. F 

� Qt/Qr 

� �/Qr 

Qf Qf/Qr 

�f �f/Qr 

Qr 

Em seguida foi feita uma análise conjunta p ara os dados 

das duas espécies, isto e, transformando-se os dados em equivalentes de 

milho, em função da relação de preços entre_as duas espécies. Para tal 

foi feito um levantamento dos preços do milho (PM) e do feijão (PF) no

mercado, envolvendo todos os Estados do Brasil, para os Últimos cinco 

anos disponíveis (1977 a 1981), dados estes fornecidos pela Fundação Ge

túlio Vargas. Para 117 dados analisados, o valor de 'p' (p = PF/PM) va-

riou de 2,29 a 7,91, com uma media de 4,�7, sendo que aproximadamente 

90% dos dados se encontravam no intervalo entre 2,5 e 7,5. Deste modo, 

. neste trabalho foram utilizados três valores de 'p', isto e, 3, 5 e 7, 
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valores estes representativos dos extremos e da media da relação de pre

ços entre as duas espécies. Com base nestes três valores de 'p', os da

dos experimentais foram arranjados em uma tabela dialelica parcial. O 

procedimento de análise desta tabela estâ apresentado no item 'Resulta

dos'. 

Com o objetivo de comparar a metodologia do presente tr� 

balho com metodologias convencionais foram realizadas outras anãlises. 

Realizou-se uma análise de variância com a media das cultivares nos dois 

sistemas, separadamente para cada espécie, para testar o quadrado médio 

da interação entre os dois sistemas: consórcio (c) e monocultivo (m). Pa 

ra o caso do feijão, onde a interação foi significativa, foi feito um 

estudo mais detalhado da mesma, através do desdobramento do quadrado me

dio da interação pelo processo de ROBERTSON (1959), que devidamente ada.r_ 

tado às condições deste trabalho corresponde a: 

QMc xm = A+ B

onde: 

A =  l/2(v'Q}i 
c 

2 
/QM ) 

m 

B = IQM ·QM (1 - r- -)c m c,m 

e 

Nesta fórmula, QM representa o quadrado médio da i�
c xm 

teraçao entre os dois sistemas, QM e QM representam, respectivamente,c m 

os quadrados médios para tratamentos em consórcio e em monocultivo e 

r- - representa a correlação entre as medias dos tratamentos nos doisc;m 

sistemas. A componente A estã relacionada com a diferença na variação 
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entre os tratamentos nos dois .sistemas, enquanto que a componente B estã 

relacionada com.a falta de correlação entre as medias dos tratamentos 

nos dois sistemas. Pode-se assim determinar ·a contribuição relati,,a das 

,duas componentes para o quadrado medio da interação. 

Com a finalidade de se estudar a interação para o 

caso do feijão, realizou-se também uma análise dos dados de acordo 

com o modelo multiplicativo de VENCOVSKY e GERALDI (1977), ou se

ja: Y .. = o:.(l+B.) + e .. , onde Y .. representa a media do tratamento 'i'lJ l J lJ · lJ 

no ambiente 'j', a. representa o efeito do tratamento 'i', B- representa 
l J 

o efeito do ambiente 'j' e e .. representa o erro experimental associado
lJ 

à media Y ... A análise com este modelo permite calcular a proporçao dolJ 

quadrado médio da interação·obtido na análise da variância com o modelo 

linear que deve-se ao efeito multiplicativo de um ambiente (sistema, no 

caso) sobre o outro. 

Foram calculados a;i.nda os coeficientes de correlação·li

near simples (r) e os coeficientes de correlação de posição de Spearman 

(r8) bem como os Índices 'RAE' (.Razão da Área Equivalente) para as 36 com

binações em consorcio, de acordo com o processo relatado por WILLEY e 

OSIRU (1972): 

onde: C
m' M

m
, C

f 
e M

f 
significam, respectivamente, media da produção de

milho em consÕrcio, media da produção de milho em monocultivo, media da 

produção de feijão em consorcio e media da produção de feijão em mono

cultivo. 
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4. RESULTADOS

4.1. Metodologia Estat,stica 

A tabela dialelica de medias, referente a um arranjo dia 

lelico parcial pode, genericamente, ser representada por: 

E 

s 

p 

e 

c 

l 

e 

A 

1 

2 

3 

.

. 

.

I 

Total 

Monoc 

l
'

Z
ll,

221 1 

231'

Zil'

z.l'

21 1 1 1 

Espécie B 

2' 3' . . .

212'
213

' 
222 1 

223' 

232'
233' 

212'
ZI3

'

z.2' 
z.3'

22 1 2' 
23'3' 

J Total Monoc. 

I 

ZlJ :. z
l

. 

Zll 

z2J z2.
222

z3J z3.
233 

ZI
J

ZI.
ZII

z_J
zc ZA

ZJJ
ZB

ZT



onde tem-se: 
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i = 1, 2, 3,' ••• , I cultivares para a espécie A; 

J = l', 2', 3', ... , J cultivares para a espécie B; 

Z •. : média do tratamento envolvendo as cultivares 'i' e 'j', 
l.J 

z .. : 1.1. 

z .. : 
JJ 

z. :
l.. 

tal que z .. =X .. + pY .. , onde X .. é a média do cara-1.J l.J l.J l.J 

ter para a espécie A, Y .. e a média do carater para al.J 

espécie B e 'p' é a relação dos preços entre as duas 

- . espec1.es; 

media da 

media da 

cultivar 'i' 

cultivar ' . ' .J 

total dos- tratamentos 

var 'i'; 

em 

em 

em 

monocultivo (Z . . = X .• ); 1.1. 1.1. 

monocultivo (Z • . = pY •• ); 
JJ JJ 

- . consorcio envolvendo a culti-

Z .. total dos tratamentos em consorcio envolvendo a culti
• J 

var 'j '; 

ZA total das cultivares 

ZB total das cultivares 

zc 
total dos tratamentos 

ZT total geral, isto 
-

e, 

da 

da 

em 

- . espec1.e 

- . 

espec1.e 

A 

B 

consórcio: 

ZA + ZB + zc.

em monocultivo; 

em monocultivo; 

z = 

e z 

O modelo matemático utilizado foi o seguinte, excluindo 

o erro experimental:

onde: 

e portanto: 

Z .. = m + ào + l/2(a. + b.) + 0c .. + e  ..
l.J .

b l. . J l.J l.J

c .. = c + e. + c. + d  ..
l.J l. J l.J

z .. = m + ag + l/2(a. + b.) + 0(� + e. + e. + d .. ) + e .. 
l.J l. J l. J l.J l.J 
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Neste modelo tem-se: 

fatores condicionais, tal que: a = O, +l e -1, respecti

vamente para Z .. , Z .. e Z .. e 0 = +l, O e O, respectiva-
1.J l.1. JJ 

mente para Z .. , Z. . e Z ... 
1.J l.1. JJ 

Para representar Z . •  e Z . .
1.1. JJ

substitui-se b. por a. e a. por b., respectivamente; 
J 1. 1. J

m m�dia das cultivares da espécie A e B em monocultivo; 

· g medida da diferença entre as medias dos dois grupos: A e B; 

a. efeito da cultivar 'i' da espécie A;
1. 

b. efeito dR cultivar I j' da espécie B;
J

c.. efeito geral do consórcio ou vantagem do consórcio frente 
1.J

c 

ao monocul ti vo, em relação ã média das cultivares corres-

pondentes em monocultivo, tal que: c .. =Z .. - l/2(Z .. +Z .. ). 
1.J 1.J 1.1. JJ

O fator 1/2 corresponde a uma correção .para o fator área, 

admitindo-se que se as duas espécies fossem plantadas em 

monocultivo, utilizar�se-ia o dobro da área; 

efeito médio de consórcio; 

c. efeito de consórcio da cultivar 'i' da espécie A, ou con
1. 

tribuição para o efeito geral de consórcio conferido pe-

la cultivar 'i' nas combinações em que ela participa; 

c. efeito de consórcio da cultivar 'j' da espécie B, ou con
J

d .. 
1.J 

tribuição para o efeito geral de consórcio conferido pe-

la cultivar 'j' nas combinações em que ela participa; 

efeito específico de consórcio da combinação entre as 

cultivares 'i' e 'j', ou contribuição para o efeito ge-

ral de consórcio conferido pela combinação entre as 
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cultivares 'i' e 'j '. Corresponde ã çapacidade específi_ 

�a de competição; 

e.. erro experimental associado com a media Z ... 
1] 1] 

Para a estimação dos parâmetros (componentes de medias) 

foram deduzidas e obtidas as seguintes expressões: 

m 

g 

a. 
1 

b. 
J 

c 

c. 
1 

� 

-·

= 

= 

= 

= 

e. = 

J 

d .. = 
1J

1/2 

1/2 

z .. 
11 

z .. 
JJ 

z
c 

z. 
1. 

z 
•J

z .. 
1] 

(Z
A 

+ 

ZB)

(Z -
A Z

B)

- ZA 

- Z
B

- m

- z
c

+ 

l/2(ZA 
- z .. )

11 

- z
c +

l/2(Z
B 

- z .. )
JJ

+ 
z
c 

-: z. - z
1. •J

Alem destes parâmetros foi incluído o da capacidade ge

ral de competição (cgc) para cada cultivar, que também por analogia com 

os cruzamentos dialelicos parciais (VENCOVSKY, 1978) corresponde a: 

= z. 
1. 

- z
e

cgc. = Z . - ZCJ • J 

A capacidade geral de competição (cgc. ou cgc.) corres-
1 J 

ponde ao efeito õa cultivar 'i' ou 'j' em consórcio. De maneira seme-

lhante ao modelo dos cruzamentos dialelicos de GARDNER e EBERHART (1966) 

foi constatada a seguinte correspondência: 



e 

cgc
i 

= (1/ 2) a. + c.
1 1 

cgc. = (1/2) b. + c.
J J J
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Para a estimação da variância (s2) associada ãs estima

tivas (componentes de médias) foram deduzidas e obtidas as seguintes ex-

pressoes: 

2 - I-1 2 
s (a.) =-- s 

1 I

2 - J-1 2 
s (b.) 

- -y-
s 

J 

2 - 3 2 
s (c .. ) 

-1 
s

1J 

2 ::: 4+l+J 2 s (c) = s 
4IJ 

s
2 

(ê.)
(I-1) (4+J) 

4IJ 

2 ..... )
(J-1)(4+1) 

s (c. = 

J 4IJ 

2 - (I-l)(J-1) 
s (d .. ) = 

1J 

2 -
s (cgc.) 

2 -
s (cgc.) 

- J

= 

= 

IJ 

(I-1) 2 
s 

IJ 

(J-1) 2 
s 

IJ 

2 
s 

2 
s 

2 
s 

onde s
2 

é o quadrado médio residual da análise de variância da tabela

dialelica (análise com medias). 
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Para o cálculo das som�s de quadrados correspondentes fo

ram deduzidas e obtidas as seguintes expressões: 

SQ Grupos = N(4!i+J) 
[c1+2)ZA - (J+2)ZB + (J-l)Zc ]

2 

SQ Cult.esp.B = _
l_ [i;(2Z .. + Z ./ - (1/J) (2ZB + Zc.>

2
]4+1 j JJ ·J 

SQ Ef. geral 
de consorcio = 2:Z�. - 4!J �(2Zii + Zi.)

2 

- 4!1 �(2Z
J

.
J

. + z .)
2 +

lJ 
1 J • J 

. J 2 1 2 1 2 

- �+J 
2A - 4+1 2B + (4+1)(4+J) 

2
c 

+

SQ Ef. medio 
= 

lJ 
de cons�rcid 4+l+J 

f-;- - ] 2 LzA + zB - 2zc 

SQ Ef. cons.
cult. esp. A

SQ Ef. cons.
cult. esp. B

SQ Ef. especÍ _ 
L 

2 1 
fico de cons:- - i/j 

2ij J 2: Z�
1, 

l 

1 

l 
r z

2 . + ...!... z
2

.J IJ C
J 



onde: 

N numero total de tratamentos = I + J + IJ; 

ZC/IJ; Z. 
1. 

= z. /J; z . = 

L •J
Z ./1 

•J
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Deste modo, o quadro da análise da variância da tabela 

dialelica parcial de medias ficou da seguinte forma, considerando-se o 

modelo fixo: 

F.V.

Tratamentos 

Dif. ;grupos 

Cult. espécie A

Cult. espécie B

Efeitos de consórcio: 

Geral 

Médio 

Cult. espécie A

Cult. espécie B

Especifico 

Resíduo médio 

G.L.

N-1

1 

I-1

J-1

IJ 

1 

I-1

J-1

(I-l)(J-1) 

(N-3) (r-1) 

Q.M.

Qt

Qg

Qª

Qb

Qcg 

Q-e 

Qc-.a 

Q
CQ

Qce 

Qr 

F 

Qt/Qr 

Q/Qr 

Qf)._!Qr 

Qb/Qr 

Qc/Qr 

Q-/Q c r 

Qc/ Qr 

Q b/Q e r 

Qc/Qr 

Nesta analise de variância, o resíduo médio e obtido pe

la junção dos resíduos da analise das parcelas em consórcio com (IJ-1) (r-1) 

graus de liber½de, da análise de milho em monocultivo >,com. (l"'::"l) (r-1) 

graus de liberdade e da análise do feijão em monocultivo com (J-l)(r-1) 

-�
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graus de liberdade. Para se adaptar à analise de uma tabela de medias, 

este resíduo deve ainda ser dividido pelo número de repetições (r). Evi

dentemente, para se fazer esta junção e necessário que ocorra homogenei

dade dos resíduos. Em caso contrario, torna�se necessário utilizar pro

cedimentos estatísticos para se contornar o problema. 

4.2. Anãlise estatistica dos dados experimentais 

4.2.1. Anãlise geral dos dados 

As medias obtidas para os 36 tratamentos em consórcio e 

para os 12 tratamentos em monocultivo, para as quatro repetições, acham

se apresentados nas Tabelas 1 e 2, respectivamente, em toneladas por hec 

tare. 

.- . Na Tabela 3 estao apresentadas as análises de variancia, 

separadamente por espécie e por sistema de cultivo, de acordo com o de

lineamento em blocos ao acaso. Observa-se que, com exceção do milho em 

monoçultivo, o efeito de tratamentos foi altamente significativo para to 

dos os outros casos, isto e, _feijão em monocultivo, feijão em 

e milho em consórcio. Nesta tabela estao apresentados ainda os 

- . 

consorcio 

coefi-

cientes de variação experimental e a eficiência dos latices. A eficiên

cia obtida para os latices foi baixa, tanto para o milho (100,3%), quan

to para o feijão (104,8%), o que possibilitou a realização da análise da 

variância segundo o delineamento em blocos casualizados. Quanto aos coe 

ficientes de variaçao experimental, para o milho eles estao em torno da 

media obtida para as nossas condições (18,8% e 17,2%, respectivamente, 
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para o consórcio e monocultivo), e, deste modo, pode-se considerar a pr� 

cisão experimental como satisfatória. O mesmo ocorre para o feijão em 

monocultivo, cujo coeficiente foi de 20,1%. Por outro lado, para o fei

jão em consórcio este coeficiente foi mais alto (28,3%). Tem-se que COE_ 

siderar, porem, que em tais condições o feijão sofreu em media uma redu

çao de 62,7% na produção, o que evidentemente contribuiu para o aumento 

do coeficiente de variação. 

4.2.2. Anãlise dos dados de acordo com a metodologia proposta 

4.2.2.1. Avaliação das medias dos tratamentos separadame.!!. 

te para cada espécie 

Nas Tabelas 4 e 5 estao apresentadas as medias de produ

çao de graos obtidos em consórcio e em monocultivo, para o milho e fei

jão, respectivamente, arranjadas em uma tabela dialelica. Para o milho 

ocorreu uma redução media em consórcio de 11,3%, ao passo que para o fei 

jão ocorreu uma redução media de 62,7%. 

Na Tabela 6 estão apresentadas as análises de .- . var1anc1a 

das tabelas dialelicas, separadas para cada especie, com o desdobramento 

de acordo com o esquema fatorial para os tratamentos em consórcio, isto 

e, variação devida ao efeito da especie principal, variação devida ao 

efeito.da especie associada e variaçao devida ào efeito específico entre 

as especies (interação entre as duas especies). Deste modo, pode ser V� 

rificado que para o milho houve significância para as três fontes, isto 

e, ocorreu variaçao entre as cultivares de milho em consórcio, ocorreu 

variação para o efeito das cultivares de feijão sobre o milho e ocorreu 
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variaçao também para um efeito específico das combinações de milho e fei 

jão. Para o feijão a situação e um pouco diferente, pois somente a fonte 

'cultivares de feijão' foi significativa para o nível convencional de pr� 

habilidade (95%). Deste modo, ocorreu variação entre as cultivares de fei 

jao em consórcio, mas a variação devida ao efeito de cultivares de milho 

sobre o rendimento do feijão não foi· tao evidente (0,10 < P < 0,25) e 

também não ocorreu variação para combinações específicas. Tal fato pode 

ter sido uma consequência da menor precisao experimental para o 

consorciado. 

feijão 

As cultivares de feijão mais produtivas em consórcio fo

ram: S. Cuva 168, Rico 23 e Carioca 1 todas de crescimento indeterminado 

(tipos II e III). As cultivares menos produtivas foram: Goiano precoce 

e Manteigão fosco, isto e, as cultivares de tipo I (Tabela 5). Quanto ã 

influência destas na produtividade do milho, observa-se alguns aspectos 

interessantes (Tabela 4): cultivares de feijão m�is produtivas como S. 

Cuva 168 foram as que mais prejudicaram a produção do milho, ao contrá

rio de cultivares de baixa produção, como Goiano Precoce, que causaram 

um menor prejuízo na produção do milho, evidenciando assim a ocorrencia 

de competição entre o milho e o feijão. Entretanto, este nao foi um com 

portamento padrão, pois a cultivar Carioca, de boa produção em consor-

cio, foi uma das que menos prejudicaram o milho, indicando que esta cul

tivar deve apresentar características que a tornam mais adaptadas ao cul 

tivo em consórcio. Fato semelhante ocorreu com a cultivar Rico 23. Por 

outro lado, uma situação inversa ocorreu com a cultivar Manteigão fosco, 

que foi a cultivar menos produtiva em consórcio e uma das que mais

I 
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prejudicaram o milho, indicando que esta nao deve ser adequada para o 

cultivo em consórcio. Fato semelhante ocorreu com a cultivar Costa Ri-

ca. Entretanto, tem-se que considerar que a cultivar Manteigão fosco 

foi bem atacada por doenças (transmitida provavelmente por sementes), o 

que dificulta uma generalização do seu comportamento. 

As cultivares de milho mais produtivas em consórcio (Ta

bela 4) foram os dois híbridos comerciais (Ag-401 e C-111), enquanto que 

as menos produtivas foram as variedades Piranão e Br-105. 
-

Quanto a in-

fluência das cultivares de milho na produtividade do feijão (Tabela 5), 

constata-se que os híbridos comerciais Ag-401 e C-111 foram os que cau

saram maior redução na produção do feijão, enquanto que a variedade Br-

105 foi a que causou menor redução. A variedade de milho menos produti

va, isto é, Piranão, foi mais ou menos intermediária quanto a este fa

tor. Portanto, estes dados indicam que, no geral, as cultivares de mi

lho mais produtivas prejudicaram mais o feijão e vice-versa. 

Tem-se que considerar ainda a ocorrencia de combinações 

específicas favoráveis para os dados de produção de milho (Tabela 4). Co 

mo exemplos, o híbrido Ag-401 foi mais produtivo justamente em combina

çao com a cultivar de feijão S. Cuva 168, enquanto que a variedade Br-

126 foi mais produtiva em combinação com a cultivar Manteigão fosco. Por 

outro lado, esta mesma variedade de milho e o híbrido C-111 tiveram a 

mais baixa produção em combinação com a cultivar de feijão Carioca. 
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4.2.2.2. Avaliação das medias dos tratamentos conjunta

mente para as duas especies e dos efeitos gerais 

de consõrcio 

As medias de produção de graos conjuntas para as duas es-

pecies em consórcio, e em equivalentes de milho, acham-se apresentadas 

nas Tabelas 7 (para p=3), 8 (para p=5) e 9 (para p=7), onde 'p' ê a 

relação de preços. A media de produção de grãos variou de 4,081 t/ha a 

8,480 t/ha (p=3), 4,578 t/ha a 9,495 t/ha (p=5) e 5,073 t/ha a lü,510 t/ha 

(p = 7), havendo, portanto, uma discriminação mui to grande entre os trata-

mentas, para cada situação. Pode-se verificar tambêm que houve 

mudança na classificação dos tratamentos com . -

a var1.açao dos 

pouca 

valores 

de 'p', conforme indicam os coeficientes de correlação de Spearman: 

r8(3,5) = 0,951; r8(3,7) = 0,868 e r
8(5,l) = 0,962, onde r

8(3,5) s1.gn1.-

fica o coeficiente de correlação de Spearman para a produção de graos, 

entre os valores de 'p' 3 e 5, e assim por diante. Assim, por exemplo, 

as seis melhores combinações foram as seguintes, nos três casos: 1,6'; 

1,3'; 3,4'; 1,4'; 3,1' e 1,1', e praticamente não houve mudanças na elas 

sificação das mesmas em função da variação no valor de 'p'. O mesmo se 

pode dizer das seis piores combinações, isto e, 4,2'; 2,2'; 4,5'; 2,5'; 

1,5' e 6,2'. Observa-se assim uma tendência de as melhores combinações 

envolverem as cultivares de milho 1 (Ag-401) e 3 (C-111) e as piores co� 

binações, as cultivares 2 (Br-105) e 4 (Piranão). Quanto ao feijão, exi� 

te uma constância de as piores combinações envolverem as cultivares 2' 

(Manteigão fosco) e 5' (Costa Rica). 
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É importante ressaltar que as seis melhores combinações 

nao so maximizaram a receita bruta, como também maximizaram a produção de 

milho em separado. Estas forneceram as seguintes quantidades de milho e 

feijão, respectivamente, em t/ha: 6,96 + 0,51 (para 1,6'); 6,48 + 0,56 

(para 1,3'); 6,62+0,53 (para 3,4'); 6,59+0,51 (para 1,4'); 7,10 + 0,26 

(para 3,1') e 6,52 + 0,29 (para 1,1'). Se, por outro lado, o objetivo

principal for a maximização da produtividade do feijão, as seguintes co� 

binações serão as melhores: 2,4'; 6,6'; 2,3'; 3,6'; 5,3' e 1,3'. Estas, 

porem, não corresponderam necessariamente às combinações de maior valor 

monetário e forneceram as seguintes quantidades de milho e feijão, res-

,pectivamente, em t/ha: 3,63 + 0,66 (para 2,4'); 4,17 + 0,66 (para 6,6'); 

4,42+0,65 (para 2,3'); 4,60 + 0,60 (para 3,6'); 4,49 + 0,58 (para 5,3') 

e 6,48 + 0,56 (para 1,3'). 

As estimativas do efeito geral de consÕrcio (c .. ), em valJ 

lar real e em porcentagem das medias das cultivares em monocultivo, para 

as 36 combinações, estão apresentadas nas Tabelas 10, 11 e 12, respecti-

vamente, para J? = 3, 5 e 7. A grande maioria dos valores foi positiva, 

com exceção de algumas combinações para p = 5 e 7. Para este efeito, ta� 

bem, houve uma boa concordância na classificação dos tratamentos para os 

diferentes valores de 'p', conforme atestam os coeficientes de correla

ção de Spearman [rS(3,5) = 0,983; rS(3, 7) = 0,920 e rS(5, 7) = 0,968]. To

mando-se p = 5, por exemplo, o efeito médio de consórcio foi de 1,422 t/ha, 

que corresponde a 25,3% da media das cultivares em monocultivo, indican

do que em media os tratamentos em consôrcio produziram 25,3% a mais que 

em monocultivo. Para o feijão, as melhores combinações geralmente 
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envolveram as cultivares Manteigão fosco e Goiano precoce, ao passo qu� 

as piores combinações envolveram a cultivar S. Cuva 168, sendo as ou

tras três mais ou menos intermediárias a estes extremos. Estes valores 

indicam, para o feijão, uma correlação negativa entre o efeito geral de 

consórcio e as médias das cultivares em monocultivo. Entretanto, obser

va-se que a cultivar Carioca, cuJa media foi relativamente alta em mono

cultivo, apresentou valores relativamente altos para o efeito geral de 

- . 

consorcio. 

Quanto ao milho, observa-se que as duas cultivares 

produtivas em monocultivo (híbridos Ag-401 e C-111) apresentaram em 

mais 

me-

dia os maiores valores para o efeito geral de consórcio, enquanto que as 

cultivares menos produtivas em monocultivo (variedades Piranãci e Br-105) 

apresentaram em media os menores valores para o efeito geral de consor

cio, indicando, neste caso, a ocorrencia de uma correlação positiva en

tre a magnitude do efeito geral de consórcio e a media das cultivares em 

monocultivo. É importante ressaltar, entretanto, que a análise da va

riância não detectou significância para cultivares de milho em monocul

tivo. Devido a isso, pode-se afirmar que a maior variação entre as me

dias das cultivares de milho em consórcio (significativa na análise da 

variância), se deve ãs diferenças entre as cultivares quanto ao efeito 

geral de consórcio. 

O exame destas tabelas (10, 11 e 12) revela ainda uma boa 

concordância entre a magnitude do efeito geral de consórcio em valor real 

e em porcentagem da media das cultivares correspondentes em monocultivo 
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[r8
= 0,951, 0,953 e 0,978, respectivamente, para p = 3, 5 e 7]. O efeito

geral de consórcio em porcentagem dã uma ideia da eficiência de uma de

terminada combinação em consórcio quanto ã capacidade de complementação. 

Na Tabela 13 estao apresentadas as estimativas do efeito 

geral de consórcio calculadas em relação ã media da cultivar de milho 

correspondente em monocultivo, em valor real e em porcentagem, tomando

se o valor de 1 p 1 intermediário (5). Com raras exceções, todos os valo

res foram positivos, indicando uma superioridade do consórcio em relação 

ã media de milho em monocultivo, para praticamente todas as combinações. 

As estimativas para este mesmo efeito, calculadas em relação ã media da 

cultivar de feijão correspondente em monocultivo, acham-se apresentadas 

na Tabela 14. Ocorreram valores positivos e negativos, indicando que p� 

ra algumas combinações o consórcio leva vantagem sobre o monocultivo do 

, feijão, ao passo que para outras, nao. 

O exame conjunto das Tabelas 11, 13 e 14 revela ainda os 

seguintes aspectos: para a combinação 1,1' o efeito de consórcio em re

lação ã media foi de 3,293 t/ha (70,5%), variando de 2,119 t/ha (36,2%) 

em relação ao monocultivo de milho, a 4,467 t/ha (127,7%) em relação ao 

monocultivo exclusivo do feijão. Logo, para esta combinação sempre ha

verã vantagem do consórcio, para qualquer proporçao de combinação .das 

duas espécies em monocultivo. Esta e a situação para a maioria das com

binações. Existem porem situações onde, embora o efeito geral de consór

cio seja positivo, para a media em monocul ti vo, nao o é para outras de te.E_ 

minadas proporções em monocultivo. É o caso, por exemplo, das combina

ções 2,2' e 4,2', em que não houve vantagem do consorcio em relação ao 
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monocultivo exclusivo de milho, ou qualquer proporçao próxima a essa, 

mas a vantagem surgiu com o aumento da proporção do feijão, a partir de� 

te extremo. Uma situação contrária aconteceu com combinações como 4,4' 

e 5,6', em que não houve vantagem do consórcio em relação ao monocultivo 

exclusivo do feijão, surgindo a vantagem na medida em que se aumentou a 

proporçao de milho em monocultivo. Finalmente, existem combinações como 

2,6' e 4,6' em que não houve vantagem do consorcio em relação à media em 

monocultivo, e menos ainda em relação ao monocultivo exclusivo do fei

jão, ocorrendo vantagem apenas com proporções predominantes de milho em 

-
.monocultivo. Não ocorreram casos onde não houve vantagem do consorcio 

em relação ao monocultivo para nenhuma proporçao das duas espécies em mo 

nocultivo. De qualquer forma, para qualquer situação e bem fácil cal-

cular a proporção relativa de cada espécie em monocultivo a partir da 

qual o consórcio e vantajoso. De posse desta informação, e em função 

das necessidades do agricultor quanto à proporçao de cada espécie em mo-

nocultivo, pode-se verificar a vantagem ou não da utilização do consor-

cio. 

4.2.2.3. Avaliação dos tratamentos com base nos 

tros do modelo proposto 

parame-

As análises de variância das tabelas dialelicas (-Tabelas 

7, 8 e 9) acham-se apresentadas na Tabela 15. Para as três situações, 

nao foi detectada significância apenas para o efeito específico do con

·sÓrcio ou capacidade específica de competição. Quanto as demais fontes

de variação, todas foram significativas ao nível de 99% de probabilidade,
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com exceçao do efeito de consórcio de cultivares de milho para p = 5 (silz_ 

nificativo a 95%) e para p = 7 (não significativo). A análise comparati

va das três situações revela ainda que ã medida em que se aumentou o va

lor de 'p', ou o valor relativo do feijão, os quadrados médios atribuí-

dos as cultivares de milho diminuíram um pouco. Em outras palavras, 

medida em que se aumentou o valor de 'p', as cultivares de milho tiveram 

menor participação na discriminação entre os tratamentos em consórcio. 

Uma situaçao contraria, evidentemente aconteceu com o feijão. Como con

sequência disso, o quadrado media atribuído ao efeito médio de consórcio 

também diminuiu com o aumento de 'p', pois o feijão e a espécie dominada 

e, portanto, a que sofreu a maior redução de produção em consórcio. 

Na Tabela 16 estao apresentadas as estimativas dos param� 

tros m (media das cultivares em monocultivo), g (diferença entre as me

dias das cultivares de milho e feijão), a. (efeitos de cultivares de mi
i 

lho) e b. (efeitos de cultivares de feijão) para p = 3, 5 e 7, em equiva-
J 

lentes de milho. São apresentadas juntamente as estimativas dos desvios 

padrão correspondentes. As estimativas das medias das cultivares em mo

nocultivo foram de 4,487 t/ha, 5,625 t/ha e 6,764 t/ha, respectivamente, 

para p = 3, 5 e 7. As estimativas dos efeitos de cultivares de milho va

riaram de -0,775 t/ha a 0,746 t/ha, sendo que o híbrido duplo C-111 apr� 

sentou o efeito mais alto, e a variedade Piranão, o mais baixo. Para o 

feijão, as estimativas dos efeitos de cultivares variaram de -2,013 t/ha 

a 1,861 t/ha (p'=3), -3,356 t/ha a 3,101 t/ha (p=5) e -4,698 t/ha a 

4,342 t/ha (p= 7). Nestas condições, a cultivar S. Cuva 168 apresentou 

o efeito mais alto, e a cultivar Manteigão fosco apresentou o efeito

mais baixo. 
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E importante ·observar também nesta tabela que o desvio-p� 

drão associado ãs estimativas do efeito de cultivares de milho [s(âi)]

e relativamente alto, de modo que estas estimativas não diferem de zero 

atraves de um teste 't'. Porem, conforme já tinha sido verificado ante

riormente (Tabela 6), as cultivares de milho não foram estatisticamente 

diferentes, em monocultivo. Por outro lado, para as demais estimativas 

da Tabela 16, a precisão foi satisfatória. 

As estimativas dos parâmetros� (efeito media de consor

cio), c. (efeitos de consórcio atribuídos ãs cultivares de milho) e c. 
i J 

(efeitos de consórcio atribuídos ãs cultivares de feijão), bem como as 

estimativas dos desvios-padrão correspondentes, acham-se apresentadas na 

Tabela 17, em equivalentes de milho, para p=3, 5 e 7. O efeito media 

de consórcio foi de 1,712 t/ha, 1,422 t/ha e 1,132 t/ha, respectivamen

te para p=3, 5 e 7. Tais valores correspondem a 38,2%, 25,3% e 16,7%, 

respectivamente, das medias das cultivares em monocultivo. Portanto, em 

media os tratamentos em consór.cio produziram mais que os tratamentos em 

monocultivo, para todo o intervalo considerado para a variação do 'p'. A 

redução do efeito media de consórcio com o aumento do preço relativo do 

feijão (p) se deve ao fato de que o feijão e a espécie dominada e, por-

tanto, a que mais sofre redução de produção em consórcio. 

Quanto aos efeitos de consórcio atribuídos ãs cultivares 

de milho (c.), observa-se que os maiores valores referem�se aos hÍbri-
i 

dos Ag-401 e C-111, enquanto que os menores valores referem-se ãs varie-

dades Piranão e Br-105. Para o feijão, as melhores cultivares quanto ao 

efeito de consórcio foram as cultivares Goiano precoce e Manteigão fosco, 
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enquanto que a pior cultivar foi a S. Cuva 168. Alem disso, comparando

se os dados desta tabela com os da Tabela 16, pode-se constatar uma elas 

sificação bem parecida entre os efeitos de cultivares e consórcio de cul 

tivares para o milho, mas não foi para o feijão [r5(a.,c.) = 0,771; 1 i 

r5(b.,c.) = -0,771]. Isto indica que para o milho as cultivares superi�
J J 

res em monocultivo tiveram uma tendência de conferir uma contribuição su 

perior para a produção em consórcio e vice-versa, enquanto que para o 

feijão a situação e inversa, isto e, as cultivares piores em monocultivo 

tiveram uma tendência de conferir uma contribuição superior para a prod� 

çao em consórcio e vice-versa. Tal evidência jã tinha sido constatada 

anteriormente, através das estimativas do efeito geral de consórcio. 

Outra constataçao evidente da comparaçao das Tabelas 16 e 

17, e que para o milho as estimativas dos efeitos de cultivares (a.) sãoi 

de magnitudes semelhantes as das estimativas dos efeitos de consórcio de 

cultivares (c.), enquanto que para o feijão as magnitudes das estimati
i 

vas dos efeitos de cultivares (b.) sao superiores às estimativas dos 
J 

efeitos de consórcio de cultivares (c . .), indicando que para as duas es..., 
J 

pecies a contribuição relativa dos dois efeitos para a produção em con-

sórcio foi diferente. Para o feijão, a contribuição relativa dos efei

tos de cultivares foi bem maior que para o milho. A razao provavel disso 

e que para as cultivares de feijão houve maior variaçao em monocultivo, 

ao passo que para as cultivares de milho houve maior variaçao em consor-

cio. 

As estimativas dos efeitos específicos de consórcio, ou 

capacidade específica de competição, em equivalentes de milho, acham-se 
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apresentadas na Tabela 18 para p = 3, 5 e 7, juntamente com as estimati

vas dos desvios-padrão correspondentes. A análise da variância nao re

velou significância para este efeito, para o nível convencional de pro

babilidade (95%). Entretanto, um exame da Tabela 15 revela que com uma 

probabilidade de erro um pouco maior (0,10 < P < 0,25, para p = 5) pode

se admitir a significância da variação devida a este efeito. Alem disso, 

pela própria magnitude dos mesmos não se pode considera-los desprezíveis. 

Considerando-se ainda os desvios padrão de tais estimativas (Tabela 18), 

pode-se observar que pelo menos três combinações (1,5'; 1,6' e 3,3') 

sao, em valor absoluto, de magnitude superior a duas vezes o desvio-pa

drão, .e:x:ceto para p = 7 em 1, 6'. Pode-se admitir assim que a nao s1gn1-

ficância da capacidade específica de competição na anâlise da 

e uma questao apenas de nível de probabilidade de erro. 

.-

var1anc1a 

A análise da Tabela 18 revela ainda uma concordância mui

to grande das estimativas dos parametros 'd .. ' para os diferentes valo-
lJ 

res de 'p', ã semelhança do que ocorreu com outras estimativas. Para 

p = 5 as estimativas destes parâmetros variaram de -1,119 t/ha a 1,042 t/ha, 

sendo que as piores combinações foram: 1,5' (Ag-401 e Costa Rica), 3,3' 

(C-111 e Carioca) e 3,6' (C-111 e S. Cuva 168), enquanto que as melhores 

combinações foram: 1,6' (Ag-401 e S. Cuva 168), 3,4' (C-111 e Rico 23) e 

5,2' (Br-126 e Manteigão fosco). 

As estimativas da capacidade geral de competição, em equ� 

valentes de milho, para as cultivares de milho (cgc.) e feijão (cgc.) 
l J 

acham-se apresentadas na Tabela 19, para p = 3, 5 e 7, bem como as esti-

mativas dos desvios - padrão correspondentes. Da correspondência 
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cgc1. = (1/2) a. + c. e cgc. = (1/2) b. + c., tem-se que a capacidade ge-
1 1 J J J 

ral de competição e testada na análise da variância indiretamente atra-

ves das fontes 'cultivares' e 'consÕrcio de cultivares', sendo que ambas 

foram significativas. Observa-se pela Tabela 19 que para os diferentes 

valores de 'p' houve pouca mudança na classificação destes efeitos, para 

cada espécie. Tomando-se p = 5, por exemplo, tem-se para o milho uma va

riaçao de -1,095 t/ha a 0,991 t/ha para a capacidade geral de competição, 

e para o feijão, uma variaçao de -1,066 t/ha a 0,834 t/ha. As melhores 

cultivares de milho foram os híbridos Ag-401 e C-111, enquanto que as 

piores cultivares foram as variedades Piranão e Br-105. Para o feijão, 

as melhores cultivares foram Carioca e Rico 23, enquanto que as piores 

cultivares foram Manteigão fosco e Costa Rica. Constata-se ainda que p� 

ra o milho houve uma boa concordância na classificação dos efeitos de 

cultivares, consÕrcio de cultivares e capacidade geral de competição (Ta 

belas 16, 17 e 19). Para o feijão esta correspondência não foi tão per

feita. 

4.2.3. Anãlises utilizando outras metodologias 

As análises apresentadas nas Tabelas 20 e 21 foram feitas 

com o objetivo de comparar algumas metodologias tradicionais de análise 

de consÕrcio com a metodologia do presente trabalho. 

Na Tabela 20 estão apresentados os valores obti�os para o 

Índice RAE (Razão da Ãrea Equivalente). Observa-se que todos os valores 

foram maiores que 1,0, indicando uma maior eficiência do consÕrcio fren-

te ao monocultivo em todas as situações. O RAE médio foi de 1,259, 
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indicando uma eficiência media do consórcio frente ao monocultivo de 

25,9%. No geral para o feijão, os maiores coeficientes ocorreram com as 

cultivares de feijão Goiano precoce, seguido das cultivaresManteigão fo� 

co e Carica, enquanto que os coeficientes mais baixos ocorreram com as 

cultivares Costa Rica e S. Cuva 168. Observa-se que cultivares com pro

duções bem diferentes, como Costa Rica e S. Cuva 168 apresentaram em me-

dia Índices semelhantes, o mesmo ocorrendo com as cultivares Manteigão 

fosco e Carioca. Quanto às cultivares de milho, não houve tanta discri

minaçao quanto com as de feijão, ocorrendo porem, em média, os maiores 

Índices para os híbridos Ag-401 e C-111 e, os menores, para as varieda-

des Piranão e Br-105. As combinações de maiores Índices foram: 1,1'; 

5,2'; 3,1'; 1,3'; 1,6' e 1,4'. As combinações de mais baixo Índice fo

ram: 2,6'; 4,5'; 4,6'; 3,6'; 6,4' e 1,5'. 

Na Tabela 21 acham-se apresentadas as análises de variân-

eia conjuntas para os dois sistemas de cultivo (consórcio e monocultivo), 

separadamente para cada espécie, bem como os coeficientes de correlação 

para as medias das cultivares entre os dois sistemas. A análise da va

riância revelou a ocorrência de variação entre cultivares e sistemas de 

cultivo para ambas as espécies. Conforme já foi verificado anteriormen-

te, para o milho ocorreu uma redução media da �rodução em 
- . 

consorcio de 

11,3%, ao passo que para o feijão esta redução foi de 62-,J%. Esta ana

lise revelou ainda a ocorrencia de interação entre cultivares e sistemas 

de cultivo somente para o feijão. Entretanto, o desdobramento do quadr� 

do medio da interação, de acordo com o processo de ROBERTSON (1959), mo� 

trou que a quase totalidade do· quadrado media da interação (97,6%) 
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deve-se a diferença de variaçao entre os tratamentos para dois ambientes 

(componente A). Alem disso, uma análise da interação de acordo com o 

modelo multiplicativo de VENCOVSKY e GERALDI (1977), revelou que 95,9% 

do quadrado médio da interação deve-se ã ação multiplicativa do efeito 

de ambiente (sistemas, no caso). Tais resultados indicam que a intera

çao que ocorreu para o feijão é predominantemente do tipo que nao inter

fere com a recomendação de cultivares para diferentes ambientes, pois 

não altera a classificação das mesmas, conforme pode ser constatado pelo 

exame da Tabela de medias (Tabela 5). 

A correlação para as medias dos tratamentos entre os dois 

sistemas foi alta, ou seja, r = 0,831 e r8 = 0,771 para o milho e

r = 0,977 e r8 = 1,000 para o feijão, indicando a ocorrencia de uma boa

concordância entre a classificação das medias nos dois sistemas, para as 

duas espécies. 
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5. DISCUSSAO

5.1. Avaliação do material com base na metodologia proposta 

Uma constataçao bastante importante no presente trabalho 

foi a ocorrência de uma boa concordância para os .resultados obtidos com 

os três valores considerados para a relação de preços (p), isto é, 3, 5 e 

7, tanto para as análises da variância, como para as estimativas dos pa-

râmetros. Considerando-se que este intervalo (3 a 7) engloba a grande 

maioria das situações, pode-se concluir que para este tipo de trabalho as 

conclusões são pouco afetadas pela variaçao no preç.o relativo· das duas es 

pecies. Deste modo, para efeito de estudos de comportamento de cultivares 

pode ser utilizada a relação de preços media. Consequentemente, no presen 

te trabalho a discussão será realizada tendo-se como base p = 5. 

A análise da variância revelou a ocorrencia de significân

cia para praticamente todas as fontes de variaçao. Pode-se concluir assim 

que para o grupo de cultivares estudado ocorreu variação quanto ã produ

çao das cultivares 'per si' e tarnbem quanto ao efeito geral de conf1Õrcio, 
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ou capacidade de complementação, para as diferentes combinações em con

sórcio. O desdobramento desta Última fonte de variaçao revelou ainda a 

ocorrencia de um efeito media de consorcio significativo, que as cultiva-

res diferem entre si quanto ã contribuição para o efeito geral de consõr-

cio, e t�mbém que as combinações diferem entre si quanto à contribuição 

para o efeito geral de consorcio. Na maioria dos casos o efeito geral de 

consorcio foi positivo, indicando a ocorrência de complementação, isto e, 

que as combinações em consórcio produziram mais que a media em monoculti

vo, e, consequentemente, o efeito médio de consórcio foi positivo. 

Com a finalidade de investigar a contribuição dos diversos 

efeitos para a produção global, na Tabela 22 está apresentado um detalha

menta das seis melhores e das seis piores combinações em consórcio, para 

p = 5. Juntamente com a estimativa de cada efeito está apresentada tam

bém a classificação do mesmo. 

Observa-se inicialmente que as melhores com.binações, no g� 

ral, sao aquelas que tiveram uma boa complementação em consórcio, isto e, 

onde o efeito geral de consórcio foi alto, ao passo que as piores combi

naçoes referem-se, no geral, aos casos onde não houve boa complementação 

em consórcio. Este fato ilustra claramente a importância deste efeito em 

consórcio, e indica que boas combinações para o consórcio nao podem ser 

determinadas através do comportamento das cultivares em monocultivo. 

A analise da capacidade geral de competiç�o revela que as 

seis melhores combinações envolvem as duas cultivares de milho com maior 

capacidade geral de competição (híbridos Ag-401 e C-111), e as quatro 

cultivares de feijão com maior capacidade geral de competiçao (Carioca, 
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Rico 23, S. Cuva 168 e Goiano precoce). Observa-se tambem que na maior 

parte dos casos tais combinações referem-se a altas capacidades específi� 

cas de competição, como por exemplo, -a combinação 1,6', que corresponde ã 

capacidade específica de competição mais alta. Por outro lado, as seis 

piores combinações envolvem as duas cultivares de feijão com capacidade 

geral de competição mais baixa (Manteigão fosco e Costa Rica). No geral 

o mesmo aconteceu com o milho, visto que as piores combinações envolvem

as três piores cultivares quanto ã capacidade geral de competição (varie

dade Piránão, Br-105 e Br-104), com exceção de um caso que envolve o hí

brido Ag-401 (maior cgc). Esta combinação porem (1,5') apresentou a ca

pacidade específica de competição mais baixa. Verifica-se também que, no 

geral, estas seis piores combinações referem-se a baixas capacidades es

pecíficas de competição. 

A anãlise detalhada desta tabela reforça novamente a im

portância de todos os efeitos do modelo como participantes do rendimento 

global da combinação. No geral, as boas combinações referem-se a culti-

vares com boa capacidade geral de competição de cada especie, enquanto 

que as combinações ruins referem-se a cultivares com baixa capacidade ge

ral de competição de cada especie. Alguns desvios desta norma servem pa

ra evidenciar a importância da capacidade específica de competição para o 

rendimento. 

Entretanto, tem-se que se considerar que as duas especies 

diferem entre si na maneira pela qual atingem uma boa capacidade geral de 

competição. Conforme já foi relatado, a capacidade geral de competição e 

função dos componentes 'efeito de cultivares' (a. ou b.) e 'efeito de 
i J 
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de acordo com relação 

cgc. = (1/2)a. + c. e cgc. = (1/2)b. + c., de módo que uma alta capacida-
1 1 1 J J J 

de �,,.ral de competição ocorre quando o balanço entre estes dois efeitos 

for alto e positivo. Para o feijão, estes dois efeitos foram negativa

mente correlacionados. Deste modo, as três cultivares com maior 'cgc', 

isto ê, Carioca, Rico 23 e S. Cuva 168, correspondem as de efeito de cul

tivares mais altos em monocultivo (b.). Entretanto, a de maior 'cgc', i� 
J 

to ê, Carioca, estã em terceiro lugar quanto ao efeito de cultivares, mas 

também em terceiro lugar quanto ao efeito de consÕrcio atribuído ãs culti 

vares, o que resultou no balanço positivo mais alto para a 'cgc'. Conse

quentemente, a cultivar Carioca foi indicada como a melhor cultivar de 

feijão para cultivo em consórcio, dentro deste grupo, e seguida pela cul

tivar Rico 23. Por outro lado, a cultivar S.Cuva 168, que teve o efeito 

de cultivares mais alto, teve como desvantagem o fato de ser a pior de

las quanto ao efeito de consórcio atribuído ãs cultivares, classificando

se assim em terceiro lugar quanto ã capacidade geral de competição. Uma 

situação aparentemente inversa a esta Última ocorreu com a cultivar Goia

no precoce, que apresentou um dos efeitos de cultivares mais baixo, mas a 

melhor contribuição para o efeito geral de consõrcio, classificando-se em 

49 lugar quanto ã capacidade geral de competição. 

Alem disso, tem-se que considerar outros aspectos. Toman

do-se como base o feijão, a componente 'cj ', ou efeito de consórcio atri

buído ãs cultivares, ê basicamente devida a dois fatores. O primeiro de

les ê o efeito direto na prÕpria espêcie, isto ê, a capacidade de produ-

çao de cultivar em consórcio em relação ã produção em monocultivo. 
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Consequentemente, como o feijão e a espêcie dominada, esse efeito direto 

ê maior e positivo quando a cultivar sofre uma menor redução de produção 

em consórcio. O segundo, é o efeito indireto na outra espécie, no caso o 

milho. Consequentemente, uma cultivar ideal de feijão (maior c.) ê aque
J 

la que em consórcio mantém a maior capacidade da produção em monoculti-

vo,.e também interfere o mínimo possível com o milho. Alem disso, 

dentemente, .deve apresentar um bom nível de produção em monocultivo (mé:!.ior 

b.). Dentro do grupo aqui estudado, 8." cultivar que reuniu melhor tais ca 
J 

racterÍsticas foi a Carioca, o que resultou na maior capacidade geral de 

competição, seguida da cultivar Rico 23. Por outro lado, as duas culti

vares que tiveram produções baixas em consÕrcio e acarretaram reduções 

. maiores no milho (Manteigão fosco e Costa Rica), apresentaram os valores 

mais baixos para a capacidade geral .de competição. Uma outra situação 

a da cultivar Goiano precoce, que proporcionalmente sofreu a menor redu

/ çao de produção em consórcio, foi a que causou o menor prejuízo no milho, 

mas tem como inconveniente o fato de ter baixa produção em 

resultando numa capacidade geral de competição intermediaria. 

monocultivo, 

Para o milho, a situação e mais simples, devido à correla-

çao positiva entre os efeitos de cultivares e de consÕrcio atribuído as 

cultivares. Deste modo, as melhores cultivares em monocultivo (híbridos 

Ag-401 e C-:-111) foram também melhores em consórcio (capacidade geral de 

competição mais alta), enquanto que as piores cultivares em monocultivo 

(variedades Piranão e Br-105) foram também piores em consorcio (capacida

de geral de competiçao mais baixa). 
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Embora as informações da literatura nao seJam consisten-

tes, pareee·haver uma concordância geral entre os pesquisadores de que 

para o milho o problema da interação nao ê sêrio, visto que esta ê a es

pécie dominante e, deste modo, pouco ou nada sofre em consorcio. Por ou

tro lado, para o feijão também existe uma concordância mais ou menos ge

ral de que existem diferenças entre as cultivares quanto a adaptação em 

consorcio (BEZERRA et alii, 1980; SANTA CECILIA.e VIEIRA, 1980; 

1980; VIEIRA, 1980 e VIEIRA et alii, 1982). Consequentemente, 

admitir que para o feijão as caracteristicas produtividade e 

SILVA, 

pode-se 

habilidade 

de competição ecolÕgica com o milho rão distintas. DONALD (1963), HAMBLIN 

et alii (1976) e DAVIS (1981) discutem a importância de se distinguir es

tas duas características. Em tais condições, segundo FYFE e ROGERS(l965) 

e DIJKSTRA e de VOS(l972), as cultivares mais adequadas para o 

devem ter um melhoramento específico. 

,.. . 

consorcio 

Entretanto, é importante considerar aqui uma diferença fun 

damental entre o grupo de cultivares de milho e o de feijão, que pode em 

parte ter contribuído para as diferenças nas respostas das duas espécies. 

As seis cultivares de milho utilizadas, apresentam níveis de produtivida

de elevados em monocultivo, e, consequentemente, pouca variação. Por ou

tro lado, as seis variedades de feijão, devido ã grande variaçao para uma 

série de características sao bem mais variadas quanto à produtividade em 

monocultivo. Devido a este fato, as cultivares de feijão podem ter tido 

maior oportunidade para expressar reaçoes diferenciais de um sistema para 

outro. Em outras palavras, a interaçao é uma função da variaçao entre os 

tratamentos. Assim, seria interessante verificar o comportamento de um 
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grupo de cultivares de milho mais discrepantes, com o intuito de consta

tar se o tipo de reaçao continua o mesmo. Pode-se adiantar, porem, que a

ocorrencia de interaçao entre sistemas e uma função também da heteroge-

neidade entre os ambientes, e para o milho, que é a especie dominante, os 

dois ambientes (consórcio e monocultivo) são bem mais parecidos que para 

o feijão, � espécie dominada. Apenas como exemplo, a partir de uma certa

fase do desenvolvimento vegetativo, o feijão consorciado passa a se desen 

volver em um ambiente sombreado. Por outro lado, a produtividade do mi-

lho é em parte determinada apos a maturaçao e retirada do feijão. Todos 

estes aspectos servem para reforçar a ideia de que nao se deve esperar a 

ocorrência de reações muito diferenciadas entre os dois sistemas, para o 

milho. Tem-se que considerar ainda que as cultivares utilizadas no pre-

sente trabalho eram provenientes de seleção em monocultivo. É possível 

que se estas fossem provenientes de seleção nos dois sistemas, os resul

tados tivessem sido diferentes. Evidentemente, este e um aspecto a ser 

investigado. 

Conforme foi verificado no presente trabalho, as piores 

cultivares de milho em consórcio foram as cultivares de porte baixo (va

riedades Piranão e Br-105). De fato, a literatura tem mostrado que cul

tivares de milho de porte baixo nao sao bem produtivos em consorcio (AN

DRADE et alii, 1974; FRANCIS et alii, 1976a; PINCHINAT eDESIR, 1976; CRUZ 

et aZii, 1982 e RAMALHO et alii, 1983). Alem disso, tem sido verificado 

também que, ao contrario do que se imaginava, as cultivares.de milho de 

porte baixo não acarretam menor prejuízo no feijão (ANDRADE et aZii, 1974; 
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(1980) 

tenha verificado o contrário. Ê importante considerar que este tipo de 

comparaçao nao é perfeitamente correto, visto que para a comparaçao do 

porte das plantas sao utilizadas cultivares de natureza genética diferen

tes. Para uma comparaçao mais correta, evidentemente, deveriam ser uti

lizadas linhas isogênicas. Os resultados da literatura e os do presente 

trabalho'indicam, porem, que o porte mais baixo da planta de milho não p� 

rece acarretar vantagens para o consórcio. Uma explicação possível e que 

as plantas de porte baixo sofrem maior interferência das plantas de fei

jao e, consequentemente, perdem uma parte das vantagens de espécie domi

nante. Também, em relação ao efeito sobre o feijão, de acordo com ANDRA

DE et alii (1974), a vantagem aparente da variedade Piranão quanto ao me

nor sombreamento no feijão, devido ã arquitetura mais baixa, seria anula-

da pela maior largura e concentraçao das folhas próximas ao solo. Esta 

explicação e compatível com o comportamento desta variedade no presente 

trabalho. Por outro lado, a cultivar de milho Br�l05, que e de porte bai_ 

xo, mas não devido ao gene braquÍtico, causou o menor prejuízo no feijão. 

Uma constataçao semelhante foi feita por DAVIS (1981). Realmente, a van-

tagem ou não do porte mais baixo das plantas de milho para o 

precisa ser melhor investigada. 

consórcio 

Todas estas considerações sao importantes, porque detalham 

muito bem o comportamento das cultivares de ambas as espécies em relação 

aos dois sistemas. Estas informações, evidentemente, são muito Úteis para 

trabalhos de melhoramento em condições de consorcio. Entretanto, e bom 

ressaltar que para qualquer das espécies e para as condições atuais da 
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nossa agricultura, a utilização de cultivares disponíveis, e obtidos em 

condições de monocultivo, certamente·irã atender às necessidades dos agri_ 

cultores por um bom tempo ainda. Para isso, ê necessário que seJam conve 

nientemente avaliadas em consÕrcio. Provavelmente, a medio e a longo 

prazos seja necessária a condução de trabalhos de melhoramento específi-

cos para as condições de consÕrcio. 

Conforme muitos autores salientam, a condução de um pro-

grama de melhoramento simultâneo para as duas espêcies e muito difícil,e� 

bora na literatura existam relatos de procedimentos para este fim 

BLIN et ali'i, 1976). Neste sentido, os resultados do presente 

(HAM-

trabalho 

fornecem algumas informações importantes. Para o milho, estes resultados 

indicam um tipo de comportamento em consÕrcio que nao justifica a condu-

çao de programas de melhoramento específicos para este sistema. 

feijão, ao contrário, tais resultados mostraram um tipo de reação 

Para o 

mais 

complexa aos sistemas de cultivo, indicando que as melhores cultivares em 

monocultivo nã:o o ·são necessariamente em consÕrcio e vice�versa. Entre os 

fatores responsáveis por isso, alguns puderam ser detectados: produtivi_ 

dade, agressividade, precocidade e hábito de crescimento. ·Em visto des-

te fato, e considerando-se que o feijão ê a espécie dominada, 

admitir que esta ê a espécie mais indicada para um programa de 

pode-se 

melhora-

mento específico para ·consÕrcio. Alem disso, de acordo com DAVIS (1981), 

na literatura têm sido relatadas correlações positivas e altamente signi

ficativas para o rendimento do feijão em associação com diferentes tipos 

de milho. Este fato, segundo o autor, i�dica que a seleção de feijão pa

ra consÕrcio pode ser feita na presença de uma Única cultivar de milho, 
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o que evidentemente facilita a condução de um programa.

Existem evidentemente, muitos caracteres que devem ser con 

siderados em um programa de melhoramento específico para o consÕrcio. 

Os resultados obtidos no presente trabalho permitem tecer considerações a 

respeito de alguns deles. Quanto aos caracteres produtividade e agressi

vidade, sobressaem as duas cultivares que foram eleitas as melhores para 

cultivo em consÕrcio dentro desse grupo: Carioca e Rico 23. Alem de man

terem uma boa produtividade em consorcio, em relação ao monocultivo, in

terferem menos com o milho, isto e, causam menor redução na produção des-

) 

te (menor agressividade). Fica deste modo evidenciada a importância des-

sas duas características em consorcio: produtividade e agressividade; evi_ 

dentemente, elas podem ser melhor exploradas em programas de melhoramen

to, pois, de acordo com DAVIS (1981), a seleção em consÕrcio deve buscar 

genotipos que melhor reunam estas duas características. Este autor pra

ticou seleção divergente em consorcio para rendimento:de milho e feijão, 

simultaneamente, utilizando-se uma população segregante de feijão (fami

lias F 3) e uma variedade de milho (variedade Suwan) .· · ·Em seguida avaliou

as· famílias selecionadas (famílias F4) em.associaçao com as populações de

milho correspondentes, .selecionadas na geração·anterior. / Verificou que 

em media os grupos seguiram um comportamento similar de uma geração para 

outra (r = 0,56** para o rendimento de feijão e r = 0,59** para o rendi

mento do milho). Considerando-se a ocorrência de segregação, bem como o 

efeito ambiental de uma geraçao· para outra, pode-se admitir, segundo o 

autor, a ocorrehcia de uma herdabilidade aceitâvel para o rendimento do 

feijão, bem como para o efeito indireto do genÕtipo de feijão no rendimento 
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do milho. 

Quanto à precocidade, tem-se como exemplo a cultivar Goia

no precoce, com florescimento em torno de 35 a 40 dias do plantio. Embo

ra tenha sido uma das cultivares menos produtivas, apresenta tambem ca

racterísticas de melhor adaptação ao consÕrcio, visto que foi a que so

freu a menor redução de produção neste sistema. Alem disso foi a culti

var que causou a menor redução na produção do milho. Provavelmente isto 

e uma consequência d'a precocidade desta cultivar. Deste modo, o floresci_ 

mento do feijão ocorre bem antes que o do milho e assim, os períodos de 

intensa atividade metabÕlica de ambas as espécies ficam . bem separados 

(complementação temporal), o que deve se traduzir em uma maior eficiên

cia na produção de graos de ambas. De acordo com WILLEY (1979), a defa

sagem no ciclo de duas espécies é um dos fatores que mais contribuem para 

a ocorrência de complementação entre as mesmas. Alem disso, diversos au

tores mostraram que o.feijão em consÕrcio produziu bem mais quando o pla� 

tio do mesmo foi antecipado em torno de 15 dias (RAMALHO, s/d; FRANCIS, 

1978; FRANCIS et alii, 1978b,- 1978c). Consequentemente, entre as boas 

combinações do presente trabalho, encontram-se algumas com a cultivar 

Goiano precoce; apesar de a mesma não ser bem produtiva em monocultivo. 

Evidentemente, uma característica como esta também pode ser explorada em 

programas de melhoramento para o consórcio, a partir de populações segre-

gantes. 

Em relação ao hábito de crescimento, os resultados do pre-
-

-

sente trabalho mostraram que as cultivares de crescimento indeterminado 

(tipos II e III) sofreram uma maior redução de produção, quando em consórcio� 
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que as de crescimento ,.determinado (tipo I), de maneira semelhante ao 

que foi verificado por FRANCIS et aZii (1978b e 1978c). Segundo estes au 

tores, este fato e consequência do maior período de crescimento do feijão 

trepador e a uma competiçao mais direta por luz durante este período. Alem 

disso, para as cultivares de tipo III pode existir um problema adicional 

de ordem prática que é a maior dificuldade na colheita causada pelo hãbi-

to semi-trepador, o que irã dificultar a retirada das plantas, podendo 

causar estragos no milho. Evidentemente,. em monocultivo as cultivares de 

tipos II e III normalmente são mais produtivas. Estes fatos, porem, iluE. 

tram claramente um aspecto vantajoso das cultivares arbustivas para o con 

sÕrcio e, ·deste modo, abre a possibilidade de se tentar obter, a traves do 

melhoramento, cultivares arbustivas mais produtivas, e, portanto, 

adaptadas ao consórcio� 

mais 

É importante ressaltar que características como estas men-

cionadas, e indicadas como importantes para as condições de 
- . 

consorcio, 

nao o sao necessariamente em monocultivo, de modo que também não necessa

riamente serão tomadas como critérios de seleção em programas de melhora

mento em monocultivo, justificando assim a seleção em consórcio. Por óu-

tro lado, no presente trabalho verificou-se que em consÕrcio ocorre uma 

menor discriminação entre as cultivares, bem como uma precisão experimen-

tal mais baixa. Em vista disso, FRANCIS et alii (1978c) sugerem que no 

melhoramento de feijão para consorcio, a seleção nas gerações iniciais se 

ja feita em monocultivo, e nas geraçoes mais avançadas (F5 e F8), em con

sórcio. Isto porque, devido às razões mencionadas, e também devido a uma 
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maior produção de sementes em cada ciclo, .o monocul tiva proporciona uma 

avaliação mais precisa das linhagens individuais e consequentemente um 

maior progresso na seleção. Esses autores ressaltam ainda que o risco de 

rejeição de um genÕtipo vantajoso para o consÕrcio dev� ser mínimo se as 

avaliações iniciais forem realizadas em monocultivo. 

5.2. Avaliação da metodologia do presente trabalho em comparaçao com 

outras convencionais 

Um dos procedimentos que tem sido frequentemente utiliza

dos no estudo da interação entre genÕtipos e sistemas de cultivo (consór

cio vs monocultivo) é o cálculo da correlação para as. medias das cultiva

res nos dois sistemas, podendo ser esta determinada através de um coefi

ciente de correlação linear simples (r) ou através do coeficiente de cor

relação de posição Spearman (r8). Entretanto, tem-se que considerar que

esta medida não é fácil de interpretar, isto ê, e difícil dizer, em fun

ção de uma certa magnitude de correlação e da significância da m�sma, se 

ocorre-ou não interação entre os sistemas. Este procedimento foi discuti:_ 

do por FRANCIS (1981), e os levantamentos feitos por este autor mostraram 

na realidade resultados contraditórios. No presente trabalho, por exem

plo, foràlrí obtidos os seguintes coeficientes de correlação para as medias. 

das cultivares entre os dois sistemas: �filho: r = 0,831 e r8 = O, 771; Fei

jão: r = 0,977 e r8 = 1,000. Do modo que tem sido feito na literatura, a

análise destes resultados leva a concluir uma ausência de interação entre 

cultivares e sistemas de cultivo, principalmente para o feijão. 

Outro tipo de análise que tem sido utilizado no estudo da 
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interação entre cultivares e sistemas de cultivo é a prÕpria análise da 

variância conjunta para os dois sitemas. Este tipo de análise no presen

te trabalho indicou a existência de interação significativa somente para 

o feijão. Um estudo mais detalhado desta, porem, mostrou que a interação

é predominantemente do tipo que nao interfere com a classificação e reco-

mendação de cultivares para diferentes ambientes. De fato, a classifica

ção dos tratamentos foi a mesma para os dois ambientes (consórcio e mono-

cultivo). 

Portanto, com base nestes dois tipos de análises convencia 

nais aplicados ao presente trabalho pode-se recomendar as mesmas cultiva

res para os dois sistemas. Entretanto, um exame mais detalhado dos dados 

revela que a realidade não é bem essa, e provavelmente estas análises são 

falhas justamente por considerarem cada espécie em separado. Realmente, 

a literatura tem mostrado resultados 'inconsistentes com o uso de tais ti-

pos de análises (FRANCIS, 1981) e, de acordo com KASS (1978), neste tipo 

de estudo é muito importante o efeito de uma especie sobre a outra. 

Deste modo, a anãlise com a metodologia do·presente traba

lho deu informações mais detalhadas. Esta revelou, por exemplo, . a nao 

ocorrência de interação para o milho e, que para o conjunto estudado, as 

melhores cultivares em monocultivo o sao também em consórcio. Por outro 

lado, esta nao e a norma para o feijão. A análise revelou para este a 

ocorrencia de interação entre o comportamento das cultivares em monocul

tivo e o comportamento das mesmas em consÕrcio, devido a uma correlação 

negativa entre o efeito de cultivares de feijão em monocultivo (b.) 
J 

e a
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sua habilidade de competição, ou efeito de consórcio atribuído às culti

vares (c.). Foi possível detectar ainda variaçao na habilidade de compe-
J 

tição do feijão quanto ã produção do proprio feijão, bem como quanto à in 

terferência na produção do milho. Verificou-se, por exemplo, que as cul

tivares melhores para consórcio, alem de manterem um bom nível de produ

çao em consórcio, prejudicaram menos o milho, isto ê, foram menos agres

sivas. Foi possível detectar ainda que caracteres como precocidade no 

feijão sao vantajosos para o consórcio, bem como alguns problemas ligados 

ao hábito de crescimento. Finalmente, a analise revelou ainda a existên

cia de combinações específicas de milho e feijão mais vantajosas, isto ê, 

que se complementam bem. Pode-se assim afirmar que a metodologia do pre

sente trabalho forneceu informações bem detalhadas acerca do comportamen

to das cultivares em consorcio, bem como de algumas causas desse compor

tamento, informações essas que não são claras através de uma análise con

junta simples para os dois ambientes ou através da -correlação .entre os 

dois ambientes. É importante ressaltar, porem, que esta metodologia foi 

elaborada para arranjos dialelicos, isto e, quando se tem um grupo de tra 

tamentos de cada espécie, combinados dois a dois. Não ê adaptada para 

certos arranjos, como, por exemplo, quando se tem alguns tratamentos de 

uma espécie na presença de um Único tratamento de outra espécie. 

Outra medida bastante utilizada, com o intuito de avaliar 

a vantagem do consorcio frente ao moncultivo, ê o Índice RAE (Razão da 

Área Equivalente). Este mede a vantagem do consorcio frente ao monocul

tivo, quanto à proporçao relativa de ãrea necessária em monocultivo para 

atingir a mesma produção de ambas as especies em consorcio. Pela definição 
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tem-se que: 

RAE 
m 

= 

m 

Conforme a maioria dos .autores relata, percebe-se pela definição que um 

RAE pode ser alto devido a uma alta produção em consórcio, como também de 

vido a uma baixa ·produção em mono.cultivo, de modo que não faz sentido a 

comparaçao entre 'RAE' obtidos em diferentes combinações. Ele serve ape

nas para mostrar a eficiência do consórcio para uma dada combinação de 

cultivares de ambas as espécies. 

Uma medida análoga utilizada no presente trabalho e o efei 

to geral de consórcio (c .. ) que é definido por: 
l.J 

e 

e •. = z .. - l/2(Z .. + Z .. ) 
l.J l.J l.l. J J 

e .. % =

l.J 

e •. 
l.J • 100

1/2(Z .. + z .. )
l.l. JJ 

Este efeito geral de consórcio mede a vantagem do consÕrcio em relação à 

media em monocultivo, supondo, portanto, que em monocultivo a ãrea ê di-

vidida equitativamente para ambas as espécies. O 'c .. ' é na realidade de 
l.J

vida a dois componentes, um do milho (m) e outro do feijão (f) e pode ser

assim desdobrado:

onde:· 

m f c .. = e .. + pc .. 
l.J l.J l.J 



logo: 

ou 

m X •. (l/2)X .. c .. = -

1-J :LJ :L :L 

f Y •. (l/2)Y .. c .. = -

1-J 1-J JJ 

e 'p' ê a relação de preços entre as duas especies. 

m f c .. + p c .. 
1-J 1-J e .• % = 

:LJ 1 / 2 (X . . + p Y .. ) H JJ 
· 100

Por outro lado: 

e c
f X .. Y .• 

RAE 
m 

-21+ .-21 -+ = 

M Mf x .. Y •• m :L :L JJ 

(l/2)X .. m 
(l/2)Y .. e ••

RAE 
1-:L 1-J JJ = 

X .. Y .. 
:L :L JJ 

m f 
c .. cif RAE = 1 + -2:J.. + --
x .. Y •• :L :L JJ 

m c ..

f + c ..
1-J
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(I) 

pcif RAE = 1 + .-21 +--
X .. pY .. (II) 

:L :L JJ 

Da comparaçao entre I e II tem-se que as duas medidas 

devidas aos mesmos -componentes e, deste modo, comparáveis. Assim, c .. % 
1-J 

sao 

= 

= (RAE-1)100, quando X .. = pY .. (ou Z .. = Z .. ), isto ê, quando a média do:L:L JJ 11- JJ 

milho solteiro equivale ã do feijão solteiro, em termos monetários. Esta 

. 1 d d t arnb-em m / f /Y 
. -

d igua a e ocorrera quando c .. X .. = c.f .. , isto e, quan o a pro-
:LJ 1-:L :L JJ 

porção do milho e feijão nos dois sistemas (monocultivo e consórcio) fo-

rem iguais. Deste modo, percebe-·se que estas duas medidas sao bem 
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'c .. %' e 
1J 

'RAE' para as 36 combinações do presente trabalho, e p = 5, foi de 0,888, 

enquanto que a correlação de Spearman (r8) foi de 0,915, indicando real

mente lllla concordância entre as duas medidas. Pode-se concluir assim que 

o teste F para o efeito geral do consórcio (c .. ) é indiretamente um teste
1J 

para 'RAE'. Em outras palavras, a significância do teste F para o efeito 

geral de consórcio indica também que deve haver pelo menos um 'RAE' que é 

estatisticamente diferente de 1,0. 

Em vista da correspondência entre as duas medidas, pode-se 

perguntar: o que é melhor para avaliar a vantagem do consórcio frente ao 

monocultivo: o 'c .. %' ou o 'RAE'? Em primeiro lugar, e importante ressa.!_1] 

tar que por definição eles medem coisas diferentes. O 'RAE' indica a

área que seria necessária para se ter em monocultivo, para ambas as espé

cies, a mesma produção de uma unidade de area em consórcio. Admite, por-

tanto, uma proporção fixa de produção de ambas as espécies, em 
- . 

consorcio 

e em monocultivo. Assim, este coeficiente também pode ser interpretado 

como a vantagem do consórcio frente ao monocultivo, supondo que em mono

cultivo a ârea seja dividida de modo a manter a mesma relação de produção 

entre as espécies que existe em consórcio. Percebe-se assim facilmente 

que nao ha muito sentido na comparação de diferentes 'RAE', visto que p� 

ra cada combinação tem-se diferentes proporçoes de cada espécie, que nao 

são levadas em conta. Por outro lado, pela sua definição, o 'c .. %' dã 
1J 

uma ideia da vantagem relativa do consórcio sobre o monocultivo, em re-

lação ã media das duas.espécies em monocultivo. Isto equivale, em termos 

práticos, a comparar, para uma dada área, a produção em consórcio, com a 
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produção em monocultivo da mesma área, dividida equitativamente para as 

duas espécies. Alem disso, como leva-se em conta o valor relativo de am

bas as espécies, tem-se que o 'c .. %' pode ser utilizado para comparar di-iJ 

ferentes combinações. O exemplo apresentado a seguir serve para esclare-

cer bem estes aspectos, supondo as combinações 1, l' e 3, l '_, para p = 5: 

1, l': Z 
111. 

= 7, 9640; z11 = 5,8454; :z1
,
1

, 3,4970

3,1': z
31

, = 8,4070; z
33 

= 6,3040; z
1

,
1

,_ = 3,4970 

1,1': c
11

, 3,2928; c11
,% = 70,5; RAE = 1,528 

3,1': c
31

, = 3,5065; c
31

,% = 71,6; RAE = 1,500 

Este exemplo mostra que a combinação 3,1' e mais eficien-

te do que 1,1.' quanto à complementação em consorcio e o 'c .. % 1 reflete
iJ 

isto. Entretanto, a comparação do 'RAE' dá uma ideia contrária, devido 

ã media mais baixa do milho em monocultivo para a combinação 1,1', 

trando que este Índice não é adequado a este tipo de comparação. 

mos-

Deste modo, pode-se admitir que o 

para comparar diferentes combinações que o 'RAE'. 

'e .. %' e mais adequado
iJ 

Alem disso, a metodolo-

gia apresentada neste trabalho tem ainda como vantagem o fato de dar um 

detalhamento do efeito geral de consorcio (c .. ) através dos seus componeniJ 

tes: efeito médio de consorcio (e), efeito de consõ'i-cio atribuído às cul-

tivares de milho (c.), efeito de consorcio atribuído às cultivares de feii 

jão (c.) e efeito específico de consorcio (d .. ). Também, a variação de-J � 

vide a estes efeitos pode ser testada na análise da variância sem maiores 

problemas, ao passo que para o 'RAE' existem algumas restrições quanto ã 

análise da variãncia (OYEJOLA e MEAD, 1982). 
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Entretanto, de acordo com a definição, o efeito geral de 

consÕrcio (c .. ) e calculado em relação â media das cultivares das duas es 
1] 

pecies em monocultivo, o que equivale a dividir a área em duas partes i-

guais em monocultivo, uma para cada espécie. Porem, de acordo com WILLEY 

e OSIRU (1972), não hã razão alguma para supor que as duas espécies de

vam ser plantadas em áreas iguais em monocultivo. Tem-se que se conside

rar, porem, que esta e apenas uma das possibilidades, pois em monoculti

vo pode-se optar por diferentes alternativas em relação â proporção de c� 

da espécie, inclusive a situação mais extrema, que seria o plantio :em mo

nocultivo de apenas uma das espécies. Percebe-se assim que o efeito ge

ral de consÕrcio (c .. ) é na realidade uma media da vantagem do consÕrcio 
1J 

sobre o monocultivo, em relação a todas as combinações de proporçao de 

área possíveis para cada espécie, incluindo o monocultivo exclusivo de 

cada espécie. Deste modo, e importante ter-se uma ideia nao sÕ da vanta-

gero do consÕrcio media (c .. ), mas também da amplitude de variaçao 
1J 

desta 

para as diferentes proporçoes de cada espécie em monocultivo. Alem disso, 

o agricultor pode estar interessado. e m  uma determinada proporção das duas

espécies em monocultivo, e querer saber-a vantagem do consÕrcio em rela-

çao a esta proporçao. 

Para tais situações, o 'c .. ' pode ser calculado para qual-
. 1] 

quer proporçao de cada espécie em monocultivo, incluindo o monocultivo ex 

clusivo de ambas. Assim, por exemplo, no presente trabalho calculou-se o 

efeito geral de consórcio para a media em monocultivo, bem como para· os 

dois monocultivos exclusivos, estabelec.endo-se assim um intervalo de va

riação para este efeito. Desse modo, verificou�se, por exemplo, que para 
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a maioria das combinações, e p = 5, o. consórcio foi mais vantajoso para 

qualquer combinação de proporçao das espécies em monocultivo. Em outras, 

o consórcio sÕ se torna vantajoso a partir de uma certa proporçao de fei

jao ou de milho em monocultivo. Estes exemplos ilustram · claramente a 

grande flexibilidade que existe no uso do 'c . . ,.iJ 

É importante ressaltar, porem, que para o Índice 'RAE' tam 

bém existem outros procedimentos que visam, basicamente, contornar os pr� 

blemas na comparaçao dos Índices (MEAD e STERN, 1979; MEAD eWILLEY, 1980; 

MEAD e RILEY, 1981). No presente trabalho, foi utilizado· para comparação 

apenas o Índice 'RAE' comum, que e o que tem sido utilizado mais frequen

temente em trabalhos de pesquisa, e também é o que tem maior analogia com 

o 'c .. '. É importante ressaltar, porém, que estes outros iJ procedimentos

de calculo do 'RAE' sao procedimentos um pouco mais complexos.

A utilização da produção equivalente como variável comum, 

obtida através da relação de preços entre as duas espécies no mercado,ta� 

bem mostrou�se de bastante utilidade no presente trabalho, principalmente 

pelo fato de que a análise conjunta envolvendo o consórcio e o monoculti

vo pode, desse modo, ser feita sem maiores problemas, conforme ressaltam 

RAMALHO et alii (1983). Alem disso, segundo KASS (1978), o conhecimento 

da relação de preços entre as duas espécies é muito importante para se v� 

rificar em quais situações o aumento de produção de uma delas em detri-

mento da outra é compensatório. Assim, no presente trabalho foi constata 

do que as combinações que maximizam a receita maximizam também o rendi

mento do milho. Por outro lado, as combinações que maximizam o rendimen

to do feijão, muitas vezes sacrificam em parte a receita. Estes aspectos 
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também foram discutidos por WIJESINHA et alii (1982) que discutem as al-

ternativas possíveis para a escolha dos tratamentos, visando, ou a maxim_i 

zação da receita, ou entao a maximizaçao da produção de uma das espécies. 

Verificou-se também no presente trabalho uma tendência de 

o monocultivo do feijão se tornar mais vantajoso que o consÕrcio com o

aumento da relação de preços (p) em favor do feijão, o que e 

visto que a.produção do feijão e bem maior em monocultivo. 

esperado, 

Assim, para 

p = 7 surgiram algumas situações onde o monocultivo do feijão superou pr!: 

ticamente todas as combinações em consórcio. Entretanto, em um estudo 

econom1.co completo, FRANCIS e SANDERS (1978) verificaram que, para os nÍ-

veis de produção predominan_tes na América Latina, o monocultivo do feijão 

sÕ passou a ser vantajoso a partir de p = 8. Estas informações sao 1.m-

portantes, visto que para as nossas condições o valor de 'p' media esta 

em torno de 5 e, para este caso, no presente trabalho, diversas combina

ções em consÕrcio superaram o rendimento do melhor feijão em monocultivo. 

�e maneira semelhante, RAMALHO et alii (1983) constataram que para p = 4,5

o consórcio proporcionou uma renda bruta que superou a do monocultivo de

milho e de feijão em 15,5% e 18,2%, respectivamente. Estes fatos, alia

dos às demais vantagens do consorcio explicam, segundo FRANCIS e SANDERS 

(1978), a predominância do cultivo consorciado entre os agricultores da 

América Latina. 

Finalizando, pode-se afirmar que a metodologia elaborada 

no presente trabalhe, em que se combinam o arranjo dialelico, a relação 

de preços entre as duas espécies no mercado, bem como uma adaptação dos 
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conceitos empregados em genética para os cruzamentos dialelicos, se mos

trou bastante eficiente no sentido de dar informações bem claras a res-

peito do comportamento das cultivares em monocultivo e em consÕrcio, e 

da vantagem do consÕrcio frente ao monocultivo, bem como no sentido de 

elucidar alguns fatores responsãveis por isso. 
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6. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos no presente trabalho permitiram apoE_ 

tar as seguintes conclusões: 

a. A metodologia elaborada no presente trabalho reuniu o

arranjo dialêlico como delineamento experimental, as produções equivalen-

tes entre as duas espécies, obtidas através da relação de preços entre 

elas no mercado, como variável comum, e uma adaptação.do modelo de anâli-

se de GARDNER e EBERRART (1966) para os cruzamentos dialelicos, Com base 

nesta metodologia, as produções das duas espécies em consÕrcio são expli

cadas pelos seguintes parâmetros: efeito de cultivares em monocultivo (a. 
1 

e b.), efeito geral de consÕrcio ou vantagem do consÕrcio·sobre o monocul 
J 

tivo (c .. ), efeito médio de consÕrcio (�Y, efeito de consÕrcio atribuido1J 

às cultivares (c. e c.), efeito específico de consÕrcio ou capacidade es-
1 J 

pecifica de competição (d .. ) e capacidade geral de competição ou1J 

de cultivares em consÕrcio (cgc. e cgc.); 
1 - J

efeito 
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b. A análise comparativa do parâmetro 'efeito geral de con

sÕrcio' (c .. ) com o Índice 'razão da ãrea equivalente'(:RAE) mostrou que1] 

eles são devido aos mesmos componentes e, devido a isso, bem correlacio-

nados. Entretanto, verificou-se que o , c . •  , 
1] e mais adequado que o 'RAE'

para a comparação da eficiência biológica ou capacidade de complementação 

das diferentes combinações em consórcio; 

c. Esta metodologia, aplicada ao estudo de uma amostra de

cultivares de milho e de ·feijão, mostrou-se bastante abrangente para ex

plicar o comportamento das cultivares em consórcio em relação ao compor

tamento das mesmas em monocultivo, bem como no sentido.de detectar algu

mas propriedades das cultivares relacionadas ao comportamento em censor-

cio; 

d. Para o milho e o feijão, as conclusões foram pouco afe

tadas pela variaçao que normalmente ocorre para a relação de preços no 

mercado, nas nossas condições, de modo que este tipo de estudo pode ser 

feito com base em uma relação de preços media; 

e. As melhores combinações de milho e feijão.em 

foram aquelas onde ocorreu uma alta complementação entre as 

- . consorcio 

cu1 ti vares, 

ao contrário das piores combinações, evidenciando a importântia da efi-

ciência biolÕgica da combinação para a produção conjunta em conséircio; 

f. Para as cultivares de milho verificou-se a ocorrencia 

de uma correlação positiva entre os et'eitos de cultivares em rnonocultivo 

(a.) e os efeitos de consórcio atribuído às cultivares (c.). 
. 1 1 

Devido a 

isso, as cultivares superiores em monocult:ivo foram também superior'es em 
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consÕrcio e vice-versa, indicando para esta espécie uma ausencia de inte

raçao entre cultivares e sistemas de cultivo; 

g. Para as cultivares de feijão verificou-se a ocorrencia

de uma correlação negativa entre os efeitos de cultivares em monocultivo 

(bj) e os efeitos de consõrcio atribuído ãs cultivares (cj). Devido a

isso, não houve uma boa concordância entre o comportamento das cultivarés 

em consõrcio e em monocultivo, indicando, para esta espécie, a ocorrencia 

de interação entre cultivares e sistemas de cultivo. Consequentemente, 

recomendou-se a condução de programas de melhoramento de feijão específi

cos para consÕrcio, a médio e a longo prazos; 

h. No geral, as combinações favoráveis envolveram cultiva

res com alta capacidade geral de competição de ambas as espécies e vice

versa. Alguns desvios desta norma ocorreram devido ã magnitude da capa

cidade específica de competição de determinadas combinações, ilustrando a 

importância destes 4ois efeitos para o rendimento conjunto e m  consÕrcio; 

i. Dentro do grupo de cultivares estudado, as cultivares 

de milho mais promissoras para os dois sistemas foram os híbridos duplos 

Ag-401 e C-111. Para o feijão, a cultivar mais promissora em monocul tiva 

foi S. Cuva 168, enquanto que as cultivares mais promissoras em consÕrcio 

foram Carioca e Rico 23; 

j. Entre as características responsáveis por um bom <lesem-

penho em consórcio, para o feijão, puderam ser detectadas as seguintes: 

- . 

�lta produtividade em monocultivo, baixa reduçao da produçao em consorcio, 
-

---��------- -- ------------------

pouca interferência com o milho (baixa agressividade) e precocidade. 
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recomendou-se que as características alta produtivida, 

de, baixa agressividade e precocidade sejam tomadas como critérios de 

seleção em um programa de melhoramento de feijão para consórcio. 
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Tabela 1. Dados experimentais: Produção de grãos ( t/ha) de milho (M) e fei 

jão (F), nas quatro repetições (I, II, III e IV), dos 36 trata

mentos em consórcio (lxl', lx2', ... ,6x6'). Delineamento em blo

cos casualizados. 

Trata 
menta 

lxl' 
lx2' 
lx3' 
lx4' 
lx5' 
lx6' 
2xl' 
2x2' 
2x3' 
2x4' 
2x5' 
2x6' 
3xl' 
3x2' 
3x3' 
3x4' 
3x5' 
3x6' 
4xl' 
4x2' 
4x3' 
4x4' 
4x5' 
4x6' 
5xl' 
5x2' 
5x3' 
5x4' 
5x5' 
5x6' 
6xl' 
6x2' 
6x3' 

6x4.' 
6x5' 

6x6' 

M 

7,1360 
5,8690 
5,8030 
6, 9614 
5,0659 
8,4702 
4,9762 
4,5420 
5,8515 
4,3975 
5,0325 
5,3207 
7,8608 
7,3789 
5,9557 
6,2473 
6,1235 
3,9928 
5,0459 
3, 84 71 
6,5138 
3,9886 
4,9792 
5,0107 
4,8989 
6,5418 
5,5943 
4,8833 
5,1990 
5,5159 
3,9465 
4,2842 
5,1717 
4,2816 
3,9582 
5,2342 

I 

F 

0,3837 
0,2017 
0,6727 
0,4063 
0,2070 
0,3672 
0,3648 
0,2465 
0,7096 
0,6644 
0,4976 
0,4669 
O, 32 77 
0,1881 
0,6111 
0,7050 
0,3490 
0,9629 
0,3548 
0,2477 
0,5476 
0,4852 
0,2922 
O, 469 8 
0,3169 
0,1820 
0,6974 
0,4960 
0,3072 
0,6804 
0,4817 
O, 2286 
0,3528 
0,5315 
0,4444 
0,6593 

II 

M 

3,6127 
3,6931 
7,3853 
5,3694 
2,8544 
5,5569 
4,9456 
2,9159 
3,3619 
2, 1383 
2,4994 
3,2946 
6,5646 
3,9895 
4,2995 
5,1758 
3,2277 
4,4906 
4,0523 
2,5655 
2,7834 
2,6451 
2,7443 
3,6028 
3, 7188 
4,0256 
2,80ll 
4,8551 
3,8674 
2,8298 
4,2044 
3,1600 
5, 1379 
3,7476 
3, 7039 
3,7901 

1: Ag-401; 2: Br-105; 3: C-111 
4: Piranão; 5: Br-126; 6: Br-104 

/ 

F 

0,2715 
0,2250 
0,5875 
0,6215 
0,2404 
0,5813 
0,3298 
0,1998 
0,9825 
0,4492 
0,4025 
0,4504 
0,2676 
0,2016 
0,6268 
0,4051 
0,3727 
0,6224 
O ,4103 
0,2152 
0,5954 
0,4792 
0,3473 
0,5123 
0,3422 
0,2348 
0,6281 
0,4J347 
0,4927 
0,4448 
0,3903 
0,1223 
0,5244 
0,4423 
O, 5629 
1,0346 

III 

M 

6,6026 
7,5649 
7,0577 
5,6532 
7,1614 
7,3391 
5,0804 
4,5021 
4,2816 
4,9111 
3, 7772 
4,5005 
8,2162 
7,2553 
6,6210 
7,0791 
7,1259 
5,4174 
4,4421 
4,4995 
4,2313 
3,6880 
3,0112 
3,9940 
4,6203 
5,1377 
4,2739 
5,2646 
4,6556 
5,2387 
5,6875 
5,0779 
5,2300 
4,5509 
5,5861 
3,6120 

F 

0,2820 
O, 1170 
0,5306 
0,5645 
0,3234 
0,4503 
0,4697 
0,1979 
0,4733 
0,8910 
0,3832 
0,8218 
0,1999 
0,1885 
0,3073 
0,5169 
0,4084 
0,3758 
0,3670 
0,1292 
0,5243 
O, 7271 
0,3834 
0,5433 
0,2331 
0,1479 
0,3669 
0,4818 
0,3152 
0,5714 
0,2798 
O, 4 724 
0,4114 
0,4968 
0,3430 
0,4175 

IV 

M 

8, 7286 
4, 2124 
5,6662 
8,3609 
4,3441 
6,4647 
5,0449 
3,1746 
4,1910 
3,0830 
3,9981 
2,9984 
5,7506 
7,5001 
4,8861 
7,9493 
5,8989 
4,5216 
4,1644 
2 ,4339 
5,8406 
3,5886 
2,3510 
2,2588 
5,6165 
6,2467 
5,2964 
3,4867 
5,1374 
4,9886 
5,9909 
6,5399 
6,7617 
5,3305 
4,0476 
4,0626 

F 

0,2179 
0,1530 
0,4497 
0,4605 
0,2504 
0,6307 
0,3824 
0,2691 
0,4484 
0,6432 
0,4592 
0,3421 
O, 2521 
0,1661 
0,3272 
0,4859 
0,3766 
0,4376 
0,3544 
0,4002 
0,3505 
0,5294 
0,3899 
0,4572 
0,2831 
0,2985 
0,6452 
0,6525 
0,3331 
0,5048 
0,3192 
0,2866 
0,4595 
0,3361 
0,3036 
0,5088 

l': G.precoce; 2 1
: M.fosco; 3': Carioca; 

4' :·. Rico 23; 5': e.Rica; 6': S.Cuva 168. 
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Tabela 2. Dados experimentais: Produção de graos (t/ha) de milho e fei

jão, nas quatro repetições (I, II, III e IV), dos seis trata

mentos em monocultivo. Delineamento em blocos casualizados 

Trat. 
Milho 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

I 

6, 7232 

5,6119 

7,1897 

3,5256 

4,3940 

5,5157 

II 

3,7445 

3, 9872 

5,0746 

5,5022 

4,1037 

4,3709 

III 

6,6537 

7,0450 

7,2738 

5,5711 

5,4087 

6,3186 

IV 

6,2604 

5,1347 

5,6780 

4,5325 

6,9957 

6,7773 

Trat. 
·Feijão

l' 

2' 

3' 

4' 

5' 

6' 

I 

1,0521 

0,5566 

1,3921 

1,4318 

1,1202 

1, 77 55 

II 

0,4444 

0,3502 

0,9211 

1,0751 

0,6900 

1,0688 

III 

0,8951 

0,4877 

1,6973 

1,6295 

0,9262 

1,9165 

IV 

0,4060 

0,4749 

1, 7138 

1, 7749 

1,2501 

2,2742 

1: Ag- 401; 2: Br-105; 3: C-111; 
4: Piranão; 5: Br-126; 6: .Br-104. 

l': G.precoce; 2': M.fosco; 3': Carioca; 
4': Rico23; 5': e.Rica; 6': S.Cuva 168. 

Tabela 3. Valores e significâncias dos quadrados medias, obtidos nas ana 

lises de variância dos dados de produção de grãos para os tra

tamentos em consórcio e em monocultivo, coeficientes de varia

ção experimental e eficiência dos latices 

Repetições 

Tratamentos 

Resíduo 

C.V.%

Ef. latice 

* **

ns, e 

% 

Consórcio Monocultivo 

GL QM Milho QM Feijão GL QM Milho QM Feijão 

** 

O 027lns 
* * 

3 18,7375 , 3 3,9782 0,3946 
** ** 

1 1189ns ** 

35 4,5299 0,0792 5 ' 0,9991 

105 0,8626 0,0144 15 O ,9165 0,0524 

18,8 28,3 17,2 20,1 

100,3 104,8 

nao significativo, significativo a 5% e 1% de probabilidade,
respectivamente. 
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Tabela 4. Medias observadas (quatro repetições) da produção de grãos de 

milho (t/ha) dos 36 tratamentos em consórcio e dos 6 tratamen 

tos em monocultivo, arranjados em uma tabela dialelica 

l' 2' 3' 4' 5' 6' Media Monoc. 

1 ·6, 5200 5,3348 6,4780 6,5862 4,8564 6,9577 6,1222 5,8454 

2 5,0118 3,7836 4,4215 3,6325 3,8268 4,0286 4,1175 5,4447 

3 7,0980 6,5310 5,4406 6,6129 5,5940 4,6056 5,9804 6,3040 

4 .4,4262 3,3365 4,8423 3,4776 3,2714 3, 7166 3,8451 4,7828 

5 4, 7136 5 ,4880 4,4914 4,6224 4, 7148 4,6432 4, 7789 5,2255 

6 4,9573 4,7655 5,5753 4,4776 4,3240 4,1747 4, 7124 5,7456 

Media 5,4545 4,8732 5,2082 4,9015 4,4312 4,6877 4,9261 5,5580 

Tabela 5. Medias observadas (quatro repetições) da prod_ução de grãos de

feijão (t/ha) ctos 36 tratamentos em consórcio e dos 6 trata

mentos em monocultivo,arranjados em uma tabela dialelica 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Media 

Monoc. 

l' 

0,2888 

0,3867 

0,2618 

0,3716 

0,2938 

0,3678 

0,3284 

0,6994 

2' 3' 

0,1742 0,5601 

0,2283 0,6535 

0,1861, 0,4681 

0,2481 0,5044 

0,2158 0,5844 

0,2775 '0,4371 

0,2217 0,5346 

0,4674 1,4311 

1: Ag-401; 2: Br-105; 3: C-111; 
4: Piranão; 5: Br-126; 6: Br-104. 

4 1 

0,5132 

0,6619 

0,5282 

0,5552 

0,5288 

0,4517 

0,5398 

1,4 778 

5 l 
61 

0,2553. 0,5074 

0,4356 

0,3767 

0,3532 

0,3621 

0,4135 

0,3661 

0,9966 

0,5203 

0,5997 

0,4956 

0,5504 

0,6550 

0,5547 

1,7588 

Media 

0,3832 

0,4810 

0,4034 

0,4214 

0,4226 

0,4338 

0,4242 

1, 1385 

l 1: G. precoce; 2 1: M. fosco; 3 1 
: Carioca;

4 1
: Rico 23; 5 1

: e.Rica; 6 1
: S.Cuva l68.
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Tabela 6. Valores e significâncias dos quadrados médios obtidos nas ana 

lises de variância dos ensaios em monocultivo, e no desdobra

mento do quadrado médio de tratamentos em cons órcio, de acor

do com o arranjo fatorial 

F.V. Consórcio Monocultivo 

GL QM Milho QM Feijão GL QM Milho QM Feijão 

** ** 

1 1189 ns 
** 

Tratamentos 35 4,5299 O, 0792 5
' 

0,9991 

Cul t.Milho (M) 
** 

O 0262ns 

1 1189 ns 5 21,2728 
., ' 

Cul t. Feijão (F) 
** ** ** 

5 3,1866 0,4616 O, 9991 

O 0134ns MxF 25 1,4500 
, 

Res íduo 105 0,8626 0,0144 15 0,9165 0,0524 

* ** significativo, significativo 5% e 1% de probabilida-ns, e nao a 
de, respectivamente 

Tabela 7. Valores médios (quatro repetições) obtido s para a produção de 

grãos conjunta de milho e feijão (t/ha) dos 36 tratamentos em 

consórcio e dos 6 tratamentos de cada es pécie em monoculti

vo, em equivalentes de milho, para p = 3 

1 

2 

3 

4 

.'3 

6 

Media 

Monoc. 

l' 

7,3864 

6,1719 

7,8834 

5,5410 

5,5950 

6,0607 

6,4397 

2,0982 

2' 

5,8574 

4,4685 

7,0893 

4,0808 

6, 1354 

5, 5980 

5,5382 

1,4021 

3' 

8,1583 

6,3820 

6,8449 

6,3555 

6,2446 

6,8866 

6,8120 

4,2932 

1: Ag-401; 2: Br-105; 3: C-111 
4: Piranão; 5: Br-126; 6: Br-104. 

4' 

8,1258 

5,6182 

8,1975 

5,1432 

6,2088 

5,8327 

6,5210 

4,4335 

5' 

5,6223 

5, 1336 

6, 7241 

4,3310 

5, 8011 

5,5645 

5,5294 

2,9899 

6 1 

8,4799 

5,5895 

6,4047 

5,2034 

6,2944 

6, 1397 

6,3519 

5,2763 

Media 

7,2717 

5,5606 

7,1906 

5, 1092 

6,0466 

6,0137 

6,1987 

3,4155 

Monoc. 

5,8454 

5,4447 

6,3040 

4,7828 

5,2255 

5,7456 

5,5580 

l': G.precoce; 2': M.fosco; 3':Carioca; 
4': Rico 23; 5': e.Rica; 6': S.Cuva 168. 



Tabela 8. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Media 

Monoc. 

Valores medias 

grãos conjunta 

(quatro repetições) obtidos para 

de milho e feijão (t/ha) dos 36 
- . 
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a produção de 

tratamentos em 

consorcio e dos 6 tratamentos de cada especie em monocultivo, 

em equivalentes de milho, para p = 5 

l' 2' 3' 4' 5 1 6' Media Monoc. 

7,9640 6,2058 9,2785 9,1522 6, 1329 9,4947 8,0380 5,8454 

6,9453 4,9251 7,6890 6,9420 6,0048 6,6301 6,5227 5,4447 

8,4070 7,4615 7,7811 9,2539 7,4775 7,6041 7,9975 6,3040 

6,2842 4, 5 770 7,3643 6,2536 5,0374 6,1946 5,9518 4,7828 

6,1826 6,5670 7,4134 7,2664 6,5253 7,3952 6,8916 5,2255 

6, 7963 6,1530 7,7608 6,7361 6,3915 7,4497 6,8812 5,7456 

7, 0966 5, 9816 7,8812 7,6007 6,2616 7,4614 7 ,04 71 5,5580 

3,4970 2,3368 7,1553 7,3892 4,9831 8,7939 5,6926 

Tabela 9. Valores medias (quatro repetições) obtidos para a produção de 

grãos conjunta de milho e feijão (t/ha) dos 36 tratamentos em 

consorcio e dos 6 tratamentos de cada espécie em monocultivo, 

em equivalentes de milho, para p = 7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Media 

Monoc. 

l' 2' 3' 4' 5' 6' 

8,5416 6,5542 10,3987 10,1786 6,6435 10,5095 

7, 7187 

8,9306 

7,0274 

6, 7702 

7,5319 

5,3817 

7,8337 

5,0732 

6,9986 

6,7080 

8,9960 

8,7173 

8,3731 

8,5822 

8,6350 

8,2658 

10,3103 

7,3640 

8,3240 

7,6395 

7,7534 6,4249 8,9504 8,6804 

4,8958 3,2715 10,0175 10,3448 

6,8760 

8,2309 

5,7438 

7,2495 

7,2185 

7,6707 

8,8035 

7,1858 

8 ,4960 

8,7597 

6,9937 8,5709 

6,9764 12,3114 

Media 

8,8044 

7,4848 

8,8044 

6,7946 

7,7368 

7,7488 

7,8956 

7, 9696 

Monoc. 

5,8454 

5,4447 

6,3040 

4,7828 

5,2255 

5,7456 

5,5580 

1: Ag-401; 2: Br-105; 3: C-111; 
4: Piranão; 5: Br-126; 6: Br-104. 

1': G.precoce; 2': M.fosco; 3': Carioca; 
4': Rico 23; 5': e.Rica; 6': S.Cuva 168. 
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Tabela 10. Valores do efeito geral de consÕrcio (c .. ) para a produção de 
1.J 

grãos, em relação ã media das cultivares das duas espécies em 

monocultivo, em valor real (t/ha) e em porcentagem desta (en

tre par�ntesis) e estimativa do desvio padrão correspondente. 

Dados em equivalentes de milho para p = 3 

l' 

1 
3,4146 
(86, O) 

2 
2,4004 
(63,6) 

3 3,6823 
(87,6) 

4 2, 1005 
(61,0) 

5 1,9331 
(52,8) 

6 
2, 1388 
(54,5) 

s(c .. ) = 0,5852 
1.J 

2' 

2,2336 
(61,6) 

1,0450 
(30,5) 

3,2362 
(84;0) 

0,9883 
(32,0) 

2,8215 
(85,1) 

2,0241 
(56,6) 

1: Ag-401; 2: Br-105; 3: c�lll; 
4: Piranão; 5: Br-126; 6: Br-104. 

3' 4' 5' 6' 

3,0891 2,9864 1,2047 2,9190 
(60,9) (58, 1) (27,3) (52, 5) 

1, 5132 0,6792 0,9163 0,2289 
(31,1) (13,8) (21,7) (4, 3) 

1,5464 2,8288 2, 0772 0,6145 
(29,2) (52,7) (44, 7) (10,6) 

1,8176 0,5351 0,4447 0,1738 
(40,0) (11,6) (11,41

) (3 ,5) 

1,4853 1,3793 1,6�4 l,�4 
(31, 2) (28,6) (41,2) (19,9) 

1,8673 o, 7432 1, 1968 0,6287 
(37,2) (14, 6) (27,4) (11,4) 

l': G.precoce; 2': M.fosco; 3': Carioca; 
4': Rico 23; 5': e.Rica; 6': S,Cuva 168. 
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Tabela 11. Valores do efeitó geral de consórcio (cij) para a produção de

grãos, em relagão ã media das cultivares das duas especies em 

monocultivo, ém valÓr real (t/ha) e em porcentagem desta (en

tre parêntesis) e estimativa do desvio-padrão correspondente. 

Dados em eqriivalentes de milho, para p = 5 

l' 

1 3,2928 
(70 ,5) 

2 2,4744 
(55,3) 

3 3,5065 
_(71,6) 

4 2,1443 
(51,8) 

5 1,8213 
(41,8) 

6 2,1750 
(47,1) 

2' 

2, 1146 
(51, 7) 

1,0342 
(26,6) 

3 ,1410 
(72,7) 

1, 0171 
(28,6) 

2,7857 
(73,7) 

2, 1117 
(52,2) 

s (c .. ) = 0,6643 
l.J 

1: Ag-401; 2: Br-105; 3: C-111; 
4: Piranão; 5: Br-126; 6: Br-104. 

3' 4' 5' 6' 

2,7783 2,5350 O, 7187 2,1750 
(42, 7) (38,3) (13,3) (29,7) 

1,3892 0,5252 0,7909 -0,4893
(22,0) (8,2) (15,2) (-6,9)

1,0516 2,4074 1,8340 0,0551 
(15,6) (35,2) (32,5) (O' 7) 

1,3954 O, 16 77 0,1545 -0,5938
(23,4) (2,8) (3 ,2) (-8,8)

1,2231 0,9591 1,4210 0,3854 
(19 ,8) (15,2) (27,8) (5,5) 

1,3105 0,1688 1,0272 0,1799 
(20,3) (2,6) (19,2) (2,5) 

1': G.precoce; 2': M.fosco; 3': Carioca; 
4' : Rico 23; 5': e.Rica; 6': S.Cuva 168. 
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Tabela 12. Valores do efeito geral de consórcio (c .. ) para a produção de 
1] 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

grãos, em relação ã media das cultivares das duas espécies em 

monocultivo, em valor real (t/ha) e em porcentagem desta (en

tre parêntesis) e estimativa do desvio-padrão correspondente. 

Dados em equivalentes de milho para p = 7 

l' 2' 3' 4' 5' 6' 

3, 1710 1,9956 2,4675 2,0836 0,2327 1,4310 
(59,0) (43,8) (31,1) (25, 7) (3 ,6) (15,8) 

2,5484 1,0234 1,2652 0,3712 0,6655 -1,2075
(49,3) (23,5) (16,4) (4' 7) (10, 7) (-13,6)

3,3307 3,0458 0,5568 1,9860 1,5908 -0,5043
·c59,5) (63,6) (6, 8) (23,9) (24,0) (-5,4)

2,1881 1,0459 0,9732 -0,1997 -0,1357 -1,3614
(45,2) (26,0) (13,2) (-2,6) (-2,3) (-15,9)

1,7095 2,7499 0,9609 0,5389 1,1486 .;_0,2726 
(33,8) (64,7) (12,6) (6,9) (18, 8) (-3,1) 

2,2112 2,1993 0,7537 -0,4056 0,8576 -0,2689
(41,6) (48,8) (9,6) (-5,0) (13,5) (-3,0)

s (c .. ) = 0,7691 
1] 

1: Ag-401; 2: Br-105; 3: C-111; 1 1 : G. precoce; 2': M. fosco; 3 1: Carioca;
4: Piranão; 5: Br-126; 6: Br-104. 4 1: Rico 23; 5': e.Rica; 6': S.Cuva 168.



112 

Tabela 13. Valores do efeito geral de consórcio (c .. ) para a produção de 
lJ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

grãos, em relação ã media da cultivar de milho em monoculti-

vo, em valor real (t/ha) e em porcentagem desta (entre parên-

tesis), e estimativa do desvio-padrão correspondente. 

em equivalentes de milho, para p = 5 

l' 21 3' 4' 51 

2, 1186 0,3604 3,4331 3,3068 0,2875 
(36,2) (6, 2) (58, 7) (56,6) (4,9) 

1,5006 -o, 5196 2,2443 1,4973 0,5601 
(27,6) (-9,5) (41,2) (27,5) (10,3) 

2,1030 1,1575 1,4 771 2,9499 1,1735 
_(33,4) (18,4) (23,4) (46,8) (18,6) 

1,5014 -0,2058 2,5815 1,4708 0,2546 
(31,4) (-4, 3) (54,0) (30,8) (5, 3) 

0,9571 1,3415 2,1879 2,0409 1,2998 
(18,3) (25, 7) (41,9) (39,1) (24,9) 

1,0507 0,4074 2,0152 0,9905 0,6459 
(18,3) (7 ,1) (35, 1) (17,2) (11,2) 

Dados 

6' 

3,6493 
(62,4) 

1,1854 
(21,8) 

1,3001 
(20, 6) 

1,4118 
(29,5) 

2,1697 
(41,5) 

1,7041 
,(29, 7) 

s(c .. ) = O, 76 71 
. lJ 

1: Ag-401; 2: Br-105; 3: C-111; 1': G.precoce; 2': M.fosco; 3': Carioca; 
4: Piranão; 5: Br-126; 6: Br-104. 4': Rico 23; 5': e.Rica; 6': S.Cuva 168. 
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Tabela 14. Valores do efeito geral de consÕrcio (c .. ) para a produção de 
1.J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

grãos, em relação ã media da cultivar de feijão em monoculti

vo, em valor reàl (t/ha) e em porcentagem desta (entre parên-

tesis), e estimativa do desvio-padrão correspondente. 

em equivalentes de milho, para p = 5 

l' 2' 3' 4' 5' 

4,4670 3,8690 2,1232 1,7630 1,1498 
(127, 7) (165,6) (29, 7) (23,9) (23, 1) 

3,4483 2,5883 0,5337 -0,4472 1, 0217 
(98,6) (110,8) (7,5) (-6,1) (20,5) 

4,9100 5,1247 0,6258 1,8647 2,4944 
(.140,4) (219,3) (8 ,8) (25,2) (50,1) 

2, 7872 2,2402 0,2090 -1,1356 0,0543 
(79, 7) (95,9) (2,9) (-15,4) (1, 1) 

2,6856 4,2302 0,2581 -0,1228 1,5422 
(76,8) (181,0) (3,6) (-1,7) (31,0) 

3,2993 3,8162 0,6055 -0,6531 1,4084 
(94,4) (163,3) ( 8, 5) (-8,8) (28,3) 

Dados 

6' 

0,7008 
(8,0) 

-2,1638
(-24,6)

-1,1898
(-13,5)

-2,5993
(-29,6)

-1,3987
(-15,9)

-1,3442
(-15,3)

s (c .. ) = O, 76 71 
1.J 

1: Ag-401; 2: Br-105; 3: C-111; 1' : G. precoce; 2': M. fosco; 3': Carioca; 
4: Piranão; 5: Br-126; 6: Br-104. 4' : Rico 23; 5': e.Rica; 6': S.Cuva 168. 
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Tabela 15. Valores e s ig nificância s dos quadrados médios , obtidos nas 

anãlise s de variância das tabelas dialélicas da  produção de 

~ 

graos conjunta. Valore s em equivalentes de milho, para p=3, 

p=5e p=7 

F.V. GL 

Tratamentos 47 

Dif. grupo s 1 

Cult. Milho 5 

Cult. Feijão 5 

Efeitos de Co nsórcio: 

Geral 36 

Médio 1 

Cult. Milho 5 

Cult. Feijão 5 

Específico 2 5 

Resíduo médio 135 

* ** ~ 

s ignificativo, ns , e nao 

respectivamente. 

Quadrados médios 

p=3 

** 

1, 9809 

** 

13,7709 

** 

3,7894 

** 

3,1155 

** 

1,2446 

** 

26,3768 

** 

1,0346 

** 

0,8673 

O 3568ns 

, 

0,228 3 

significativo a 

p=5 

** 

2 ,0972 

0,0543ns 

** 

3,4911 

** 

8,1912 

** 

1, 1140 

** 

18,1956 

* 

0,8824 

** 

1,5674 

O 3864 ns

, 

0,2942 

5% e 1% de 

p=7 

** 

3,2382 

** 

17, 44 66 

** 

3,2241 

** 

15,92 10 

** 

1,084 0

** 

11, 5288 

O 7511 
ns 

, 

** 

2,5349 

O 4427
ns 

, 

0,3943 

probabilidade, 
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Tabela 16. Estimativas dos parametros ªi (efeito de cultivares de mi

lho), b. (efeito de cultivares de feijão), m (média das cul-

..... 
a. 

..... 

ª1 

..... 

ª2 

..... 

ª3 

..... 

ª4 

..... 

ª5 

..... 

ª6 

s (â.) 
1-

..... 
m 

s(m) 

tivares em monocultivo) eg (diferença entre as medias das cul 

tivares de milho e feijão) para a produção de grãos e estima

tivas dos desvios-padrão correspondentes. Dados em equivale,:: 

tes de milho, para p = 3, p = 5 e p = 7 

p=3 p=5 p=7 b. p=3 p = 5 p=7 
J 

0,2874 0,2874 0,2874 b1, -1,3173 -?,1955 -3,0737

-o, 1133 -0,1133 -0,1133 b2' -2,0135 -3,3558 -4,6981

0,7460 0,7460 0,7460 b.3' 0,8777 1,4628 2,0479 

-0, 7752 -0, 7752 -0, 7752 b4, 1,0180 1,6966 2,3752 

-0,3325 -0,3325 -0,3325 b5, -0,4256 -o, 7094 -0,9932

0,1876 0,1876 0,1876 b6' 1,8608 3,1013 4,3418 

0,4362 0,4951 0,5732 s(b.) 
J 

0,4362 0,4951 0,5732 

4,4868 5,6253 6,7638 g 1,0712 -0,0673 -1,2058

O, 1379 0,1566 0,1813 s(g) 0,1379 0,1566 0,1813 

1: Ag-401; 2: Br-105; 3: C-111; 1' : G. precoce; 2 1: M. fosco; 3': Carioca; 
4: Piranão; 5: Br-126; 6: Br-104. 4': Rico 23; 5 ': C. Rica; 6 1: S.Cuva 168. 
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Tabela 17. Estimativas dos parâmetros e. (efeito de consõrcio das culti-1 
vares de milho), c. (efeito de consórcio das cultivares de

J 
feijão) e:;; (efeito media de consórcio) para a produção de 

grãos e estimativas dos desvios-padrão correspondentes. Dados 

em equivalentes de milho, para p = 3, p = 5 e p = 7 

ê. p=3 p=5 p=7 1 

ê1 
0,9292 0,8471 0,7650 

ê2 -0,5814 -0,4678 -0,3541

-

c3 0,6189 0,5774 0,5358 

-

c4 -0,7020 -0,7077 -0,7135

ê5 0,0141 0,0107 0,0074 

-

c6 -0,2788 -0,2597 -0,2406

s(ê.) 0,2816 0,3196 0,3700 1 

c 

s(c) 

1, 7119 

0,1593 

1,4219 

0,1808 

1,1318 

0,2093 

1: Ag-401; 2: Br-105; 3: C-111, 
4: Piranão; 5: Br-126; 6: Br-104. 

ê. p=3 p=5 p=7 
J 

c1, 0,8997 1,1472 1,3947 

-

c2, 0,3462 0,6123 0,8783 

-

c3, 0,1744 0,1026 0,0308 

-

c4, -0,1867 -0,2948 -0,4029

-

c5, -0,4565 -0,4309 -0,4053

-

c6, -0,7772 -1,1364 -1,4957

s(ê.) 0,2816 0,3196 0,3700 
J 

l 1: G.precoce; 2': M.fosco; 3': Carioca;
4 1 : Rico 2 3 ; 5 1 

: C • Rica; 6 ' : S . Cuv a 16 8. 
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Tabela 18. Estimativas dos parâmetros d .. (efeito específico de consor
l.J 

cio, ou capacidade específica de competição) para a produção 

de grãos, e estimativas dos desvios-padrão correspondentes. 

Dados em equivalentes de milho para p = 3, p = 5 e p = 7 

1' 2' 3' 4' 5' 6' 

p,;, 3 -0,1263 -0,7538 0,2734 0,5318 -0,9801 1,0550 
1 p=5 -0,1234 -0,7666 0,4065 0,5606 -1,1195 1,0424 

p = 7 -0,1206 -o, 7795 O ,5396 0,5895 -1,2590 1,0299 

p = 3 0,3703 -0,4316 0,2081 -0,2647 0,2423 -0,1243
2 p = 5 0,3732 -0,5320 0,3323 -o ,1343 O ,26 77 -0,3069

p = 7 0,3761 -0,6324 0,4564 -0,0038 0,2931 -0,4894

p = 3 0,4517 0,5591 -0,9590 0,6845 0,2027 -0,9392
3 p=5 0,3601 0,5296 -1,0504 0,7028 0,2656 -o ,8077

p = 7 0,2684 0,5000 -1,1419 0,7212 0,3284 -0,6761

p=3 0,1908 -0,3679 0,6331 -0,2883 -0,1089 -0,0590
4 p=5 0,2829 -0,3093 0,5784 -0,2518 -0,1289 -0,1715

p = 7 0,3750 -0,2507 0,5238 -0,2153 -0,1489 -0,2840

p = 3 -0,6926 0,7493 -0,4152 -0,1601 0,4238 0,0946 
5 p = 5 -0,7585 0,7409 -0,3123 -0,1788 0,4192 0,0893 

p=7 -0,8244 0,7325 -0,2093 -0,1975 0,4146 0,0840 

p = 3 -0,1940 0,2448 0,2596 -0,5033 0,2201 -0,0272
6 p = 5 -0,1343 0,3374 0,0455 -0,6987 0,2959 0,1542 

p = 7 -0,0747 0,4299 -0,1686 -0,8940 0,3716 0,3357 

-

s (d .. ) = 0,3982 (p = 3); 0,4520 (p = 5) e 0,5233 (p = 7)
l.J 

1: Ag-401; 2: Br-105; 3: C-111; 1': G. precoce; 2': M. fosco; 3': Carioc.a; 
4: Piranão; 5: Br-126; 6: Br-104. 4': Rico 23; 5': e.Rica; 6': s. Cuva 168. 
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Tabela 19. Estimativas dos parâmetros cgc. (capacidade geral de competi-
1 

ção das cultivares de milho) e cgc. (capacidade geral de com-

petição das cultivares de feijão), para a produção de grãos e 

estimativas dos desvios-padrão correspondentes. Dados em equi._ 

valentes de milho, para p = 3, p = 5 e p = 7 

p=3 p=5 p=7 

1,0730 0,9909 0,9088 

-0,6381 -0,5244 -0,4108

0,9919 0,9504 0,9088 

-1,0896 -1,0953 -1,1010

-0,1522 -0,1555 -0,1588

-0,1850 -0,1659 -0,1468

s(cgc.) 0,1781 
1 

0,2021 0,2340 

1: Ag-401; 2: Br-105; 3: C-111; 
4: Piranão; 5: Br-126; 6: Br-104. 

c'gc. p = 3 p = 5 p = 7 J 

-

cgc1, 0,2410 0,0494 -0,1422

cgc2, -0,6605 -1,0656 -1,4707

-

cgc3, 0,6133 0,8340 1,0548 

-

cgc4, 0,3223 0,5535 0,7848 

-

cgc5, -0,6693 -0,7856 -0,9019

-

cgc6, 0,1532 0,4142 0,6753 

s(cgc.) 0,1781 
J 

0,2021 0,2340 

l': G.precoce; 2': M.fosco; 3': Carioca; 
4': Rico 23; 5': e.Rica; 6': S.Cuva 168. 
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Tabela 20. Valores obtidos para o Índice Razão da Ãrea Equivalente (RAE) 

nas 36 combinações em consÕrcio 

1' 21 3' 4' 5 1 6' 

1 1,528 1,285 1,500 1,474 1,087 1,479 

2 1,473 1,183 1,269 1,115 1,140 1,036 

3 1,500 1,434 1,190 1,406 1,265 1,072 

4 1,457 1,228 1,365 1,103 1,038 1,059 

5 1,322 1,512 1,268 1,242 1,266 1,202 

6 1,389 1,423 1,276 1,085 1,167 1,099 

1: Ag-401; 2: Br-105; 3: C-111; 1': G.precoce; 2': M.fosco; 3': Carioca; 
4: Piranão; 5: Br-126; 6: Br-104. 4': Rico 23; 5': e.Rica; 6 1

: S.Cuva 168. 

Tabela 21. Quadrados médios obtidos na anãlise da variância da interação 

entre cultivares e sistemas de cultivo [ConsÕrcio (c) e Mono

cultivo (m)] e coeficientes de correlação entre as médias das 

cultivares nos dois sistemas, para a produção de grãos de mi

lho e de feijão. Análises realizadas com ás medias das culti

vares nos dois sistemas, relacionadas nas T.abelas 4 e 5 

F.V.

Cultivares (C) 

Sistemas (S) 

C X S 

Componente A (a)

Componente B 

Resíduo Medio (b) 

r - -(c,m) 

r - -
S ( c,m) 

GL 

5 

1 

5 

120 

QM Milho 

O, 9968** 

1,1980** 

0,1693ns 

0,1268 

0,831 

o, 771 

QM Feijão 

0,2022** 

1,5307** 

0,0668** 

0,0652 (97,6%) 

0,0016 (2,4%) 

0,0028 

0,977 

1,000 

a: Referem-se aos dois componentes da fórmula de desdobramento do quadra
do media da interação de ROBERTSON (1959). 

b: Resíduo médio ponderado, dividido pela media harmônica do número de re 
petições (rh = 6,8571).

ns, *e **: não significativo, significativo a 5% e 1% de probabilidade, 
respectivamente. 
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