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APRESENTAÇÃO 

A Tese tem como título “Práticas agroecológicas para o cultivo do gergelim (Sesamum 

indicum L.)” e, conforme padronização aprovada pelo colegiado do DDMA local, se encontra 

composta por uma Introdução geral (embasamento teórico e revisão bibliográfica do conjunto 

da temática abordada, incluindo a identificação do problema da Tese), metodologia geral 

empregada para o conjunto da obra e por quatro Capítulos que correspondem a artigos 

científicos; dois dos capítulos/artigos foram aceitos para publicação. Todos os 

capítulos/artigos estão no formato dos periódicos para os quais foram encaminhados; os 

endereços dos sites onde constam as normas dos periódicos estão destacados em cada 

capítulo/artigo. 
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RESUMO 

 

Práticas agroecológicas para o cultivo do gergelim (Sesamum indicum L.) 

 

A exploração exacerbada dos recursos demandados pela Agricultura Moderna vem provocando 

empobrecimento, salinização e compactação dos solos. O uso irracional de fertilizantes químicos 

e agrotóxicos tem causado desequilíbrio químico nos tecidos vegetais, perdas nutricionais, 

alterações no sabor e problemas na saúde humana. As monoculturas estão mais sujeitas ao ataque 

de pragas e doenças, sendo altamente dependentes de agrotóxicos. Objetivou-se, com este 

trabalho: (1) indicar a(s) época(s) relativa(s) mais apropriada(s) de plantio do feijão caupi no 

consórcio com o gergelim a partir da avaliação de aspectos agronômicos, econômicos, ecológicos 

e fisiológicos e (2) avaliar a viabilidade da utilização de urina de vaca e manipueira como 

fertilizantes alternativos no cultivo do gergelim. No ensaio de campo, quando o consórcio 

gergelim/feijão caupi foi avaliado, os tratamentos principais foram os monocultivos das duas 

culturas e os cultivos consorciados, sendo a Fabacea plantada no mesmo tempo, 7, 14 e 21 dias 

após a Pedaliaceae. No experimento em vasos, os tratamentos principais constaram de doses 

combinadas de urina de vaca (0 e 50 mL) e manipueira (0, 500 e 1000 mL). Na avaliação do 

consórcio, foram verificadas diferenças significativas entre os tratamentos para a maior parte das 

variáveis. Percebeu-se que na medida em que se atrasava a semeadura do feijão caupi em relação 

ao plantio do gergelim, obtinham-se respostas proporcionalmente mais positivas para a 

Pedaliaceae, o contrário ocorrendo para o feijão. Destacou-se o tratamento 7 dias como o ponto de 

equilíbrio  considerando as relações competitivas estabelecidas entre as duas culturas no 

consórcio. O gergelim apresentou respostas pouco pronunciadas às diferentes doses isoladas de 

manipueira. A urina de vaca exerceu efeito sobre o crescimento vegetativo do gergelim, o que se 

refletiu no aumento das taxas de crescimento em resposta à aplicação do produto. As respostas do 

crescimento do gergelim à aplicação da urina de vaca devem estar relacionadas tanto à riqueza 

nutricional do produto quanto à presença de substâncias estimuladoras do crescimento. Os 

resultados encontrados sugerem que, no consórcio gergelim/feijão caupi, quando a Fabacea é 

plantada 7 dias após o gergelim, há maior possibilidade de ganhos líquidos para o produtor e que 

urina de vaca e manipueira podem ser utilizados como complementos na adubação do gergelim. 

PALAVRAS-CHAVE: Agroecologia, práticas agrícolas sustentáveis, agricultura familiar, 

consórcio, desenvolvimento rural sustentável.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Agroecological practices for the sesame (Sesamum indicum L.) cultivation  

 

The exceeded use of the natural resources required by the modern agriculture has been caused soil 

impoverishment, soil salinization and soil compaction. The unreasonable use of chemical 

fertilizers and pesticides causes chemical imbalances in the plant tissues, nutritional losses, taste 

chances and human health problems. The monocrops are more vulnerable to the pest and disease 

attacks. The aim of this work were to indicate the better relative planting time of the cowpea bean 

for the sesame/cowpea bean intercropping based on the evaluation of agronomic, economic, 

ecological and physiological parameters and to evaluate the viability of the cow urine and cassava 

wastewater use as alternative fertilizers on the sesame cultivation. In a field essay, when the 

sesame/cowpea bean was evaluate, the mainly treatments were the single planting of the two 

cultures and the multiple cropping, with the cowpea bean being planted on the same time, 7, 14 

and 21 days after the sesame. The mainly treatments of the second essay were the combined doses 

of the cow urine (0 and 50 ml) and cassava wastewater (0, 500 and 1000 mL). In the intercrop 

evaluation significant differences were found between the treatments for the most of the 

parameters. It was verified that as the sowing of the cowpea bean was retarded in relation to the 

sesame sowing, the sesame performance increased when the cowpea bean performance decreased. 

The treatment 7 days balanced the competition relations that occurred between the two crops in 

the intercrop. The sesame presented little pronounced responses to the different doses of cassava 

wastewater. The cow urine affected the sesame growth and the growth rates increased with the 

increasing of the application of the product. The responses of the sesame growth to the cow urine 

application must be related both the nutritional richness of the product and the presence of growth 

stimulating substances. The obtained results indicated that in the sesame/cowpea bean 

intercropping, when the sesame is planted 7 days after the sesame, there is a higher possibility of 

the net gains to the farmer. Cow urine and cassava wastewater may be used as additional organic 

fertilizers. 

   

KEYWORDS: Agroecology, sustainable agricultural practices, family farm, intercrop, 
sustainable rural development.  
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INTRODUÇÃO GERAL E REVISÃO DE LITERATURA/FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 

Agricultura moderna  

Após a Segunda Grande Guerra, com o objetivo declarado de aumentar a produção de 

alimentos no mundo, iniciou-se uma exploração intensiva das áreas rurais sustentada através 

de um pacote tecnológico que incluía máquinas pesadas, fertilizantes químicos e pesticidas. 

Iniciava-se o que ficou conhecido como Revolução Verde, que parecia fazer cair por terra a 

teoria malthusiana de produção insuficiente de alimentos para uma população que crescia em 

progressão geométrica. Surgia aí a Agricultura Moderna ou Agricultura Industrial, hoje 

também conhecida como Agricultura Convencional ou Agricultura de Mercado. A Revolução 

Verde apresentava um sistema produtivo que se revelou altamente monopolizante, excludente 

e destrutivo dos pontos de vista econômico, social e ambiental. Implantada para favorecer 

interesses políticos e comerciais sem levar em conta as reais necessidades dos pequenos 

agricultores ou as aptidões ecológicas locais, este modelo agrícola contribuiu para aumentar a 

relação de dependência dos países mais pobres em relação aos mais ricos ao passo que seus 

campos se tornavam cada vez mais degradados.  

O objetivo da Revolução Verde não era aumentar a produção de alimentos, mas salvar 

as indústrias químicas e de máquinas pesadas dos EUA. Além do mais, tensões geradas no 

mundo capitalista em torno da fome que se agravava talvez pudesse motivar a ampliação do 

número de países comunistas, sobretudo na Ásia e na América Central, zonas que, 

historicamente estavam sob influência Americana. Na medida em que a agricultura se abria 

para os agroquímicos e para as máquinas pesadas, a indústria pagava ao governo norte 

americano altos impostos que, em parte, voltavam para os agricultores americanos na forma 

de subvenções. No entanto, países já endividados importavam insumos e maquinaria à custa 

de empréstimos que agravavam ainda mais o estado de pobreza de seus povos (PRIMAVESI, 

2006). Iniciava-se um novo tipo de colonização, agora não mais através de conquistas 

militares, mas por meio de juros exorbitantes que eram pagos pelas nações de Terceiro Mundo 

aos países Centrais.  

A Agricultura Moderna só conseguiu penetrar em pequenos setores nos países em 

desenvolvimento, pois a maior parte dos agricultores destes países não tinha recursos para 

adquirir os insumos e o maquinaria que move este modelo agrícola. Cerca de 80% dos 

agricultores na África, 40% a 60% na América Latina e na Ásia não abandonaram os 

equipamentos manuais e somente de 15 a 30% deles utilizam tração animal (MAZOYER e 

ROUDART, 2010).  
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 Conforme Araújo (2013), a superexploração dos recursos demandados pela 

Agricultura Moderna vem provocando empobrecimento, salinização e compactação dos solos 

que já não produzem como antes. Além do mais, a utilização exacerbada e irracional de 

fertilizantes industriais tem causado desequilíbrio químico nos tecidos vegetais, o que se 

reflete em consideráveis perdas nutricionais e alterações no sabor. A Agricultura Moderna, 

baseada na monocultura e na maximização da produção e do lucro, é sustentada por 

incentivos governamentais e pacotes tecnológicos que incluem a utilização massiva de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos e variedades de alta produtividade. Conforme Mazoyer e 

Roudart, (2010), este tipo de agricultura não se adapta a todo o mundo e não se sustenta a 

longo prazo, sobretudo  pelo eminente esgotamento das reservas de fosfato demandado para a 

produção de fertilizante fosfatado. De acordo com Primavesi (2008), na Agricultura Moderna 

o solo é tratado como mero suporte físico de plantas. A autora se refere a práticas como 

aração profunda, calagem corretiva e adubação nitrogenada como atividades que podem 

degradar o solo ao passo que favorecem a decomposição acelerada da matéria orgânica e o 

consequente desaparecimento da microbiota aeróbia. O solo torna-se duro, compactado e cada 

vez mais dependente do pacote químico e mecânico da Revolução Verde. Quando pequenos 

agricultores, desconsiderando ou desconhecendo os riscos de se adotar este modelo produtivo, 

passam a utiliza-lo, cedo ou tarde observam em suas unidades produtivas, perda da fertilidade 

do solo e da biodiversidade, contaminação dos recursos naturais e degradação das pastagens 

(THEODORO et al., 2011).  

Fatores como o custo crescente da energia fóssil e a deterioração do clima global são 

determinantes para a diminuição da capacidade de alimentar a humanidade a partir deste 

modelo de agricultura. O impacto social das secas, fenômeno natural agravado por atividades 

antropogênicas refletidas nas mudanças climáticas, é intensificado por políticas neoliberais e 

especulação de matérias primas (ALTIERI e NICHOLLS, 2010). Nos dias atuais, para que a 

fome se instale, não importa a quantidade de alimentos produzidos. Conforme relatado por 

Kaufman (2010), desde 2008, ano da maior crise econômica desde a grande recessão 

americana, cada vez mais pessoas no mundo têm dificuldades de acesso à alimentação. O 

autor afirma que o problema não é a oferta de alimentos, mas a vulnerabilidade dos preços 

que afeta bilhões de pessoas no mundo inteiro. Apesar de colheitas recordes, os preços de 

cereais se elevaram de modo exorbitante.  

 A Agricultura Moderna, com o seu modelo intensivo, capitalista e extremamente 

danoso de produção rural, além de ameaçar a segurança alimentar de milhões de pessoas, 

tornou-se a maior força antrópica modificadora da biosfera. A monocultura industrial vem 

comprometendo a capacidade dos ecossistemas naturais de suprir as demandas por alimento, 
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fibras e energia. Além do mais, serviços ecológicos como o ciclo das águas, polinização, 

fertilidade dos solos, clima e controle biológico, dos quais dependem as populações humanas, 

são seriamente comprometidos por este modelo intensivo, capitalista e extremamente danoso 

de agricultura. A Agricultura Moderna é uma excrescência da abordagem industrial, em que 

os insumos de mão-de-obra são minimizados e tecnologias que manipulam as interações das 

comunidades naturais são intensificadas sem considerar a depleção dos ecossistemas. As 

monoculturas estão mais sujeitas ao ataque de pragas e doenças e, por isto mesmo, são 

altamente dependentes de agrotóxicos. Segundo Nicholls e Altieri (2008), há evidências de 

que as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo estão diretamente relacionadas à 

resistência de plantas ao ataque de pragas e patógenos. Ao passo que solos com alto teor de 

matéria orgânica e atividade biológica elevada previnem infestações, a aplicação excessiva de 

nitrogênio e outras práticas que alteram o balanço nutricional reduzem a resistência das 

plantas.  

 

O produtor familiar do semiárido frente ao avanço do Agronegócio 

  Faz-se necessária a transição do modelo dominante atual de agricultura imediatista e 

degradante, voltada para a exportação, para uma agricultura de baixo impacto, geradora de um 

produto para consumo local e de baixa dependência de energia externa. Urge-se por uma 

agricultura que não favoreça apenas grandes corporações nacionais ou multinacionais, mas 

que privilegie o pequeno agricultor bem como sua manutenção no campo. Assim, o pequeno 

agricultor poderá viver dignamente e gerar um produto limpo e seguro para ser consumido por 

sua família e um excedente para ser comercializado localmente. Conforme Araújo et al 

(2010), a comercialização dos produtos em nível local garante a rentabilidade do produtor e 

não gera os impactos provocados pelo seu transporte para longas distâncias. Preconiza-se a 

comercialização planejada, a organização das comunidades em associações e cooperativas, 

fazendo desaparecer a figura do atravessador e promovendo a melhoria da qualidade de vida 

no campo. 

Para distanciar a produção rural de práticas capitalistas de organização da produção, há 

necessidade de que os trabalhadores rurais se apropriem dos meios de produção e substituam 

as relações de trabalho no campo por práticas de autogestão. A flexibilização das relações 

entre capital e trabalho, de modo a favorecer a criação de cadeias produtivas necessárias a um 

novo regime de acumulação dependem da existência de empresas familiares, cooperativas e 

outras organizações econômicas associativas. Na verdade, a criação de cooperativas e 

associações controladas por trabalhadores tem sido uma reação de agricultores e movimentos 
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sociais ao poder das grandes conglomerados capitalistas agroindústrias objetivando agregação 

de valor à produção camponesa (CALDART et al., 2012). 

A agricultura familiar ocupa no Brasil, 80,25 milhões de ha, o que corresponde a 

24,3% da área ocupada pelos estabelecimentos agropecuários brasileiros, apesar de 

representar 84,4 % dos estabelecimentos rurais do Brasil (IBGE, 2009). Estes dados denotam 

uma estrutura agrária ainda bastante concentrada. Os estabelecimentos familiares ocupavam 

em 2006 uma área média de 18,37 ha, enquanto os não familiares, cerca de 309,18 ha. Entre 

70 e 80% dos alimentos consumidos no Brasil são oriundos da agricultura familiar, o que 

evidencia a sua importância para a soberania alimentar no País (IBGE, 2009). A agricultura 

familiar é responsável por 87 % da produção nacional de mandioca, 70 % da produção de 

feijão, 46 % do milho, 38 % do café, 34 % do arroz, 58 % do leite, 21 % do trigo, 16 % da 

soja, 59 % da produção de suínos, 50 % de aves e 30 % de bovinos (IBGE, 2009).  

 O pequeno produtor do semiárido nordestino, no entanto, vive uma situação que 

merece atenção especial. Além de sofrer com solos geralmente frágeis, empobrecidos e 

degradados por anos de cultivo inadequado, ainda precisa conviver com a seca. O campesino 

do semiárido brasileiro, desprovido de terras de cultivo e ludibriado por programas 

governamentais que enganosamente se propõem a ensiná-lo a combater um fenômeno natural 

ao invés de ajudá-lo a conviver com os seus efeitos, vê suas terras impossibilitadas de 

produzir sequer o suficiente para a subsistência de sua família. A assistência técnica, que 

deveria levar conhecimento inovador para o campo, muitas vezes, quando chega, é de forma 

impositiva e arbitrária, o que afasta o diálogo e qualquer possibilidade de mudança prática. 

Quando algum produto excedente é gerado, seu preço míngua à medida que se aproxima do 

consumidor. No século XIX, o então Imperador Dom Pedro II reconhecia a necessidade de 

intervenção do Estado de modo a resolver as calamidades da seca no Nordeste e já na Velha 

República, órgãos como IFOCS (Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas), 

posteriormente rebatizado de IOCS (Inspetoria de Obras Contra as Secas) e em seguida 

DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contras as Secas), além de vários programas 

governamentais, foram criados e os problemas com a seca persistem. Além do mais, no 

semiárido brasileiro, em pleno século XXI, 10 000 anos após o surgimento da agricultura 

(MAZOYER e ROUDART, 2010), rotação de cultura, plantio direto, plantio em nível e 

controle biológico de pragas são termos praticamente desconhecidos do pequeno produtor.  

Os problemas se arrastam em toda a cadeia de produção, desde a escolha das espécies 

a serem cultivadas em um ambiente que na maior parte do ano é hostil, até a sua 

comercialização. Culturas que, para produzirem satisfatoriamente demandam elevada 

umidade atmosférica ou aquelas que esgotam as reservas hídricas subterrâneas continuam a 
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ser utilizadas. O milho, por exemplo, conforme  Magalhães e Durães (2009), é sensível ao 

estresse hídrico em diversas fases do seu ciclo, em especial, no momento da polinização, 

quando as estruturas envolvidas tendem a dessecar rapidamente sob baixa umidade. A 

algaroba (Prosopis julifora L.), árvore exótica introduzida no semiárido brasileiro no final da 

primeira metade do século XX como mais um recurso forrageiro e madeireiro, tornou-se uma 

ameaça à biodiversidade local (ANDRADE et al., 2009). Mesmo culturas anuais típicas da 

região, por falta de manejo adequado, geram baixas produções ao mesmo tempo em que 

devastam os solos já fragilizados.  

 

Agroecologia: integração ciência e saber tradicional fundamentando a produção rural 

sustentável 

A Agroecologia se apresenta como a base técnica e metodológica fundamental para 

embasar a produção familiar camponesa preservando a biodiversidade e respeitando a 

capacidade de resiliência dos ecossistemas naturais.  Para tanto, há necessidade de uma 

intensa mudança de natureza política e econômica no sentido de redirecionar-se o “do que”, 

“como”, “onde” e “para quem” se produz, revendo-se regras de livre comércio e desafiando-

se empresas multinacionais e governos neoliberais agroexportadores.  Deve-se ainda, e 

principalmente, garantir ao pequeno produtor o acesso à terra, água, sementes, crédito, 

proteção de preços, mercado local e tecnologias agroecológicas (ALTIERI e NICHOLLS, 

2010). A origem do conceito de Agroecologia remonta à década de 1960 quando eclodiram 

movimentos contrários à Agricultura Industrial e ao descaso das políticas públicas frente aos 

impactos deste modelo agrícola, em especial, com relação a pesticidas e aspectos sociais do 

campo. Somente nos anos de 1990 o termo Agroecologia foi utilizado de modo explícito para 

descrever um “movimento”, especialmente nos Estados Unidos e na América Latina, quando 

passou a ser relacionada a uma nova forma de “fazer agricultura” (WEZEL e SOLDAT, 

2009).  

A Agroecologia representa todo o alicerce científico e metodológico para o 

desenvolvimento de estratégias de transição para um novo paradigma de desenvolvimento 

rural. Integra conhecimentos das ciências naturais e humanas, unindo Ecologia, Biologia, 

Agronomia, Sociologia, Economia, Ciências Políticas, Antropologia e outras disciplinas para 

trabalharem, sob uma visão sistêmica, o desenvolvimento rural sustentável. A base cultural, 

social e produtiva deste novo paradigma consiste na racionalidade etnoecológica da 

agricultura familiar camponesa, fonte inesgotável de um saber agrícola tradicional, de 

agrobiodiversidade e de estratégias de soberania alimentar. A Agroecologia é a opção viável 

para a geração de sistemas agrícolas capazes de produzir conservando a biodiversidade e os 
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recursos naturais com o mínimo de dependência de petróleo ou outros insumos de alto custo. 

A agricultura de base agroecológica é diversificada, resistente às mudanças climáticas, de alta 

eficiência energética e constitui elemento fundamental para a soberania alimentar, energética 

e tecnológica (NICHOLLS e ALTIERI, 2012). 

Os sistemas agroecológicos de produção agrícola objetivam sustentabilidade 

econômica e ecológica, maximização dos benefícios sociais e diminuição da dependência da 

energia não renovável, empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e 

mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos e danosos ao meio ambiente em 

qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e 

comercialização. São aplicadas técnicas que otimizam o uso dos recursos naturais e 

socioeconômicos disponíveis além de respeitar a integridade cultural das comunidades rurais. 

Conforme Araújo et al. (2010), as práticas agroecológicas de produção agrícola visam 

garantir uma produção sustentável e de qualidade, respeitando a natureza e desenvolvendo 

plantas saudáveis de modo que haja um perfeito equilíbrio entre o homem e o ecossistema no 

qual a cultura se insere. A Agroecologia parte da adoção de um modelo agrícola sustentável 

que, para obter alimentos de qualidade, minimiza a utilização de insumos químicos de síntese, 

respeita o meio ambiente, os ciclos naturais, a dignidade e o bem estar do agricultor. Os 

produtos agroecológicos distinguem-se tanto pelos aspectos agronômicos como pelo seu 

maior valor nutritivo e, ainda, por advirem de uma prática rural socialmente mais justa.  

Nos ecossistemas agroecológicos promove-se a reutilização dos restos de origem 

vegetal e animal a fim de devolver nutrientes ao solo. A adubação orgânica tende a aumentar 

o conteúdo de húmus no solo e aumentar a sua capacidade de retenção de água. O húmus 

melhora a estrutura do solo, estimula a atividade enzimática aí existente e é fonte de 

nutrientes minerais. Suddhiyam et al. (2009) observaram elevação dos teores de matéria 

orgânica, potássio, cálcio, magnésio, ferro, manganês, zinco, cobre carbono e melhora das 

condições da microbiota do solo após três anos de cultivo de gergelim em sistema orgânico de 

produção na Tailândia. A Agroecologia, promovendo o retorno à terra daquilo que dela é 

retirado, mantendo a sua fertilidade e incrementando sua atividade biológica, respeita os 

ciclos naturais da vida e fecha os ciclos de produção. Por outro lado, prevê a gestão, conforme 

legislação vigente, dos resíduos que não possam ser utilizados na agricultura ou unidades de 

comércio, evitando assim, poluição visual, química e biológica (ARAÚJO et al., 2010).  
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Aproveitamento de resíduos na agricultura 

São vários os resíduos de origem animal ou vegetal que podem ser utilizados como 

fonte de matéria orgânica na agricultura. Restos de colheita, farinha de ossos, esterco de 

curral, cama de frango, húmus de minhoca, casca de arroz e tortas de filtro de cana-de-açúcar, 

mamona e algodão já são consagrados como fontes nutritivas para o solo (AVELAR et al., 

2009; HATTI et al., 2012; SHAHARIAR et al., 2013; JEAN-BAPTISTE et al., 2013; 

SLATON et al. 2013; DAHSHAN et al., 2013; GONZÁLEZ et al., 2013).  

Já materiais como urina de vaca e manipueira, apesar de reconhecidamente ricos em 

macro e micronutrientes fundamentais para o desenvolvimento vegetal, ainda requerem 

investigações (OLIVEIRA et al., 2009; CARDOSO, et al., 2009; BORSZOWSKEI et al., 

2009; OLIVEIRA et al., 2010; SANTOS et al., 2010). Alguns trabalhos já foram realizados 

com urina de vaca objetivando investigar os seus efeitos no crescimento e na produção de 

culturas como alface, tomate, pimentão e berinjela (OLIVEIRA et al., 2004; CARDOSO et 

al., 2009; OLIVEIRA et al., 2010). Sua utilização não gera custos e três dias após a coleta já 

pode ser aplicada no campo. A urina de vaca tem ainda efeito repelente contra insetos, quando 

aplicada na folha e, por apresentar um hormônio similar às auxinas, age como estimulante de 

crescimento em alguns vegetais (OLIVEIRA et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2010).   

A manipueira é o resíduo líquido resultante da prensagem da mandioca para a 

obtenção de fécula. Pode ser utilizada como fertilizante, defensivo natural e suplemento na 

dieta animal (SANTOS et. al., 2009; SEBRAE, 2012). Os efeitos nutricionais da manipueira 

já foram testados em várias culturas como alface, aveia e milho, com resultados que 

comprovam a sua eficiência como fonte nutritiva (FERREIRA et al., 2012; (DUARTE et al., 

2012; CABRAL et al., 2010). A manipueira contém uma substância cianogênica conhecida 

como linamarina, da qual resultam ácido cianídrico e cianeto e o seu descarte na natureza 

pode acarretar poluição do solo e da água além de intoxicação em animais e humanos 

(PONTE, 2002). Quando lançada em corpos de água, em função de sua alta carga nutritiva, a 

concentração de oxigênio dissolvido é reduzida, podendo provocar a morte de organismos 

aeróbios. Assim, o seu aproveitamento, além de contribuir com o produtor no sentido de 

diminuir a sua dependência de insumos externos, evita danos de difícil reparação no meio 

ambiente.   

 

Agricultura ecológica vs. agricultura orgânica de substituição de insumos 

 A ideia de integrar uma racionalidade ecológica à produção agrícola somente resolve 

problemas ambientais se estiver desvinculada do enfoque tecnológico da agricultura moderna. 
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O modelo agrícola de substituição de insumos, conhecido comercialmente por “Agricultura 

Orgânica” produz alimentos de forma menos impactante e com maior eficiência energética. 

Predomina na Europa, Austrália, Estados Unidos e cresce entre agricultores comerciais de 

países em desenvolvimento ligados à exportação de commodities (NICHOLLS e ALTIERI, 

2012). No entanto, o modelo de mudança baseado na mera substituição de insumos 

agroquímicos externos caros e degradadores por tecnologias mais brandas não atinge, por 

exemplo, a problemática da estrutura agrícola baseada na monocultura, característica das 

grandes produções (ALTIERI, 2009). A mera substituição de insumos mantém o produtor 

dependente, não prioriza a soberania alimentar e tampouco resolve o problema da fome. De 

orientação oposta à Agroecologia, a agricultura industrial orgânica, sob o disfarce de uma 

agricultura ecológica, continua seguindo os princípios da agricultura de mercado: 

monocultura, dependência de energia externa, certificação estrangeira e exportação (ALTIERI 

e NICHOLLS, 2010). O método de substituição de insumos não faz mais que manter o 

agricultor dependente de recursos externos e longe de uma modernização produtiva 

agroecológica (NICHOLLS e ALTIERI, 2012). A garantia de uma produtividade sustentada 

em longo prazo apenas se dará quando as áreas agrícolas forem entendidas como um 

ecossistema (agroecossistema), sem que haja priorização de um produto em particular, mas a 

otimização de todo o sistema. Deverá ser focada a estabilidade e a sustentabilidade do sistema 

e não apenas a produção econômica (ALTIERI, 2009). O objetivo direto da adição de matéria 

orgânica no solo, por exemplo, deve ser o enriquecimento da microbiota aeróbia deste 

ambiente e não, necessariamente, alimentar a planta.  

 É comum, nos primeiros anos após a mudança do modelo de produção convencional 

para o agroecológico, verificar-se queda na produtividade. No entanto, em médio prazo, na 

medida em que os agroquímicos são abandonados, a produção normalmente se iguala ou, 

mesmo, supera o modelo convencional ao passo que os custos diminuem (ARAÚJO et al., 

2010). Ainda, conforme Gliessman (2009), os rendimentos mais baixos dos primeiros anos 

dos agroecossistemas sustentáveis em relação aos convencionais são compensados pela 

redução das despesas com insumos externos e a redução do grau de impacto ambiental. 

Primavesi (2006) afirma que o problema do baixo rendimento obtido por agricultores que 

começam a cultivar seus campos nos moldes da Agroecologia, em geral, relaciona-se ao 

estado em que se encontra o solo. Solos compactados e com a microbiota aeróbia 

comprometida tem a sua permeabilidade reduzida, estão mais sujeitos à erosão e alagamento, 

tornam-se anóxicos, têm baixa fertilidade e podem se tornar tóxicos. A autora elenca quatro 

pontos básicos para o êxito na agricultura natural: (1) solos vivos e bem agregados; (2) solos 

protegidos da ação do vento e da chuva; (3) biodiversidade vegetal e (4) raízes bem formadas 
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e “crescendo para baixo”. Agroecossistemas convencionais, apesar de, pelo menos, 

inicialmente, serem mais produtivos que os ecossistemas de base ecológica, têm sua 

produtividade diretamente vinculada a grandes quantidades de insumos externos, sem o que, 

sua capacidade produtiva cai rapidamente a níveis extremamente baixos (GLIESSMAN, 

2009). Altieri e Nicholls (2010) reportaram-se a um estudo realizado com 840 agricultores 

que foram classificados em: (1) orgânicos de base agroecológica, (2) em transição e (3) 

convencionais. O estudo indicou que os agricultores orgânicos apresentavam maior grau de 

soberania alimentar, já que suas lavouras eram mais diversas, suas terras eram mais férteis e 

menos sujeitas à erosão e as culturas eram menos susceptíveis ao ataque de pragas e doenças. 

Em comparação com os produtores convencionais, os orgânicos apresentaram rendimentos 

150 % mais elevados e um nível de endividamento bem inferior, pois suas propriedades não 

dependiam de insumos externos. 

 

Sistemas policulturais de cultivo  

A utilização de uma única cultura ao longo de anos sucessivos em uma mesma área, 

pelo fato de promover a retirada dos mesmos elementos e sempre nas mesmas proporções sem 

que haja reintrodução destes elementos na forma de matéria orgânica culminará no 

empobrecimento do substrato ecológico. A adição de fertilizantes químicos de alta 

solubilidade (NPK) no solo objetiva, de modo equivocado, alimentar a planta, quando na 

verdade, o solo é quem precisa ser “alimentado”. Aplica-se grande quantidade de fertilizantes 

solúveis suficientes para suprir as necessidades das culturas em uma única safra, sendo 

necessária mais uma aplicação a cada novo cultivo. Além do mais, a diminuição gradativa de 

matéria orgânica no solo aliada ao efeito da utilização de máquinas pesadas tende a compactar 

a área cultivada. Conforme Araújo et al. (2010), o solo, mesmo após a sua formação, continua 

sofrendo transformações físicas, químicas e biológicas, tanto pela ação do tempo, quanto pela 

atuação de microorganismos. Os processos naturais de transformação do solo devem ser 

incrementados por práticas que conservem a sua fertilidade evitando-se interferências que 

possam comprometer a atividade biológica aí presente.  

Outra prática agroecológica de cultivo bastante difundida e utilizada por agricultores 

em todo o mundo há centenas de anos é o policultivo, também conhecido por cultivo múltiplo 

ou cultivo consorciado. Consórcios são associações de duas ou mais culturas que dividem o 

mesmo espaço em um mesmo período (GAO et al., 2009; VALE et al., 2011). São formas de 

cultivo predominantemente utilizadas por pequenos produtores no semiárido brasileiro e em 

outros países em desenvolvimento como China, Índia, Paquistão, Nigéria e Egito. São 
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numerosas as pesquisas voltadas para a escolha das melhores associações culturais e 

configurações de plantio (MAUNDE et al., 2011; BHATTI, et al., 2013). 

São várias as vantagens dos consórcios em relação ao monocultivo. Os consórcios 

possibilitam maior estabilidade no rendimento do produtor e de sua família, melhor uso da 

terra e maior possibilidade de controle de pragas, doenças e plantas espontâneas (TOGNI et 

al., 2009; JABBAR et al., 2010a; JABBAR et al., 2010b; ESKANDARI, 2011; KNÖRZERA, 

2011). A combinação de variedades vegetais no campo favorece o controle de patógenos, pois 

a inoculação de uma planta com genes mais resistentes por uma que seja vulnerável não 

ocorre, o que limita a dispersão do agente patogênico (ALTIERI e NICHOLLS, 2010). Nos 

agroecossistemas consorciados há menor risco de perdas da produção, maior conservação do 

solo, melhor uso da área, aproveitamento de resíduos gerados na propriedade e maior acúmulo 

de matéria orgânica no solo (ARRIEL et al., 2009). Nos consórcios, uma forma de beneficio 

de uma espécie para a outra ocorre, por exemplo, quando uma delas é uma fabácea. Por fixar 

o nitrogênio atmosférico, as fabáceas contribuem para o incremento deste nutriente no solo 

(BEDOUSSAC e JUSTES, 2011; ESKANDARI, 2011). Assim, os consórcios, além de 

diversificar a produção, podem contribuir com a conservação e com a fertilidade do solo 

(WAHLA et al., 2009; ARAÚJO et al., 2010).  

Dentre os problemas relacionados às associações culturais existentes no Brasil e em 

outros países em desenvolvimento estão a escolha das espécies a serem consorciadas e as 

configurações de plantio. Problemas relacionados à densidade de plantas e épocas de plantio 

de uma cultura em relação à sua consorte podem afetar as relações competitivas estabelecidas 

no campo e levar a quedas de produção que desestimulam o produtor (BELTRÃO et al., 

2010; EGBE, 2010). Similaridades entre nichos ecológicos e hábitos radiculares e/ou efeitos 

alelopáticos podem inviabilizar um consórcio ao passo que associações que incluam 

determinadas famílias botânicas, como é o caso das fabáceas, podem ser fundamentais para o 

sucesso do sistema. Sendo assim, é crescente o número de pesquisas que buscam associações 

e arranjos culturais eficientes (BHATTI et al., 2008; BELTRÃO et al., 2010; MURUNGU et 

al., 2011; BHATTI et al., 2013). 

Os sistemas policulturais, em geral, são mantidos sem a utilização de insumos 

sintéticos. Estão baseados no manejo integrado dos recursos naturais locais e no manejo 

racional da biodiversidade, oferecendo numerosas vantagens ecológicas. Nestes sistemas, há 

maior cobertura do solo, o que minimiza a erosão enquanto se preserva a agrobiodiversidade, 

base da agricultura tradicional nos países em desenvolvimento, onde os sistemas múltiplos 

fornecem alimento suficiente para o pequeno produtor e sua família (MALÉZIEUX, 2009).  
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Gergelim: uma cultura alternativa para o semiárido brasileiro 

Uma das culturas mais utilizadas em sistema de consórcio pelo pequeno produtor do 

semiárido é o gergelim (Sesasum indicum L.), uma das 60 espécies da família Pedaliacea. Esta 

espécie pode ser cultivada juntamente com algodão, mamona, amendoim, soja, variedades de 

feijão, fruteiras, espécies arbóreas florestais e palmeiras (ARRIEL et al., 2009a). É uma das 

mais antigas oleaginosas conhecidas e seu cultivo remonta cerca de 6300 anos 

(SUDDHIYAM, et. al., 2009; ALBUQUERQUE et al., 2012; ZOUMPOULAKIS et al., 

2012). É cultivada em regiões tropicais e subtropicais da África, Ásia e América Latina 

(HARUNA et al., 2012), sendo Índia, Mianmar, China e Etiópia os maiores produtores 

mundiais (FAO, 2013). No Brasil, é cultivado na região Centro-Sul e na maioria dos estados 

nordestinos. No estado de São Paulo seu cultivo é explorado há mais de 60 anos, atendendo os 

setores da agroindústria de oleaginosas e de alimentos in natura. Os maiores produtores de 

gergelim no Brasil são os Estados de Goiás, São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais 

(ARRIEL et al., 2009b).   

As sementes do gergelim são ricas em proteínas (18,6%) e lipídios (49,1%), além de 

apresentar níveis consideráveis de aminoácidos nobres, cálcio, flúor, ferro, fósforo, potássio, 

magnésio, zinco, selênio e vitaminas do complexo B, E e PP. Apresentam ainda, substâncias 

antioxidantes como sesamina, sesamolina, sesamol, sesaminol e gama tocoferol. É um 

alimento extremamente nutritivo, podendo ser introduzido na merenda escolar e na dieta do 

homem do campo (FIRMINO et al., 2009; ANILAKUMAR et al., 2010; RANGKADILOK et 

al., 2010).  

Principalmente por apresentar raízes com grande capacidade de penetração no solo, o 

gergelim é bastante resistente à seca (LANGHAM, 2007) e produz satisfatoriamente sob 

precipitações em torno e 400 a 500 mm (RANGKADILOK et al., 2010).  Em muitas regiões 

do globo é cultivado próximo a desertos, onde poucas ou nenhuma cultura seria capaz de 

produzir (LANGHAM, 2007). No semiárido brasileiro, em condições de sequeiro e com baixo 

nível de insumos, tem-se alcançado produtividades entre 800 e 1000 kg ha-1 (ARRIEL et al., 

2009). O gergelim é, ainda, resistente a temperaturas elevadas, estando a sua faixa ótima entre 

24 e 27⁰C (ALBUQUERQUE et al., 2012).  

O gergelim prefere solos arejados, franco-argilosos, ricos em matéria orgânica, com 

boa capacidade de drenagem e retenção de água e pH variando de 5,7 a 7,7 (LIMA e 

BELTRÃO, 2009). Apesar de produzir, mesmo sem nenhum insumo externo, esta cultura 

responde positivamente à fertilização (LANGHAM, 2007). No tocante à adubação orgânica, 

no entanto, foram realizados poucos trabalhos e a demanda por investigações é enorme.  



21 

 

O gergelim apresenta características ecológicas, fisiológicas e nutricionais que o 

tornam uma cultura bastante promissora para o semiárido brasileiro e o desenvolvimento de 

técnicas agroecológicas que estimulem o cultivo e, principalmente o consumo desta 

pedaliáceae podem contribuir com a soberania alimentar no Nordeste.  

Neste trabalho, considerando a necessidade de desenvolvimento de estratégias 

agroecológicas de cultivo do gergelim, em especial, com relação à adubação orgânica e seu 

consórcio com outras culturas, foram testados o consórcio desta pedaliácea com o feijão caupi 

e a utilização de manipueira e urina de vaca como fonte nutritiva para o solo na 

gergelincultura. Foram, desta forma, gerados os seguintes Problemas de Pesquisa:  

• No consórcio gergelim + feijão caupi, quais os efeitos da época de plantio relativo do 

feijão?  

• Em que medida urina de vaca e manipueira são viáveis como adubos alternativos no 

cultivo do gergelim?  

 

Partindo-se destas questões, formularam-se as seguintes Hipóteses:  

• No consórcio com o gergelim, épocas relativas de plantio do feijão caupi muito 

próximas ou muito distantes do plantio da pedaliácea podem ocasionar quedas 

expressivas no rendimento de uma ou de outra cultura, o que pode inviabilizar 

economicamente a associação cultural;  

• Urina de vaca e manipueira, sendo resíduos ricos em minerais indispensáveis ao 

desenvolvimento do gergelim, podem ser utilizados na adubação desta cultura.  

Assim, objetivou-se, com este trabalho: 1) indicar a(s) época(s) relativa(s) mais 

apropriada(s) para o plantio do feijão caupi no consórcio com o gergelim a partir da avaliação 

de aspectos agronômicos, econômicos, ecológicos e fisiológicos e 2) avaliar a viabilidade da 

utilização de urina de vaca e manipueira como fertilizantes alternativos no cultivo do 

gergelim.  

 

METODOLOGIA GERAL 

Foram conduzidos dois ensaios na Escola Agrícola de Jundiaí/Unidade Acadêmica 

Especializada em Ciências Agrárias/Universidade Federal do Rio Grande do Norte, localizada 

no município de Macaíba, Estado do Rio grande do Norte, Brasil, a 5°53’S e 35°23’W e 

altitude média de 40 m. O clima local corresponde a uma transição entre os tipos As’ e BSh’ 

de Köppen, com temperatura média de 26°C e chuvas no outono e no inverno (BELTRÃO et 

al., 2005).  
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 As cultivares utilizadas foram a BRS Seda (gergelim) e BRS Potiguar (feijão caupi), 

obtidas, respectivamente, da EMBRAPA Algodão (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária), localizada em Campina Grande, Estado da Paraíba, e EMPARN (Empresa de 

Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte), sediada em Parnamirim, Estado do Rio 

Grande do Norte. A cultivar BRS Seda de gergelim tem ciclo precoce (85 – 89 dias), inicia a 

floração aos 35 dias e apresenta porte mediano. As sementes têm cor branca e a produtividade 

gira em torno de 1000 kg ha-1, no entanto, em condições ideais de solo, água e manejo, pode 

atingir até 2500 kg ha-1. O teor de óleo nas sementes está entre 50 e 52 %, é tolerante à seca 

(NASCIMENTO, et al., 2012) e apresenta frutos deiscentes (ARRIEL et al., 2009a). A 

cultivar BRS Potiguar de feijão caupi tem ciclo de 60–70 dias e inicia a floração aos 43 dias 

após a emergência. Suas sementes contêm em torno de 20 % de proteínas, tem cor bege e 

alcançam produtividades entre 700 e 1500 kg ha-1, em sistema de sequeiro e sob irrigação, 

respectivamente (GRUPO SANTANA, 2012). 

 

Ensaio 1 

Foi conduzido um ensaio de campo em delineamento experimental de blocos 

casualizados com 6 tratamentos e 4 repetições, sendo os tratamentos: (1) monocultivo de 

gergelim, (2) monocultivo do feijão caupi, (3) consórcio gergelim + feijão caupi plantado no 

mesmo dia do gergelim, (4) consórcio gergelim + feijão caupi plantado 7 dias após o 

gergelim, (5) consórcio gergelim + feijão caupi plantado 14 dias após o gergelim e (6) 

consórcio gergelim + feijão caupi plantado 21 dias após o gergelim.  

 O espaçamento adotado para o gergelim foi o de fileiras duplas 1,7 x 0,3 x 0,1 m 

(população de plantas de 100 000 plantas por hectare), com uma fileira da fabácea sendo 

plantada nas entrelinhas mais largas da pedaliácea, no consórcio, com espaçamento de 0,25 m, 

entre plantas (Figura 1). No monocultivo, o espaçamento adotado para o feijão caupi foi de 

0,6 x 0,25 m, permitindo uma população de plantas de 66 666 plantas por hectare . O gergelim 

foi desbastado em solo úmido em duas etapas: (1) quando as plântulas apresentavam quatro 

folhas, procurando-se manter 20 plantas por metro linear e (2) quando alcançaram a altura de 

12 a 15 cm, momento em que se manteve 10 plantas por metro linear. Para o controle das 

plantas espontâneas foram utilizadas, quinzenalmente, a enxada e o ancinho e para suprir as 

necessidades hídricas das culturas, foram realizadas irrigações por microaspersão com turno 

de rega e tempo de irrigação variando conforme os diferentes estádios de desenvolvimento do 

gergelim. Buscou-se uma lâmina d’água de 800 mm distribuídos ao longo dos 90 dias do ciclo 

da pedaliácea.  
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Para elevar os teores de matéria orgânica da área experimental (campo), foram 

aplicados 30 m3 ha-1 de cama de frango e para corrigir os baixos teores de cálcio e magnésio 

foram aplicados 1700 kg ha-1 de calcário dolomítico. O solo da área experimental foi 

classificado como um Argissolo Amarelo Distrófico cujas características químicas e físicas 

são encontradas na tabela 1.  

 

Tabela 1. Características químicas e granulometria do horizonte superficial do solo da área 

experimental. 

Determinações Resultados Analíticos  
pH em água (1:2,5) 
Cálcio (cmolc dm-3) 
Magnésio (cmolc dm-3) 
Alumínio (cmolc dm-3)  
Hidrogênio (cmolc dm-3) 
Fósforo (mg dm-3) 
Potássio (mg dm-3) 
Sódio (mg dm-3) 
Ferro (mg dm-3) 
Zinco (mg dm-3) 
Cobre (mg dm-3) 
Manganês (mg dm-3) 
Areia (g kg-1)  
Argila (g kg-1) 
Silte (g kg-1) 
Classificação Textural 

6,13 
0,88 
0,33 
0,00 
1,82 

22,00 
73,00 
6,00 

12,00 
2,14 
0,21 
2,74 

930,00 
20,00 
50,00 
Areia 

Análises realizadas no Laboratório de Análises de Solo, Água e Planta da Emparn, 
Parnamirim, RN, Brasil (2011). 
 

Conforme metodologia descrita em Embrapa (2009), o pH foi determinado em água 

(relação 1:2,5). O Cálcio e o magnésio trocáveis foram extraídos com acetado de amônio (pH 

7,0) e determinados por fotometria de chama. O Alumínio trocável foi extraído por KCl  1 

mol L-1 e determinado por titulação com hidróxido de sódio. Potássio e fósforo disponíveis, 

sódio trocável e micronutrientes disponíveis (ferro, cobre, zinco e manganês) foram extraídos 

por Mehlich 1. O potássio e o sódio foram determinados por fotometria de chama e o fósforo 

por colorimetria. O hidrogênio foi extraído com acetado de cálcio (pH 7,0) e determinado por 

titulação com hidróxido de sódio. 
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Figura 1. Consórcio gergelim + feijão caupi no espaçamento 1,7 x 0,3 x 0,1 m com uma 
fileira central de feijão caupi entre duas fileiras de gergelim. Macaíba, 2012. 
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Ao final do ciclo do cultivo, as plantas de gergelim foram colhidas inteiras e dispostas 

para secar ao sol em feixes amarrados no sentido vertical na própria cerca de arame que 

protegia a área experimental (Figura 2). Após 10 dias, já com todas as cápsulas abertas, as 

plantas foram encaminhadas para a batedura de modo a liberar as sementes. As cascas foram 

descartadas e o material obtido foi passado por uma peneira de aberturas quadriculadas de 

1,5 mm de diâmetro para retirada das impurezas mais finas enquanto as maiores foram 

retiradas manualmente.  

Para o gergelim, foram analisadas as seguintes variáveis: rendimento, altura de 

inserção do primeiro fruto, massa de 1000 sementes, número de frutos por planta e número de 

ramos frutíferos.  

 O feijão caupi foi colhido e debulhado manualmente conforme as vagens atingiam 

coloração palha e a secagem foi completada ao sol por um período de dois dias. Para o feijão 

caupi, foram analisadas as variáveis rendimento, massa de 100 sementes, número de sementes 

por vagem e número de vagens por planta. 

 O consórcio foi, ainda, avaliado através de indicadores agronômicas, econômicos e 

índices fisiológicos de crescimento.  

 

1. Indicadores agronômicos  

1.1. Índice de Uso Eficiente da Terra (UET) 

Figura 2. Feixes de gergelim em processo de secagem no campo. Macaíba, RN, 2012. 
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 Corresponde à área relativa da terra sob condições de plantio isolado requeridas para a 

obtenção do mesmo rendimento no consórcio (WILLEY, 1979). É utilizada para delinear os 

rendimentos alcançados no consórcio. Citado por Trenbath (1979) e Willey (1979), é 

calculado pela fórmula:       UET =  
��	

���
+

�	�

�		
 , onde:  

 

Yab é o rendimento da espécie “a” em consórcio com a espécie “b”;  

Yaa é o rendimento da espécie “a” isolada;  

Yba é o rendimento da espécie “b” em consórcio com a espécie “a” e  

Ybb rendimento da espécie “b” isolada. 

 

1.2. Índice de Agressividade (A) 

 Este indicador, proposto por McGilchrist (1965), refere-se primordialmente às 

relações de competitividade. Conforme Bhatti et al. (2006), determina a habilidade 

competitiva das culturas em um sistema consorciado. Quando seu valor é zero, tem-se o 

indicativo de que as duas espécies serão iguais em relação à força de competição; quando o 

valor é diferente de zero, o indicativo é de que as forças são diferentes, sendo que a de sinal 

positivo predomina em relação à de sinal negativo. 

 O índice de agressividade é calculado pela fórmula: 

 A�	 =  
��	 

(���  ��	)
−  

�	�

(�		  �	�)
     e    A	� =

�	�

(�		  �	�)
−  

��	 

(���  ��	)
 , onde:  

 

Aab é o índice de agressividade da espécie “a” sobre a espécie “b”;  

Aba é o índice de agressividade da espécie “b” sobre a espécie “a”;  

Yab é o rendimento da espécie “a” em consórcio com a espécie “b”;  

Yaa é o rendimento da espécie “a” isolada;  

Zab é a proporção de plantas da espécie “a” em consórcio com a espécie “b”;  

Yba é o rendimento da espécie “b” em consórcio com a espécie “a”;  

Ybb é o rendimento da espécie “b” isolada e 

Zba é a proporção de plantas da espécie “b” em consórcio com a espécie “a”.  

 

1.3. Coeficiente Relativo Populacional (K) 

 Este indicador relaciona-se com as relações competitivas interespecíficas em um 

consórcio. Segundo Hall (1974), se uma espécie apresenta um coeficiente relativo 

populacional menor, igual ou maior que a unidade, significa dizer que ela produz menos, igual 

ou mais que a produção esperada. 
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 Entende-se por produção esperada aquela obtida quando cada espécie é submetida ao 

mesmo grau de competição, tanto em cultivo isolado quanto em consórcio. 

 O coeficiente relativo populacional é calculado pelas fórmulas: 

Kab =  
��	  �	�

(������	)
 x Zab e Kba =  

�	�  ��	

(�		��	�)
 x Zba, onde:  

 

Kab é o efeito da espécie “a” sobre a espécie “b”;  

Kba é o efeito da espécie “b” sobre a espécie “a”;  

Yab é o rendimento da espécie “a” em consórcio com a espécie “b”;  

Yba é o rendimento da espécie “b” em consórcio com a espécie “a”;  

Zab é a proporção de plantas da espécie a em consórcio com a espécie b;  

Zba é a proporção do plantas da espécie “b” em consórcio com a espécie “a”;  

Yaa é o rendimento da espécie a isolada e 

Ybb é o rendimento da espécie b isolada.   

 

1.4. Razão de competição (RC)  

Este índice permite avaliar a habilidade competitiva das culturas envolvidas em um 

consórcio. No consórcio, a cultura com maior razão de competição tem maior habilidade de 

utilizar os recursos do meio (WILLEY e RAO, 1980). É calculada a partir das fórmulas: 

RCa =  
(��	/���)

(�	�/�		)
 x 

�	�

��	
 e RCb =  

(�	�/�		)

(��	/���)
 x 

��	

�	�
. 

   

2. Indicadores econômicos 

2.1. Renda bruta (RB) 

 Corresponde ao valor total da produção das duas culturas envolvida sem considerar os 

custos. É calculada pela fórmula: RB = ∑Vi, onde Vi é o valor total do produto.  

 

 

 

2.2. Renda líquida (RL) 

 Corresponde ao valor total da produção das duas culturas envolvidas menos os custos. 

É calculada pela fórmula: RL = RB - ∑CP. Onde ∑CP é o somatório das despesas (insumos e 

serviços). 

 

 

 



28 

 

2.3. Vantagem Monetária (VM) 

 Corresponde à outra forma de expressar o Índice de Uso Eficiente da Terra 

(WILLEY, 1979). É calculada pela fórmula VM =  RB x 
���� 

���
 

 

2.4. Vantagem Monetária Corrigida (VMc) 

 Corrige os defeitos da VM pois, dependendo do tipo de associação cultural, os custos 

de produção podem ser diferentes (BELTRÃO et al., 1984). É calculada pela fórmula 

VMc =  RL x 
���� 

���
 

  

2.5. Taxa de retorno (TR) 

 Corresponde à relação entre a renda bruta e o total dos custos da produção (BELTRÃO 

et al., 1984). É calculada pela fórmula TR =  
#$

∑%&'()'
. 

 

2.6. Índice de lucratividade (IL) 

 Corresponde à relação entre a renda líquida e renda bruta (BEZERRA NETO et al., 

2010). É calculada pela fórmula IL =  
#*

#$
.  

 

3. Análise de crescimento 

Aos 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias após a emergência do gergelim, foram registrados os 

dados para a realização de uma análise não destrutiva de crescimento do gergelim, para a qual 

foram elencadas e etiquetadas 5 plantas por unidade experimental. Foram registradas, em 6 

épocas de coleta de dados, informações referentes a área foliar, altura da planta, diâmetro 

caulinar ao nível do solo e número de folhas do gergelim. Para medir a altura das plantas foi 

utilizada uma fita métrica; para o diâmetro caulinar utilizou-se um paquímetro e para a 

determinação do comprimento e largura das folhas foi utilizada uma régua milimetrada. A 

área foliar foi calculada a partir das dimensões de largura e comprimento de 9 folhas por 

planta, 3 localizadas na porção mais alta da planta, 3 na região mediana e três na porção basal 

do vegetal. Para esta determinação, utilizou-se a fórmula proposta por Silva et al. (2002): área 

do limbo = largura x comprimento x 0,7. 

 Foram determinados, a partir dos dados primários de crescimento e equações 

propostas por Benincasa (2003) e Silva (2006) os seguintes índices fisiológicos:  

 

3.1. Taxa de crescimento absoluto caulinar (TCAC)  
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Calculada pela formula TCAC =
*+�*, 

(+� (,
 cm dia� , onde L1 é a medida da altura da 

planta no tempo t1 e L2 é a altura da planta no tempo t2. 

 

3.2. Taxa de crescimento relativo caulinar (TCRC)  

Calculada pela fórmula TCRC =
01*+�01*, 

(+� (,
 cm cm�  dia� . 

 

3.3. Taxa de crescimento absoluto em espessura caulinar (TCAD) 

Estima o que a planta cresceu por dia em altura. Calculada pela fórmula TCAD =

%+�%, 

(+� (,
 cm dia� , onde C1 é o diâmetro caulinar mensurado no tempo t1 e C2 é o diâmetro 

caulinar medido no tempo t2.  

 

3.4. Taxa de crescimento relativo em espessura caulinar (TCRD)  

Expressa o que a planta cresceu por dia em altura por unidade de altura já existente. 

Calculada pela fórmula TCRD =
01%+�01%, 

(+� (,
 cm cm�  dia� .  

 

3.5. Taxa de crescimento absoluto em fitomassa fresca epígea (TCAFFE)  

Calculada pela fórmula TCAFFE =
(*+%+

+)�(*,%,
+)

(+� (,
cm4 dia� , estima o aumento de 

tamanho do fitossistema. 

 

3.6. Taxa de crescimento relativo em fitomassa fresca epígea (TCRFFE)  

Estima o aumento de tamanho do fitossistema por unidade de tamanho já existente. 

Calculada pela fórmula TCRFFE =
01*+%+

+ � 01*,%,  
+

(+� (,
 cm4 cm�4 dia� .  

 

 

 

 

3.7. Taxa de crescimento absoluto foliar (TCAF)  

Estima o aumento diário da área foliar. Calculada pela fórmula: 

TCAF =
5+�5, 

(+� (,
 cm6 dia� , onde A1 é a área foliar por planta no tempo t1 e A2 é a área foliar 

por planta no tempo t2.  

 

3.8. Taxa de crescimento relativo foliar (TCRF)  



30 

 

Mensura o acréscimo diário de área foliar por unidade de área já existente. É calculada 

pela fórmula: TCRF =
015+�015, 

(+� (,
 cm6 cm�6 dia� .  

 

Análise estatística 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e regressão polinomial e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o software 

Assistat 7.5 Beta (SILVA, 2006). Quando necessário, os dados foram transformados em X = 

X + C. 

 

Ensaio 2 

Para o Ensaio 2 utilizaram-se 48 vasos com capacidade de 32 L pintados com tinta na 

cor alumínio para amenizar os efeitos dos raios solares e perfurados na base para permitir a 

drenagem. O experimento foi conduzido a “céu aberto”. Os vasos foram preenchidos com 

material proveniente do horizonte A de um Argissolo Amarelo Distrófico, deixando-se 2 cm 

no bordo para a realização das regas. As características químicas e físicas do solo utilizado 

são encontradas na tabela 2. A metodologia utilizada para as determinações dos teores dos 

nutrientes presentes no solo utilizado foi a mesma adotada para o Ensaio 1. 
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Tabela 2. Características químicas e granulometria do solo utilizado. 

Determinações Resultados Analíticos 
pH em água (1:2,5) 
Cálcio (cmolc dm-3) 
Magnésio (cmolc dm-3) 
Alumínio (cmolc dm-3)  
Hidrogênio (cmolc dm-3) 
Fósforo (mg dm-3) 
Potássio (mg dm-3) 
Sódio (mg dm-3) 
Areia (g kg-1)  
Argila (g kg-1) 
Silte (g kg-1) 
Classificação Textural 

5,26 
0,26 
0,15 
0,10 
1,49 

20,00 
51,00 
11,00 
927 
40 
33 

Areia 
Análises realizadas no Laboratório de Análises de Solo, Água e Planta da Emparn, 
Parnamirim, RN, Brasil (2011). 

 

Para corrigir o teor de alumínio e os baixos teores de cálcio e magnésio, foram 

aplicados, em cada vaso, as quantidades correspondentes a 2 385 kg ha-1 de calcário 

dolomítico e, para elevação dos teores de matéria orgânica, 30 m-3 ha de esterco bovino 

curtido.  

 Em cada vaso foram plantadas 10 sementes de gergelim. O desbaste ocorreu 15 dias 

após a germinação, mantendo-se uma planta por vaso. Foi definido um turno de rega de 24 

horas com uma lâmina d’água suficiente para manter o solo próximo à capacidade de pote. 

 O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso em esquema de parcelas 

subdivididas com três repetições. Os tratamentos principais (parcelas) foram compostos de 

seis doses combinadas de urina de vaca (0 e 50 mL) e manipueira (0, 500 e 1000 mL). Os 

tratamentos secundários (subparcelas) foram seis épocas de coleta de dados. Os tratamentos 

principais (parcelas) foram: T1 – 0 mL de Urina de vaca + 0 mL de manipueira, T2 – 0 mL de 

Urina de vaca + 500 mL de manipueira, T3 – 0 mL de Urina de vaca + 1000 mL de 

manipueira, T4 – 50 mL de Urina de vaca + 0 mL de manipueira, T5 – 50 mL de Urina de 

vaca + 500 mL de manipueira e T6 – 50 mL de Urina de vaca + 1000 mL de manipueira.  

A urina de vaca foi coletada de vacas lactantes em um único dia e armazenada em uma 

bombona plástica de cor preta onde permaneceu ao abrigo do ar e da luz. O produto foi 

aplicado diluído em 1000 mL (proporção 5:100 vv) em intervalos quinzenais a partir do dia 

15 de agosto de 2012. As quantidades de nutrientes encontrados no volume total de urina de 

vaca (350 mL) aplicado por planta e parcelado em sete épocas ao longo do experimento são 

encontradas na tabela 3.  
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Tabela 3. Quantidades de nutrientes presentes nos volumes totais de manipueira e urina de 

vaca aplicados por planta ao longo do experimento.  

Determinações Manipueira Urina de Vaca 
500 mL 1000 mL 350 mL 

Cálcio (g) 
Magnésio (g) 
Nitrogênio (g)  
Fósforo (g) 
Potássio (g) 
Enxofre (g) 
Sódio (g) 
Ferro (mg) 
Zinco (mg) 
Cobre (mg) 
Manganês (mg) 

0,2900 
0,3550 
1,0500 
0,1250 
1,8400 
0,4750 
0,1200 

11,0000 
1,7500 
1,5000 
0,5000 

0,5800 
0,7100 
2,1000 
0,2500 
3,6800 
0,9500 
0,2400 

22,0000 
5,2500 
3,0000 
1,0000 

0,0630 
0,0420 
1,830 

0,0210 
0,3500 
0,0910 
0,0735 
1,7500 
1,7500 
1,7500 
1,7500 

Análises realizadas no Laboratório de Análises de Solo, Água e Planta da Emparn, 
Parnamirim, RN, Brasil (2011). 

 

A manipueira foi aplicada pura em dose única no dia 25 de julho de 2012, 24 horas 

após a coleta e 40 dias antes da semeadura. Os volumes totais de manipueira (0, 500 e 1000 

mL) aplicados por planta, bem como as quantidades totais de nutrientes em cada volume são 

encontradas na tabela 3.   

Aos 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias após a emergência do gergelim, foram registrados os 

dados para a realização de uma análise não destrutiva de crescimento. Foram registrados, em 

cada época de coleta de dados, informações referentes a comprimento e largura das folhas, 

altura da planta, diâmetro caulinar ao nível do solo e número de folhas do gergelim. Para 

medir a altura das plantas foi utilizada uma fita métrica, para o diâmetro caulinar utilizou-se 

um paquímetro e para a determinação do comprimento e largura das folhas foi utilizada uma 

régua milimetrada. A Figura 3 apresenta uma visão parcial do experimento aos 60 dias após a 

emergência do gergelim. A área foliar foi calculada a partir dos dados de largura e 

comprimento de 9 folhas por planta, 3 localizadas na porção mais alta da planta, 3 na região 

mediana e três na porção basal do vegetal. Para esta determinação, utilizou-se a fórmula 

proposta por Silva et al. (2002): área foliar = largura x comprimento x 0,7. Foram 

determinadas: taxa de crescimento absoluto caulinar, taxa de crescimento relativo caulinar, 

taxa de crescimento absoluto em espessura caulinar, taxa de crescimento relativo em 

espessura caulinar, taxa de crescimento absoluto em fitomassa fresca epígea, taxa de 

crescimento relativo em fitomassa fresca epígea, taxa de crescimento absoluto foliar e taxa de 

crescimento relativo foliar.  
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  Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade utilizando-se o software Assistat 

7.5 Beta. Os dados foram transformados em X = X + C.  
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RESUMO 

 Objetivando otimizar o uso da terra, pequenos produtores comumente cultivam 

gergelim e feijão caupi em consórcio com outras culturas. Objetivou-se, com este trabalho, 

analisar e quantificar a influência de quatro épocas relativas de plantio do feijão caupi no 

consórcio com o gergelim a partir dos componentes de produção, produtividade vegetal e 

índice de uso eficiente da terra (UET). Um experimento de campo foi conduzido em 
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delineamento de blocos casualizados com 4 tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos 

constaram dos plantios consorciados entre as duas culturas, sendo a Fabacea plantada no 

mesmo dia que o gergelim, 7, 14 e 21 dias após a Pedaliaceae. A maior parte dos 

componentes da produção, tanto do gergelim como do feijão caupi, foi afetada pelo consórcio, 

tendo sido verificadas diferenças significativas entre os tratamentos para a maior parte das 

variáveis. Conforme distanciou-se a semeadura do feijão caupi, aumentou-se o rendimento da 

pedaliácea e diminuiu-se o rendimento da Fabacea. Os resultados encontrados para o UET 

sugerem que, no consórcio gergelim/feijão caupi, quando a Fabacea é plantada 7 e 14 dias 

após o gergelim, há melhor aproveitamento da área e maior possibilidade de ganhos líquidos 

para o produtor. 

Termos para indexação: Policultura, agrobiodiversidade, agricultura familiar, agroecologia, 

práticas sustentáveis.  

 

ABSTRACT 

 Aiming at better land use, small farmers usually plant sesame and cowpea bean 

intercropped with other crops. The aim of this work was to analyze and quantify the influence 

of four relative planting times of the cowpea bean in intercropping with sesame from the 

standpoint of their production components, plant productivity and the index of land equivalent 

ratio (LER). The field experiment was conducted in a randomized blocks with four treatments 

and four replicates. The treatments were the sesame and the cowpea bean in intercropping 

with the cowpea bean planted at the same time, 7, 14 and 21days after than the sesame. A 

greater part of the production components of both the sesame as well the cowpea bean was 

affected by the intercropping and significant differences were noted among the treatments in a 

larger part of the parameters. As the planting of the cowpea bean became more distant from 

that of the sesame, the yield of the Pedaliaceae increased and the yield of the Fabaceae 

decreased. The results for LER findings on the other hand suggest that in the sesame/cowpea 
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bean intercropping, when the Fabaceae is planted seven days after the sesame, there is better 

use of the land and a largest possibility to the producer earning a profit. 

Index terms: Polyculture, agro-biodiversity, family farm, agroecology, sustainable practices. 

 

INTRODUÇÃO 

 O gergelim (Sesamum indicum L.), pertencente à família das pedaliáceas, dentre as 

oleaginosas conhecidas, é uma das mais antigas, sendo cultivado há mais de 6 300 anos 

(Albuquerque et al., 2012; Zoumpoulakis et al., 2012). É cultivado atualmente em vários 

países, sendo os maiores produtores, Índia (893.000 t), Mianmar (880.000 t), China (587.947 

t) e Etiópia (260.534 t) (Fao, 2013). A produção brasileira ainda é pequena, tendo Goiás, São 

Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais, como os principais estados produtores. Na maior parte 

do Nordeste a produção se restringe a pequenas glebas em cultivo tradicional (Arriel et al., 

2009). O gergelim é uma planta bem adaptada a climas quentes, estando sua faixa ótima de 

temperatura entre 24 e 27 ⁰C (Albuquerque et al., 2012). Apresenta raízes com grande 

capacidade de penetração no solo, o que a torna uma cultura resistente à seca (Langham, 

2007), no entanto, para produzir satisfatoriamente, requer em torno de 400 a 500 mm de água 

ao longo do ciclo. As sementes de gergelim são ricas em cálcio e potássio e o seu óleo, de alta 

qualidade e estabilidade, apresenta altas taxas de antioxidantes como a sesamina e a 

sesamolina, bem como ácidos graxos (Rangkadilok et al., 2010) monoinsaturados e 

poliinsaturados, sendo bastante utilizado nas indústrias farmacêutica e cosmética (Suddhiyam, 

et. al., 2009).  

No nordeste brasileiro, em função, principalmente, de sua ampla adaptação às mais 

variadas condições edafoclimáticas, o feijão caupi (Vigna unguiculata L. Walp.), também 

conhecido como feijão macassar, feijão-de-corda ou feijão vigna, é cultivado basicamente 

como cultura de subsistência (Andrade Júnior, 2003). No Rio Grande do Norte 92 % do feijão 

cultivado é do tipo caupi, sendo os 8 % restantes, divididos entre o feijão de arranca e fava. 
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Apresenta grande importância socioeconômica para o estado, sendo valiosa fonte de 

proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais e fibras (Lima et al., 2010). O feijão caupi 

apresenta ciclo curto e alta resistência à deficiência hídrica. Além do mais, é uma cultura 

bastante rústica, o que lhe confere capacidade para se desenvolver em solos de baixa 

fertilidade (Andrade Júnior et al., 2003).  

 Objetivando maior aproveitamento de suas propriedades, pequenos produtores 

comumente cultivam gergelim e feijão caupi consorciados com outras culturas. Nos 

agroecossistemas consorciados, a necessidade de fertilização nitrogenada pode ser reduzida 

(Bedoussac & Justes, 2011), os riscos de insucesso nas lavouras são menores, há maiores 

opções de alimentos, maior eficiência no uso da terra, redução da sazonalidade de mão de 

obra e redução dos custos de implantação das culturas. Além do mais, os consórcios permitem 

maior facilidade no controle de plantas espontâneas, maior aproveitamento de resíduos, 

aumento do nível de matéria orgânica e da atividade biológica no solo, maior conservação e 

menor exposição do solo à radiação solar (Arriel et al., 2009). Os consórcios são vistos como 

sistemas de produção mais eficientes e produtivos, não apenas pelo aumento da produção por 

unidade de área, mas pelo aumento da eficiência no uso dos recursos e melhoria de renda dos 

produtores (Bhatti, et al., 2013).  

Ao nível da agricultura familiar, o ponto negativo da consorciação de culturas estaria 

no aumento da competição por água, luz e nutrientes, o que tende a reduzir em maior ou 

menor grau o rendimento de cada espécie isoladamente. Porém, conforme Van Asten (2011), 

os benefícios dos consórcios podem ser potencializados através do manejo adequado do solo e 

correções na densidade de plantas e configurações de plantio. 

 Problemas relacionados a configurações de plantio, manejo do solo, escolha das 

culturas consortes e épocas relativas de plantio podem inviabilizar um agroecossistema 

policultural. As épocas relativas de plantio, em especial, são um fator crítico para a 
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estabilização das relações competitivas estabelecidas nos consórcios com implicações diretas 

no rendimento de cada cultura no aproveitamento da área e na conservação do solo. 

 Objetivou-se, com este trabalho, estudar a influência de épocas relativas de plantio no 

consórcio gergelim + feijão caupi, verificando-se os componentes de produção, a 

produtividade vegetal e o índice de uso eficiente da terra (UET). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O experimento foi conduzido na Escola Agrícola de Jundiaí/Unidade Acadêmica 

Especializada em Ciências Agrárias/Universidade Federal do Rio Grande do Norte, localizada 

no município de Macaíba, RN, Brasil, a 5°53’S e 35°23’W O e altitude média de 40 m. O 

clima local corresponde a uma transição entre os tipos As’ e BSh’ de  Köppen, com 

temperatura média de 26°C e chuvas no outono e no inverno (Beltrão et al., 2005).  

 O solo da área experimental foi classificado como um Argissolo Amarelo Distrófico 

(Embrapa, 2006). Para elevação dos teores de matéria orgânica, foram aplicados, 30 m3 ha-1 

de cama de frango e, para a correção do solo, foi utilizado calcário dolomítico na proporção 

de 1700 kg ha-1. As características químicas do solo foram as seguintes: pH em água (1: 2,5) 

= 6,13, cálcio trocável = 0,88 cmolc dm-3, magnésio trocável = 0,33 cmolc dm-3, alumínio 

trocável = 0,00 cmolc dm-3, hidrogênio = 1,82 cmolc dm-3, fósforo disponível = 22,00 mg dm-

3, potássio disponível = 73,00 mg dm-3, sódio trocável = 6,00 mg dm-3, ferro disponível = 

12,00 mg dm-3, zinco disponível = 2,14 mg dm-3, cobre disponível = 0,21 mg dm-3 e 

manganês disponível = 2,74 mg dm-3. O pH foi determinado em água (relação 1:2,5). O cálcio 

e o magnésio foram extraídos com acetado de amônio (pH 7,0) e determinados por fotometria 

de chama. O alumínio foi extraído por KCl 1 mol L-1 e determinado por titulação com 

hidróxido de sódio. Potássio, fósforo, sódio e micronutrientes (ferro, cobre, zinco e 

manganês) foram extraídos por Mehlich 1. O potássio e o sódio foram determinados por 

fotometria de chama de absorção atômica e o fósforo por colorimetria. O hidrogênio foi 
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extraído com acetado de cálcio (pH 7,0) e determinado por titulação com hidróxido de sódio 

(Embrapa, 2009). No tocante à granolumetria, o solo da área apresenta 93,0 % de areia, 2,0 % 

de argila e 5,0 % de silte, classificação textural = areia.   

 O experimento foi conduzido em delineamento de blocos ao acaso com 4 tratamentos 

e 4 repetições. Os tratamentos foram: consórcio gergelim + feijão caupi com as duas culturas 

plantadas no mesmo dia, consórcio gergelim + feijão caupi com o feijão sendo plantado 7 dias 

após o plantio do gergelim, consórcio gergelim + feijão caupi com o feijão sendo plantado 14 

dias após o plantio do gergelim e consórcio gergelim + feijão caupi com o feijão sendo 

plantado 21 dias após o plantio do gergelim.  

Foram utilizadas as cultivares BRS Seda (gergelim) e BRS Potiguar (feijão caupi). O 

espaçamento adotado para o gergelim foi o de fileiras duplas 1,7 x 0,3 x 0,1 m, com uma 

fileira da fabácea sendo plantada nas entrelinhas mais largas da pedaliácea no consórcio, com 

espaçamento de 0,25 m, entre plantas. No monocultivo, o espaçamento adotado para o feijão 

caupi foi de 0,6 x 0,25 m. Para suprir as necessidades hídricas das culturas, foram realizadas 

irrigações por microaspersão com turno de rega e tempo de irrigação variando conforme os 

diferentes estádios de desenvolvimento do gergelim. Buscou-se uma lâmina d’água de 800 

mm distribuídos ao longo dos 90 dias do ciclo da pedaliácea. Para o gergelim, foram 

analisadas as seguintes variáveis: rendimento, altura de inserção do primeiro fruto, massa de 

1000 sementes, número de frutos por planta e número de ramos frutíferos. Para o feijão caupi, 

as variáveis analisadas foram rendimento, massa de 100 sementes, número de sementes por 

vagem e número de vagens por planta.  

Para a obtenção do UET, parcelas contendo os monocultivos de gergelim e feijão 

caupi foram incluídas em cada bloco. Após a efetivação da análise de variância, foi realizada 

uma análise de regressão utilizando o software Assistat versão 7.5 beta.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Quando analisados os valores obtidos para a variável rendimento do gergelim para 

cada uma das épocas relativas de plantio do feijão caupi, verificou-se um aumento gradual da 

produtividade da pedaliácea na medida em que o plantio da fabácea foi retardado (Figura 1A). 

Porém, a escolha da melhor época de plantio da Fabacea depende da análise de outras 

variáveis. O plantio do feijão caupi entre as fileiras do gergelim originou uma situação de 

competição interespecífica pelo substrato ecológico (água, luz e nutrientes) responsável pela 

queda no rendimento da oleaginosa. Como os níveis de água adequados às duas culturas 

foram mantidos ao longo de todo o experimento resta a competição por luz e nutrientes como 

justificativa para a redução no rendimento do gergelim no consórcio. O rendimento máximo 

encontrado por Udom et al. (2006) para o gergelim consorciado com feijão caupi em sequeiro 

no nordeste da Nigéria foi de 495,00 kg ha-1. No sudeste nigeriano, Ogbonna & Umar-Shaaba 

(2011) alcançaram um rendimento de 1495 kg ha-1 utilizando uma cultivar local de gergelim 

monocultivada, adubada com esterco e em sistema de sequeiro sob uma pluviosidade de 970 

mm ao longo do ciclo da cultura. Doğan & Zeybek (2009), na Turquia, obtiveram um 

rendimento de 1349 kg ha-1 para a variedade Golmarmara irrigada, em sistema convencional 

de cultivo. Bhatti (2005), estudando o gergelim irrigado e consorciado com diferentes 

fabáceas em Faisalabad, Paquistão, observou comportamento competitivo mais agressivo do 

feijão caupi, comparando-o com as demais espécies, o que se refletiu numa redução de 26 % 

no rendimento do gergelim no consórcio.  
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Figura 1 - Influência das épocas relativas de plantio 

do feijão caupi sobre o rendimento do gergelim 

(A), altura do primeiro fruto (B) e número de 

ramos frutíferos (C). Macaíba, Rio Grande do 

Norte, 2012. 
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        Foi verificada influência direta do consórcio sobre a altura de inserção do primeiro 

fruto. Verificou-se ainda alguma relação entre esta variável e as épocas relativas de plantio no 

sentido de que o retardo do plantio do feijão implica em aproximação progressiva do primeiro 

fruto à base da planta. O valor médio encontrado para o tratamento 21 dias foi de 40,60 cm 

enquanto o tratamento 0 dia apresentou média de 52,67 cm (Figura 1B). 

 Não houve efeito significativo dos tratamentos para a variável massa de 1000 

sementes. As médias encontradas neste trabalho foram superiores às obtidas por Ozkan et al. 

(2012) para 10 genótipos estudados em Kilis, Turquia, em sequeiro e inferiores às encontradas 

por Doğan & Zeybek (2009) para as variedades Muganlı-57, Ozberk-82 e Golmarmara. 

Adotando espaçamento menor que o do presente trabalho e comparando com o monocultivo, 

Bhatti et al. (2005) verificaram redução de 7,18% no valor médio para esta variável quando o 

gergelim foi consorciado ao feijão caupi. Conforme Arriel et al. (2009), 1000 sementes de 

gergelim pesam em média 3,00 g.  

 Não foram verificadas diferenças significativas entre os tratamentos para número de 

frutos por planta, variável importante na determinação da produção. As médias para esta 

variável no consórcio foram superiores às encontradas por Ozkan et al. (2012) para cinco 

genótipos e inferiores aos resultados encontrados por Doğan & Zeybek (2009). Bhatti et 

al.(2005) observaram redução de 26,74 % no número de frutos por planta quando o gergelim 

foi consorciado ao feijão caupi. 

 No tocante à variável número de ramos frutíferos o tratamento 14 dias destacou-se dos 

demais com valor médio de 7,75, 31,6 % superior às médias obtidas para os demais 

tratamentos (4,59) (Figura 1C). Os valores encontrados para o consórcio foram superiores aos 

obtidos por outros autores com o monocultivo do gergelim (Doğan & Zeybek, 2009). Ozkan 

et al. (2012) obtiveram para 12 genótipos, médias que variaram de 4,20 a 9,40. Jooyban & 

Moosavi (2012) relacionaram a diminuição da competição vegetal na gergelincultura ao 

aumento do número de ramos e número de frutos por planta. Conforme Ozkan et al. (2012), a 
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variável número de ramos frutíferos é sensível à densidade vegetal, sendo os seus valores 

inversamente proporcionais ao número de plantas. É provável que o aumento da competição 

interespecífica seja também relevante para esta característica. No entanto, para este trabalho 

não foi verificada uma relação direta entre o aumento da competição interespecífica e a 

diminuição do número de ramos frutíferos. Anitha et al. (2010) verificaram correlação 

positiva entre a variáveis número de ramos frutíferos e número de frutos por planta para o 

genótipo TMV4 e entre número de ramos frutíferos e rendimento por planta para os genótipos 

TMV4 e CS601. Tal informação é importante para a confirmação da variável número de 

ramos frutíferos como um componente importante para o rendimento do gergelim. A aparente 

discrepância entre os dados de número de ramos frutíferos e número de frutos por planta, que 

não acompanharam os valores encontrados para o rendimento pode ser explicada pela 

possibilidade do número de sementes por fruto (variável não analisada neste trabalho) ter sido 

determinante para o comportamento do rendimento. Comparando quatro cultivares de 

gergelim no Egito, Hendawey & Farag (2010) encontraram valores para rendimento que 

destoam dos dados de número de ramos frutíferos e número de frutos por planta mas 

concordam com os encontrados para número de sementes por fruto. Ijlal et al. (2011) 

consideram o número de sementes por fruto um importante componente da produção, o qual 

reflete o potencial produtivo de cada fruto do gergelim. 

 Com relação às variáveis do feijão caupi, foi verificado efeito significativo dos 

tratamentos para rendimento, massa de 100 sementes e número de vagens por planta. Não 

foram verificadas diferenças significativas entre os tratamentos para número de sementes por 

vagem.  

 Avaliando-se as épocas de plantio no consórcio, verificou-se uma redução progressiva 

e acentuada no rendimento do feijão caupi na medida em que se distanciava a sua semeadura 

em relação à do gergelim. Percebeu-se que a produtividade da Fabaceae foi maior quando 

semeada na mesma época da Pedaliaceae, comparando-se com os demais tratamentos. A 
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pressão competitiva exercida pelo gergelim foi mais evidente para as épocas 14 e 21, quando 

as reduções no rendimento em relação à primeira época de plantio foram de 57,43 e 67,09 %, 

respectivamente (Figura 2A). O rendimento máximo encontrado por Udom et al. (2006) para 

o feijão caupi consorciado com gergelim foi de 1313,00 kg ha-1. Santos et al. (2011), na 

Paraíba e Torres et al. (2008), no Rio Grande do Norte, para a cultivar BRS Potiguar, 

alcançaram produtividades de 1073 e 1510 kg ha-1, respectivamente, em sistema convencional 

de cultivo. Estudando o efeito das épocas relativas do plantio do milho no consórcio milho + 

feijão caupi cultivar ‘Mauá’, Guedes et al. (2010) observaram, no consórcio, quando as duas 

culturas foram semeadas concomitante, uma redução de 22,64 %  no rendimento do grão 

verde do feijão em relação ao monocultivo. Consorciando as cultivares Pretinho Precoce 1, 

UFRR Grão Verde, BRS Guariba e BRS Mazagão de feijão caupi com cultivares de mandioca 

no Estado de Roraima, Alves et al. (2009) encontraram valores médios de produtividade de 

feijão que variaram de 1050,23 a 2436,67 kg ha-1.    
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Figura 2 - Influência das épocas relativas de plantio 

do feijão caupi sobre o rendimento do feijão caupi 

(A), massa de 100 sementes (B) e número de 

vagens por planta (C). Macaíba, Rio Grande do 

Norte, 2012. 
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 Para massa de 100 sementes observou-se uma tendência de diminuição dos valores no 

consórcio conforme retardou-se o plantio do feijão caupi. O tratamento 21 dias proporcionou 

valor médio 2,77 % inferior ao tratamento 0 dia (Figura 2B). Os valores encontrados neste 

trabalho superam os obtidos por Santos et al. (2011) e Torres et al. (2008) para a cultivar BRS 

Potiguar em monocultivo e os alcançados por Udom et al. (2006) para feijão caupi 

consorciado com o gergelim, utilizando uma variedade local.  

Para o feijão caupi, o número de vagens por planta foi a característica mais fortemente 

afetada pelo retardo na sua semeadura em relação ao gergelim. Os efeitos da pressão 

competitiva do gergelim sobre o feijão caupi ao longo das épocas de semeadura do feijão 

foram mais expressivos quando a Fabaceae foi plantada 14 e 21 dias após a Pedaliaceae. O 

maior valor para este parâmetro foi obtido para o tratamento 7 dias (42,85). O valor médio 

calculado para os tratamentos 14 e 21 dias foi 44,88 % inferior ao obtido para o tratamento 7 

dias (Figura 2C). As médias encontradas neste trabalho para todos os tratamentos foram 

superiores às obtidas por Torres et al. (2008) e Udom et al. (2006). 

 No tocante à avaliação do agroecossistema através do UET, verificou-se vantagem do 

sistema consorciado em relação ao monocultivo. Os valores médios variaram de 1,03 (21 

dias) a 1,30 (7 dias), com ganhos, portanto, de 3 a 30 % do consórcio em relação ao 

monocultivo, sendo o plantio do feijão caupi mais vantajoso, conforme o UET, 7 dias após a 

semeadura do gergelim (Figure 3). O UET, no entanto, apesar de haver indicado uma 

utilização mais eficiente dos recursos naturais e um potencial aumento no rendimento global 

para todos os tratamentos no consórcio, conforme Wang et al.(2012), nem sempre está 

correlacionado à relação output/input da produção. No entanto, não é improvável que o 

aumento dos valores do UET, além de refletir a elevação da biodiversidade agrícola na 

propriedade, esteja também ligado à redução dos custos com insumos e mão de obra e 

consequentemente aos benefícios econômicos.            
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Figura 3 - Influência das épocas relativas de plantio do feijão caupi 

sobre o índice de uso eficiente da terra (UET). Macaíba, Rio Grande 

do Norte, 2012. 

 

CONCLUSÃO 

Houve influência das épocas relativas de plantio sobre os componentes da produção de 

gergelim e feijão caupi. As diferentes épocas relativas de plantio do feijão caupi 

determinaram diferentes relações competitivas entre as culturas envolvidas. De acordo com o 

dados de UET, no consórcio gergelim/feijão caupi, quando o feijão foi plantado 7 dias após o 

gergelim, a área foi melhor utilizada, o que denota maior possibilidade de aumento do ganho 

líquido para a produtor. 
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CAPÍTULO 2 

  

Competição interespecífica e viabilidade econômica do consórcio gergelim + feijão caupi 

em sistema orgânico de cultivo 

 

Interspecific competition and economic viability of the sesame + cowpea bean 

intercropping in organic system 

 

Afrânio César de Araújo1 Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa2 

 

*Este artigo foi submetido à Revista Ciência Rural (Qualis B1-Ciências ambientais e A2 – 

interdisciplinar) e, portanto, está formatado de acordo com as recomendações desta revista 

(Anexo 2). http://coral.ufsm.br/ccr/revista/ 

 

RESUMO 

Consórcios correspondem ao cultivo simultâneo de duas ou mais espécies vegetais 

em um mesmo espaço, o que resulta em melhor aproveitamento da área, aumento da 

produtividade e diversificação da produção. Com o objetivo de compreender as relações 

competitivas e avaliar a viabilidade econômica do consórcio gergelim (Sesamum indicum L.) 

+ feijão caupi (Vigna unguiculata L.), um experimento foi conduzido em delineamento de 

blocos ao acaso com seis tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram os 

monocultivos de gergelim e feijão caupi e os plantios relativos do feijão caupi em função do 

plantio do gergelim (0, 7, 14 e 21 dias após o plantio da Pedaliaceae). Foram encontradas 

___________________________________________ 

1 Escola Agrícola de Jundiaí/UFRN 
2 Centro de Biociências/UFRN 
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diferenças significativas entre os tratamentos para índice de agressividade, coeficiente relativo 

populacional, razão de competição, renda bruta, renda líquida, vantagem monetária, vantagem 

monetária corrigida, índice de lucratividade e taxa de retorno. A pressão competitiva do feijão 

caupi sobre o gergelim foi maior quando a Fabaceae foi semeada no mesmo dia e 7 dias após 

a Pedaliaceae. Resultados diferentes foram encontrados quando a semeadura do feijão caupi 

ocorreu aos 14 e 21 dias. O consórcio gergelim + feijão caupi mostrou-se potencialmente 

mais rentável quando a Fabaceae foi semeada 7 dias após a Pedaliaceae.      

Palavras-chave: Práticas agrícolas sustentáveis, policultivo, Sesamum indicum L., Vigna 

unguiculata L. 

  

ABSTRACT 

Intercrops are the simultaneously growth of two or more species in the same area 

generally, resulting in a better use of the area, increasing in the productivity and production 

diversification. Objectifying the understanding of the competitive relations and the economic 

viability of the sesame (Sesamum indicum L.) + cowpea bean (Vigna unguiculata L.) 

intercropping, a fieldwork was carried out in a randomized block with six treatments and four 

replicates. The treatments were the monocropping of sesame and cowpea bean and the 

relative planting of the cowpea regarding to the sesame (0, 7, 14 and 21 days after the sowing 

of the Pedaliaceae). It was verified significant differences between the treatments for 

aggressivity index, relative crowding coefficient, competitive ratio, gross income, net income, 

monetary advantage, corrected monetary advantage, profit margin and rate of return. The 

competitive pressure from the cowpea bean on the sesame was higher when the Fabaceae was 

sowed at the same day and 7 days after the Pedaliaceae. Different results were found when the 

sowing of the cowpea bean occurred 14 and 21 days later than the sesame. The sesame + 
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cowpea bean intercropping showed potentially more profitable than the other treatments when 

the Fabaceae was sowing 7 days after the Pedaliaceae.  

Key words: Sustainable agricultural practices, polyculture, Sesamum indicum L., Vigna 

unguiculata L. 

 

INTRODUÇÃO 

O gergelim, uma das oleaginosas conhecidas mais antigas cultivadas pelo homem, 

apresenta raízes com grande capacidade de penetração no solo, sendo, por isto mesmo, uma 

cultura bastante resistente à seca (LANGHAM, 2007). É uma cultura bem adaptada às 

condições semiáridas, com temperatura ótima situando-se na faixa de 24 e 27 ⁰C. As sementes 

de gergelim, muito utilizadas na alimentação humana, são ricas em proteínas e em óleo 

comestível de grande estabilidade e resistência à rancificação. O óleo de gergelim é 

amplamente utilizado na indústria farmacêutica e cosmética (ALBUQUERQUE et al., 2012).  

 O feijão caupi (Vigna unguiculata L.), no nordeste brasileiro, é cultivado basicamente 

como cultura de subsistência (OLIVEIRA JÚNIOR, 2011). É importante fonte de proteínas, 

carboidratos, vitaminas, minerais e fibras. No Rio Grande do Norte, corresponde a cerca de 90 

% de todo feijão cultivado, apresentando grande importância para o estado (LIMA et al., 

2010).  

 Os consórcios, cultivos múltiplos ou sistemas policulturais caracterizam-se pelo 

cultivo simultâneo de duas ou mais espécies numa mesma área, resultando, em geral, em 

maior aproveitamento do espaço, aumento da produtividade e diversificação da produção 

(VALE et al., 2011). Consórcios reduzem a necessidade de adubação nitrogenada 

(BEDOUSSAC & JUSTES, 2011) quando fabáceas são associadas a espécies de outras 

famílias botânicas em função do nitrogênio fixado pelas primeiras (MAUNDE, 2011). 

MALÉZIEUX et al. (2009) apontam para a necessidade de diversificação dos 
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agroecossistemas a partir do aumento do número de espécies cultivadas incluindo fabáceas 

consorciadas a outras culturas. Consórcios são considerados sistemas mais produtivos, tanto 

pelo aumento da produção por unidade de área, quanto pelo aumento da eficiência no uso dos 

recursos e melhoria da renda do produtor (BHATTI, et al., 2013). O principal ponto negativo 

dos cultivos múltiplos está no aumento da competição por água, luz e nutrientes, o que tende a 

reduzir em maior ou menor grau o rendimento de cada espécie isoladamente. No entanto, os 

benefícios dos consórcios podem ser aumentados através do correto manejo do solo, 

densidade de plantas e configurações de plantio (VAN ASTEN, 2011). O consórcio entre 

gergelim e feijão caupi vem sendo estudado principalmente em países da África e Ásia 

(BHATTI et al., 2006). 

 É consenso a grande importância da utilização de índices que permitam quantificar e 

expressar as vantagens dos consórcios bem como as respostas das culturas à competição 

interespecífica. Além do estudo das relações competitivas estabelecidas entre as culturas 

envolvidas em um agroecossistema consorciado, faz-se necessária uma avaliação econômica 

do sistema para que se possa expressar as vantagens agronômicas em termos econômicos. Na 

verdade, muitos pesquisadores recomendam a utilização de indicadores econômicos, 

construídos com base nos custos e nos benefícios nas associações culturais (BEZERRA 

NETO, 2010).  

 Objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar a viabilidade econômica do consórcio 

gergelim/feijão caupi e as relações competitivas em função de quatro épocas relativas de 

plantio do feijão.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O experimento foi conduzido no segundo semestre de 2012 na Escola Agrícola de 

Jundiaí/Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias/Universidade Federal do Rio 
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Grande do Norte, município de Macaíba, Rio grande do Norte, Brasil, a 5°53’S e 35°23’W e 

altitude média de 40 m. O clima local é a uma transição entre os tipos As’ e BSh’ de Köppen, 

com temperatura média de 26°C e chuvas no outono e no inverno (BELTRÃO et al., 2005).  

 Foram aplicados na área experimental 30 m3 ha-1 de cama de frango para elevação dos 

teores de matéria orgânica e 1700 kg ha-1 de calcário dolomítico para elevação dos teores de 

cálcio e magnésio com base na análise química. O solo da área experimental foi classificado 

como um Argissolo Amarelo Distrófico (EMBRAPA, 2006). As características químicas da 

camada superficial do solo da área experimental eram as seguintes: pH = 6,13, cálcio trocável 

= 0,88 cmolc dm-3, magnésio trocável = 0,33 cmolc dm-3, alumínio trocável = 0,00 cmolc dm-3, 

hidrogênio = 1,82 cmolc dm-3, fósforo disponível = 22,00 mg dm-3, potássio disponível = 

73,00 mg dm-3, sódio trocável = 6,00 mg dm-3, ferro disponível = 12,00 mg dm-3, zinco 

disponível = 2,14 mg dm-3, cobre disponível =  0,21 mg dm-3 e manganês disponível = 2,74 

mg dm-3. Conforme metodologia descrita em EMBRAPA (2009), o pH foi determinado em 

água (relação 1:2,5). O cálcio e o magnésio foram extraídos com acetado de amônio (pH 7,0) 

e determinados por espectrofotometria de absorção atômica. O alumínio foi extraído por KCl 

1 mol L-1 e determinado por titulação com hidróxido de sódio. Potássio, fósforo, sódio e 

micronutrientes (ferro, cobre, zinco e manganês) foram extraídos por Mehlich 1. O potássio e 

o sódio foram determinados por fotometria de chama e o fósforo por colorimetria. O 

hidrogênio foi extraído com acetado de cálcio (pH 7,0) e determinado por titulação com 

hidróxido de sódio. No tocante à sua granolumetria, apresenta 93,0 % de areia, 2,0 % de argila 

e 5,0 % de silte, classificação textural = areia.   

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com seis tratamentos e quatro 

repetições, sendo os tratamentos: (1) monocultivo do gergelim, (2) monocultivo de feijão 

caupi, (3) consórcio gergelim/feijão caupi com as duas culturas plantadas ao mesmo tempo, 

(4) consórcio gergelim/feijão caupi com o feijão caupi plantado 7 dias após o gergelim, (5) 
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consórcio gergelim/feijão caupi com o feijão caupi plantado 14 dias após o gergelim e (6) 

consórcio gergelim/feijão caupi com o feijão caupi plantado 21 dias após o gergelim.  

 Foram utilizadas as cultivares BRS Seda (gergelim) e BRS Potiguar (feijão caupi). O 

espaçamento adotado para o gergelim foi o de fileiras duplas 1,7 x 0,3 x 0,1 m com uma linha 

da fabácea sendo plantada nas entrelinhas mais largas da pedaliácea no consórcio, com 

espaçamento de 0,25 m, entre plantas. No monocultivo, o espaçamento adotado para o feijão 

caupi foi de 0,6 x 0,25 m. Para suprir as necessidades hídricas das culturas, foram realizadas 

irrigações por microaspersão com turno de rega e tempo de irrigação que variou conforme os 

diferentes estádios de desenvolvimento do gergelim. Buscou-se uma lâmina d’água de 800 

mm distribuídos ao longo dos 90 dias do ciclo da pedaliácea. 

 As relações competitivas estabelecidas no consórcio foram avaliadas através do índice 

de agressividade (A), coeficiente relativo populacional (K) e razão de competição (RC). Os 

aspectos econômicos foram avaliados a partir da renda bruta (RB), renda líquida (RL), 

vantagem monetária (VM), vantagem monetária corrigida (VMC), taxa de retorno (TR) e 

índice de lucratividade (IL). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O índice de agressividade do gergelim em relação ao feijão caupi (Agf) foi negativo 

para as duas primeiras épocas de plantio, -0,52 (0 dia) e -0,34 (7 dias), respectivamente e 

positivo para as duas últimas, 0,12 (14 dias) e 0,23 (21 dias), respectivamente, sugerindo que 

a pedaliácea dominou a fabácea apenas quando esta foi semeada 14 e 21 dias mais tarde (P < 

0,05). O feijão caupi, ao contrário, foi mais competitivo quando semeado no mesmo dia e 7 

dias após o gergelim (Tabela 1). No entanto, apesar do gergelim, sendo a cultura principal, 

haver apresentado menor força de competição nas duas primeiras épocas de plantio, não se 
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pode afirmar que a adoção de algum destes dois momentos de semeadura do feijão seja 

desvantajosa, pelo menos a partir da análise isolada do índice A. Ao contrário, como será 

discutido mais adiante, a análise conjunta das variáveis adotadas neste trabalho sugere maior 

possibilidade de sucesso para o produtor caso o feijão caupi seja semeado 7 dias após o 

gergelim. Além do mais para um julgamento confiável de um agroecossistema de cultivo 

consorciado, deve-se utilizar o maior número possível de indicadores.  

O índice de agressividade (A) determina a habilidade competitiva das culturas 

envolvidas em um consórcio (BHATTI et al., 2006). Este índice mostra o grau de dominância 

de uma cultura sobre a outra (WAHLA, 2009). Quando o seu valor é zero, considera-se que as 

duas culturas são igualmente competitivas. Por outro lado, quando o seu valor é diferente de 

zero, considera-se que as pressões competitivas são diferentes. A cultura que apresentar o 

sinal positivo é dominante sobre a que apresentar o sinal negativo (AHMAD, et al., 2006). 
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Tabela 1. Valores médios dos tratamentos para as variáveis índice de agressividade do gergelim em 

relação ao feijão caupi (Agf), coeficiente relativo populacional (k) e razão de competição (RC) para 

gergelim e feijão caupi no consórcio. Macaíba, Rio Grande do Norte, 2012. 

Tratamentos Valores Médios 

Agf kgf kfg k = kgf x kfg RCgf RCfg 

0 dia 

7 dias 

14 dias 

21 dias 

-0,52 b  

-0,34 b 

0,12 a 

0,23 a 

1,98 b 

2,89 ab 

2,96 ab 

3,72 a 

1,92 a  

1,26 a 

0,38 b 

0,27 b 

3,80 a 

3,64 a 

1,12 b 

1,00 b 

0,46 b 

0,59b 

1,32 a 

1,76 a 

2,20 a  

1,69 b 

0,79 c 

0,59 c 

C.V. (%) 10,14  26,53     37,51     21,83 22,07 15,18 

Médias seguidas de mesma letra em cada coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. C.V. = coeficiente de variação. 

 

 Avaliando o efeito das épocas relativas de plantio do amendoim em relação ao 

algodão, ARAÚJO et al. (2008) verificaram uma elevação dos valores de agressividade do 

algodoeiro em relação ao amendoim, terminando por suprimir qualquer reação à competição 

por parte da fabácea quando esta foi semeada 14 e 21 dias após a malvácea. LIMA et al. 

(2008), avaliando o consórcio algodão + gergelim, verificaram efeito das épocas relativas de 

plantio, sendo o gergelim, mais agressivo quando semeado 15 dias antes do algodão. 

AHAMAD et al. (2006) reportaram-se ao efeito dominante do sorgo sobre feijão caupi e 

outras fabáceas no Paquistão sob diversos padrões de cultivo. VALE et al. (2011), 

consorciando girassol + feijão caupi, verificou que a fabácea comportou-se como cultura 

dominante quando a proporção de plantio em relação à asterácea foi de 1:3. Para o consórcio 

envolvendo gergelim e quatro diferentes fabáceas, incluindo o feijão caupi, BHATTI et al. 

(2006) encontraram valores de agressividade que indicaram a pedaliácea como cultura 

dominante em 94 % das situações testadas, sendo o feijão caupi a cultura dominante em um 

único tratamento. 
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Os valores do coeficiente relativo populacional do gergelim em relação ao feijão caupi 

(kgf) aumentaram progressivamente conforme distanciou-se a semeadura do feijão ao passo 

que os valores desta variável para o feijão caupi em relação ao gergelim (kfg) foram reduzidos 

(P < 0,05) (Tabela 1). O coeficiente relativo populacional (k), relaciona-se aos efeitos da 

competição interespecífica estabelecida em um consórcio. Segundo HALL (1974), o fato de 

uma espécie apresentar um coeficiente relativo populacional menor, igual ou maior que a 

unidade, significa que ela produz menos, igual ou mais que a produção esperada. O 

coeficiente k exerce um importante papel na determinação do efeito da competição e da 

vantagem do consórcio (AHMAD et al., 2006). O maior valor para kgf (3,72) foi registrado na 

última época de plantio (21 dias), enquanto que para kfg a maior média (1,92) foi registrada na 

primeira época de plantio (0 dia). Assim, pode-se afirmar que, no consórcio com o feijão 

caupi, o gergelim foi mais competitivo no tocante ao aproveitamento dos recursos do meio 

quão mais tardia foi a semeadura da fabácea. Tanto para kgf quanto para kfg, não foram 

encontradas diferenças significativas entre os tratamentos 0 dia e 7 dias nem entre os 

tratamentos 14 dias e 21 dias (P < 0,05). Estabeleceu-se, entre as duas culturas, no consórcio, 

uma situação de competição interespecífica pelo substrato ecológico (água, luz e nutrientes) 

em que o gergelim, independentemente da época de semeadura do feijão caupi, demonstrou 

maior resistência. Vale ressaltar que o crescimento do gergelim é muito lento até os 30 dias 

após a emergência (LANGHAM, 2008) enquanto o estabelecimento do feijão caupi é bem 

mais rápido. Assim, é provável que a disputa por luz e nutrientes tenha sido o elemento chave 

nas relações competitivas estabelecidas entre as duas culturas, considerando que o 

fornecimento de água manteve-se regular ao longo do experimento. A fabácea foi mais 

competitiva quando a semeadura ocorreu no mesmo dia e 7 dias após o plantio da pedaliácea, 

quando antecipou-se a disputa pelos recursos do meio. Os valores máximos de kgf X kfg foram 

encontrados para os tratamentos 0 dia (3,80) e 7 dias (3,64), que não diferiram pelo teste de 

Tukey (P < 0,05). Valores de k superiores a 1,0 já indicam uma tendência de vantagem para o 
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sistema consorciado (WAHLA et al, 2009), apesar da necessidade de corroboração dos 

resultados através de outros indicadores. Em trabalho conduzido por BHATTI et al. (2006), o 

feijão caupi, dentre quatro fabáceas, foi a que mostrou a maior habilidade competitiva em 

consórcio com o gergelim, apresentando os maiores valores de k. No consórcio girassol + 

‘mungbean’ (Vigna radiata L.), quando foi avaliado o efeito de diferentes espaçamentos, 

IMRAN (2011) encontrou valores médios em torno de 1,50 e 0,50 de k para girassol e 

‘mungbean’, respectivamente.  

 A razão de competição do gergelim (RCgf) foi superior a 1,0 (indicando maior 

intensidade competitiva do gergelim em relação ao feijão caupi) nas duas últimas épocas de 

plantio (14 e 21 dias) e inferior a 1,0 nas épocas 0 e 7 (Tabela 1). Assim, RCgf foi maior que 

RCfg quando o feijão caupi foi semeado 14 e 21 dias após o gergelim enquanto que RCfg foi 

maior que RCgf quando o feijão caupi foi semeado no mesmo dia e 7 dias após o gergelim. 

Dentre várias fabáceas consorciadas com o sorgo forrageiro testadas por AHMAD et al. 

(2006), o feijão caupi foi a que apresentou maior razão de competição. BHATTI et al. (2006) 

encontraram valores para razão de competição nas faixas de 0,96 a 1,11 e 0,90 e 1,04 para 

gergelim e feijão caupi, respectivamente, no consórcio. OLOWE & ADEYEMO (2009), 

estudando o consórcio gergelim + girassol na zona de transição entre a floresta úmida e a 

savana nigeriana, encontraram médias de 1,00 para o gergelim e 0,29 para o girassol. 

Os valores médios de renda bruta encontrados para o monocultivo do gergelim não 

diferiram estatisticamente dos registrados para o consórcio, independentemente da época de 

plantio do feijão caupi (P < 0,05). O valor médio de renda bruta registrado para o monocultivo 

do feijão caupi (US$ 802,67) foi 60,25 % inferior à média dos demais tratamentos (US$ 

2134,83) (Tabela 2). 

 Calculando-se os rendimentos considerando-se os diferentes custos de produção de 

cada cultura isolada e em consórcio, obtiveram-se os valores de renda líquida. Não foram 

verificadas diferenças significativas pelo teste de Tukey (P < 0,05) entre o monocultivo do 
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gergelim (US$ 1871,33) e os tratamentos 7 dias, 14 dias e 21 dias (Tabela 2). O consórcio, 

comparado aos monocultivos, foi menos rentável apenas quando o feijão caupi foi semeado 

no mesmo dia que o gergelim. ARAÚJO et al. (2008) apresentam a renda líquida como o 

indicador econômico mais indicado para a avaliação de um consórcio em relação ao 

monocultivo pois é, segundo os autores, o indicador que mais consegue expressar a realidade 

do sistema. 

 

Tabela 2. Custos de produção (CP), renda bruta (RB), renda líquida (RL), vantagem monetária (VM), 

vantagem monetária corrigida (VMc), taxa de retorno (TR) e índice de lucratividade (IL) calculados para 1 

hectare. Macaíba, Rio Grande do Norte, 2012. 

 

Tratamentos 

Valores Médios 

CP 

(US$) 

RB  

(US$) 

RL  

(US$) 

VM  

(US$) 

VMc 

(US$) 

TR IL 

Monocultivo do gergelim 

Monocultivo do feijão 

0 dia 

7 dias 

14 dias 

21 dias 

468,00 

204,00 

513,50 

513,50 

513,50 

513,50 

2339,33 a 

802,67 b 

2004,30 a 

2148,57 a 

2093,70 a 

2088,26 a 

1871,33 a 

598,67 c 

1490,80 b  

1635,08 ab 

1580,20 ab 

1574,77 ab 

- 

- 

466,78 a 

495,33 a 

222,21 b 

149,70 b 

- 

  - 

347,10 ab 

377,12 a 

173,86 bc 

115,66 c 

5,00 a 

3,93 b 

3,90 b  

4,18 b 

4,08 b 

4,07 b 

0,79 a 

0,74 b 

0,74 b 

0,76 ab 

0,75 b 

0,75 b 

C.V. (%) - 7,77 10,19 30,86 32,10 6,96 2,31 

Médias seguidas de mesma letra em cada coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. C.V. = coeficiente de variação. 

 

  O tratamento 7 dias proporcionou o maior valor médio para vantagem monetária 

(US$ 495,33), não diferindo estatisticamente do tratamento 0 dia (US$ 466,78) (P < 0,01) 

(Tabela 2). A média encontrada para os tratamentos 14 e 21 dias (US$ 185,95), que não 

diferiram entre si pelo teste de Tukey (P < 0,05), foi 61,34 % inferior à obtida para os 
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tratamentos 0 e 7 dias (US$ 481,05). Os dados obtidos para vantagem monetária corrigida 

corroboraram os registrados para vantagem monetária, ou seja, o consórcio gergelim + feijão 

caupi proporcionou maior vantagem monetária quando o feijão foi semeado 7 dias após o 

gergelim (US$ 377,12), não havendo diferenças estatísticas em relação ao tratamento 0 dia (P 

< 0,05) (Tabela 2). Assim como o que ocorreu para a vantagem monetária, a média calculada 

para os tratamentos 14 dias e 21 dias (US$ 144,76), que não diferiram entre si pelo teste de 

Tukey (P < 0,05), foi 60 % inferior à média obtida para os tratamentos 0 dia e 7 dias (US$ 

362,11). A vantagem monetária corrigida, em comparação à vantagem monetária, é mais 

eficiente como indicador econômico, pois é calculada a partir de dados de renda líquida. 

 Com relação à taxa de retorno, que corresponde à relação entre a renda bruta e o total 

dos custos da produção, o tratamento monocultivo do gergelim foi o que proporcionou o 

maior valor médio (5,00). Os demais tratamentos, para os quais obteve-se uma média total de 

4,03, não diferiram entre si pelo teste de Tukey (P < 0,05) (Tabela 2). Estes resultados são 

semelhantes aos obtidos para renda bruta e renda líquida, indicando, quando considerado o 

conjunto das variáveis, vantagem econômica para o tratamento 7 dias entre os tratamentos 

consorciados. Vale salientar que, apesar do baixo rendimento do feijão caupi isolado, o custo 

reduzido de produção desta cultura resultou em taxas de retorno similares às do consórcio. Em 

Bangladesh, ALI et al. (2007), estudando diferentes populações de plantas de gergelim e 

Vigna radiata L. em consórcio, encontraram taxas de retorno que variaram de 2,16 e 2,50. Em 

Faisalabad, Paquistão, as taxas de retorno encontradas por IMRAN et al. (2011) para o 

consórcio girassol + Vigna radiata L. foram em torno de 2,30 contra 1,96 para o girassol 

solteiro. 

Os tratamentos monocultivo do gergelim e 7 dias, que não diferiram estatisticamente 

entre si (P < 0,05), proporcionaram os maiores valores para o índice de lucratividade (0,79 e 

0,76, respectivamente), reforçando a tese de maior viabilidade econômica para o consórcio 

quando a semeadura do feijão caupi ocorre 7 dias após o plantio do gergelim (Tabela 2). O 
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valor médio encontrado por IMRAN et al. (2011) para esta variável no consórcio girassol + 

Vigna radiata L. foi 0,56 (Tabela 2).  

 Avaliando-se os resultados para o conjunto das variáveis econômicas utilizadas neste 

trabalho, percebe-se uma convergência dos resultados no sentido da indicação do tratamento 7 

dias (feijão caupi semeado 7 dias após o gergelim no consórcio) como o mais rentável para o 

consórcio estudado. Com exceção da taxa de retorno, que apontou superioridade para o 

monocultivo do gergelim, para os demais indicadores econômicos não foram verificadas 

diferenças significativas entre os tratamentos 7 dias e monocultivo do gergelim (teste de 

Tukey a P < 0,05).  

 

CONCLUSÃO 

O tratamento 7 dias destacou-se dos demais em relação às variáveis vantagem 

monetária, vantagem monetária corrigida e taxa de retorno; 

Considerando os benefícios sociais e ecológicos dos consórcios, o plantio do feijão 

caupi 7 dias após o gergelim pode gerar resultados mais positivos para o produtor. 
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Resumo 

Um trabalho de campo foi conduzido objetivando estudar o crescimento do gergelim solteiro 

e consorciado com o feijão caupi, avaliando-se o efeito de épocas relativas de plantio da 

Fabaceae. O experimento foi realizado em delineamento de blocos casualizados com parcelas 

subdivididas e quatro repetições. Os tratamentos principais foram cinco sistemas de cultivo do 

gergelim: monocultivo de gergelim (MG) e consórcio gergelim + feijão caupi, com quatro 

épocas relativas de plantio da Fabaceae (0, 7, 14 e 21 dias após o plantio do gergelim, 

respectivamente, C0, C7, C14 e C21). Os tratamentos secundários foram as épocas das coleta 

de dados: 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias após a emergência. Houve pouca influência dos 

sistemas de plantio no crescimento do gergelim. Destacaram-se os tratamentos C0, por 

proporcionar desempenho inferior aos demais sistemas de cultivo para quatro das dez 

variáveis testadas e C14, por promover valores médios muito próximos ou mesmo, mais 

elevados que o monocultivo. 

Palavras-chave: Ecofisiologia vegetal, fisiologia da produção, crescimento vegetal, 

policultura, agroecologia, agricultura sustentável.  
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Abstract 

A field experiment was conducted objectifying to study the growth of the sesame in 

monocrop and intercropped to the cowpea bean. It was carried out a non destructive analysis 

evaluating the effect of the relative planting times of the Fabaceae. The experimental design 

was a randomized block with four replications. The treatments were laid out in a split-plot 

design with five cropping systems assigned as the main-plot (monocropping of sesame – MG 

– and sesame + cowpea bean intercropping with four relative planting times of the Fabaceae  

– 0, 7, 14 and 21 days after the planting of the sesame, respectively, C0, C7, C14 and C21). 

The data harvests were assigned as the sub-plots: 15, 30, 60, 75 and 90 days after the 

emergence. There was a little influence of the cropping systems on the growth of the sesame. 

However, C0, showed inferior performance relating to the other cropping system for four 

tested parameters while C14 showed medium values very similar or even higher than 

monocropping. 

Word-keys: Plant ecophysiology, production physiology, plant growth, polyculture, 

agroecology, sustainable agriculture. 

 

Introdução 

 O gergelim (Sesamum indicum L.) é uma oleaginosa pertencente à família 

Pedaliaceae, cultivada tanto em regiões tropicais quanto em regiões subtropicais na África, 

Ásia e América Latina (HARUNA et al., 2012). Há milhares de anos é cultivado por 

pequenos agricultores, muitas vezes em áreas onde não é possível o cultivo de outros vegetais, 

sob deficiência hídrica e/ou altas temperaturas. Em muitos países o gergelim é cultivado após 

a época das chuvas, sob umidade residual e sem chuvas ao longo do ciclo. Em outros, é 

cultivado em épocas sujeitas a chuvas em parte do ciclo. Em vários países, em bordas de 

desertos, onde nenhuma outra cultura se desenvolve, o gergelim é a última opção de cultivo 

(LANGHAM, 2008). 

 Os consórcios são sistemas de cultivo caracterizados pela utilização de duas ou mais 

culturas concomitantemente. São utilizados há muitas gerações pelo pequeno produtor do 

semiárido brasileiro como alternativa alimentar. Conforme Lithourgidis et al. (2011), a maior 

vantagem dos consórcios é o aumento do rendimento em dado espaço da propriedade pelo 

fato de se utilizar de modo mais eficiente os recursos disponíveis, o que não se conseguiria 

com as culturas isoladas. Muitas culturas podem ser utilizadas em um sistema de consórcio, 

sejam elas anuais, como leguminosas e cereais, ou perenes, incluindo árvores ou arbustos. 

Para Bhatti et al. (2013), no entanto, além de aumentar a eficiência na produção por unidade 

de área e no uso dos recursos, têm impacto positivo na renda do produtor. Porém, a 
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competição interespecífica que se estabelece entre as culturas envolvidas em um 

agroecossistema consorciado, em geral, reduz, em maior ou menor grau, o rendimento de cada 

uma delas em isolado. Para, Van Asten et al. (2011), por outro lado, o correto manejo e a 

escolha de configurações de plantio e densidades de plantas apropriadas minimizam o 

problema e aumentam os benefícios do consórcio. 

 A análise de crescimento de plantas é uma importante ferramenta para o estudo da 

fisiologia da produção e para a investigação da influência exercida pelos fatores ambientais, 

genéticos e agronômicos sobre a produtividade vegetal. Além do mais, permite a descrição 

das condições morfológicas e fisiológicas do vegetal em determinados intervalos de tempo 

entre duas amostragens sucessivas e permite o acompanhamento e a avaliação da dinâmica da 

produção fotossintética a partir do acúmulo da fitomassa (SILVA, 2006). Muitos autores vêm 

desenvolvendo análises do crescimento vegetal com diversas espécies de interesse agrícola 

objetivando o entendimento das respostas das plantas a diferentes condições de 

disponibilidade hídrica, espaçamento, salinidade, fertilidade do solo e adubação (BRAZ e 

ROSSETO, 2009; AHMAD et al, 2010; HARUNA, 2011; ARIF et al. 2012; CHEEMA et al., 

2012). Assim, objetivou-se com este trabalho, avaliar por meio de índices fisiológicos, o 

efeito das épocas relativas de plantio no consórcio gergelim + feijão caupi sobre o 

crescimento do gergelim. 

 

Material e métodos 

 Um experimento de campo foi conduzido durante o segundo semestre de 2012 na 

Escola Agrícola de Jundiaí/Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 

Agrárias/Universidade Federal do Rio Grande do Norte, localizada no Município de Macaíba, 

Rio Grande do Norte, Brasil, a 5°53’S e 35°23’W e altitude média de 40 m. A precipitação 

total no período de estudo foi de 42,30 mm e a temperatura média registrada foi de 26 °C. 

 Com base na análise química, para elevar os teores de matéria orgânica e elevar os 

teores de cálcio e magnésio do solo, foram aplicados na área experimental 30 m3 ha-1 de cama 

de frango e 1700 kg ha-1 de calcário dolomítico. O solo da área experimental possui textura 

arenosa e é classificado como um Argissolo Amarelo Distrófico, cujas características 

químicas foram as seguintes: pH = 6,13, cálcio trocável = 0,88 cmolc dm-3, magnésio trocável 

= 0,33 cmolc dm-3, alumínio trocável = 0,00 cmolc dm-3, hidrogênio = 1,82 cmolc dm-3, 

fósforo disponível = 22,00 mg dm-3, potássio disponível = 73,00 mg dm-3, sódio trocável = 

6,00 mg dm-3, ferro disponível  = 12,00 mg dm-3, zinco disponível = 2,14 mg dm-3, cobre 

disponível = 0,21 mg dm-3 e manganês disponível = 2,74 mg dm-3. Conforme metodologia 

descrita em Embrapa (2009), o pH foi determinado em água (relação 1:2,5). Cálcio e 
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magnésio foram extraídos com acetado de amônio (pH 7,0) e determinados por 

espectrofotometria de absorção atômica. O alumínio foi extraído por KCl 1 mol L-1 e 

determinado por titulação com hidróxido de sódio. Potássio, sódio, fósforo, e micronutrientes 

(ferro, cobre, zinco e manganês) foram extraídos por Mehlich 1. O potássio e o sódio foram 

determinados por fotometria de chama e o fósforo por colorimetria. O hidrogênio foi extraído 

com acetado de cálcio (pH 7,0) e determinado por titulação com hidróxido de sódio. 

Foi adotado o delineamento experimental de blocos casualizados no esquema de 

parcelas subdivididas com quatro repetições. Os tratamentos foram compostos de cinco 

sistemas de cultivo do gergelim (parcelas) e seis épocas de coleta de dados para a análise de 

crescimento da Pedaliaceae (subparcelas). Os cinco sistemas de cultivo foram: MG – 

monocultivo de gergelim, C0 – consórcio gergelim + feijão caupi (feijão plantado no mesmo 

dia do gergelim), C7 - consórcio gergelim + feijão caupi (feijão plantado 7 dias após o plantio 

do gergelim), C14 - consórcio gergelim + Feijão caupi (feijão plantado 14 dias após o plantio 

do gergelim) e C21 - consórcio gergelim + Feijão caupi (feijão plantado 21 dias após o plantio 

do gergelim).  

As cultivares utilizadas foram: BRS Seda (gergelim) e BRS Potiguar (feijão caupi). 

O espaçamento adotado para o gergelim foi o de fileiras duplas (1,7 x 0,3 x 0,1 m) com uma 

fileira da fabácea sendo plantada nas entrelinhas mais largas da pedaliácea no consórcio com 

espaçamento entre plantas de 0,25 m. Foram realizadas irrigações por meio de microaspersão 

com turno de rega e tempo de irrigação variando conforme os diferentes estádios de 

desenvolvimento do gergelim. Buscou-se uma lâmina d’água de 800 mm distribuídos ao 

longo dos 90 dias do ciclo da pedaliácea. 

O gergelim foi desbastado em solo úmido em duas etapas: a primeira quando as 

plântulas apresentavam 4 folhas, procurando-se manter 20 plantas por metro linear e a 

segunda, quando alcançaram a altura de 12 a 15 cm, momento em que se manteve 10 plantas 

por metro linear. 

Aos 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias após a emergência do gergelim (DAE), foram 

registrados os dados para a realização da análise não destrutiva de crescimento do gergelim, 

para a qual foram elencadas e etiquetadas cinco plantas por unidade experimental. Foram 

registrados, em cada uma das seis épocas de coleta de dados, informações referentes a área 

foliar, altura da planta, diâmetro caulinar ao nível do solo e número de folhas do gergelim. 

Para medir a altura das plantas foi utilizada uma fita métrica, para o diâmetro caulinar 

utilizou-se de um paquímetro e para a determinação do comprimento e largura das folhas foi 

utilizada uma régua milimetrada. A área foliar foi calculada a partir das dimensões de largura 

e comprimento de nove folhas por planta, três localizadas na porção mais alta da planta, três 
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na região mediana e três na porção basal do vegetal. Para esta determinação, utilizou-se a 

fórmula proposta por Silva et al. (2002): área foliar = largura x comprimento x 0,7.  

 Foram determinados, a partir dos dados primários de crescimento e equações 

propostas por Benincasa (2003) e Silva (2006) os seguintes índices fisiológicos: taxa de 

crescimento absoluto caulinar (TCAC) - calculada pela fórmula: TCAC =
*+�*, 

(+� (,
 cm dia� , 

onde L1 é a medida da altura da planta no tempo t1 e L2 é a altura da planta no tempo t2; taxa 

de crescimento relativo caulinar (TCRC) - calculada pela fórmula: 

TCRC =
01*+�01*, 

(+� (,
 cm cm�  dia� ; taxa de crescimento absoluto em espessura caulinar 

(TCAD) - calculada pela fórmula: TCAD =
%+�%, 

(+� (,
 cm dia� , onde C1 é o diâmetro caulinar 

mensurado no tempo t1 e C2 é o diâmetro caulinar medido no tempo t2; taxa de crescimento 

relativo em espessura caulinar (TCRD) – calculada pela fórmula TCRD =
01%+�01%, 

(+� (,
 

cm cm�  dia� ; taxa de crescimento absoluto em fitomassa fresca epígea (TCAFFE) - 

calculada pela fórmula: TCAFFE =
(*+%+

+)�(*,%,
+)

(+� (,
cm4 dia� ; taxa de crescimento relativo em 

fitomassa fresca epígea (TCRFFE) - calculada pela fórmula: 

TCRFFE =
01*+%+

+ � 01*,%,  
+

(+� (,
 cm4 cm�4 dia� ; taxa de crescimento absoluto foliar (TCAF) -  

calculada pela fórmula: TCAF =
5+�5, 

(+� (,
 cm6 dia� , onde A1 é a área foliar por planta no 

tempo t1 e A2 é a área foliar por planta no tempo t2; e taxa de crescimento relativo foliar 

(TCRF) - calculada pela fórmula: TCRF =
015+�015, 

(+� (,
 cm6 cm�6 dia� .  

 Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, regressão polinomial e 

teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro utilizando-se o software Assistat 7.5 Beta. 

Quando necessário, os dados foram transformados em X = X + C. 

 

Resultados e discussão 

 Os maiores valores de TCAC foram encontrados aos 45 DAE, quando registrou-se 

uma média de 2,908 cm dia-1 para os tratamentos (Tabela 1 e Figura 1A). Severino et al. 

(2002) encontram valores máximos de TCAC para a cultivar CNPA GA aos 60 DAE. Apesar 

das pressões competitivas estabelecidas em qualquer associação cultural, as taxas diárias de 

crescimento caulinar do gergelim sofreram pouca influência do consórcio com o feijão caupi. 

Além do mais, o crescimento do gergelim é muito lento até os 30 dias após a emergência 

(LANGHAM, 2008), sendo, os efeitos competitivos, desprezíveis neste período, o que 
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poderia explicar a similaridade das curvas de crescimento para os sistemas de cultivo nestes 

períodos de coleta de dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

Figura 1. Taxa de crescimento absoluto caulinar - TCAC (A), taxa de crescimento relativo 
caulinar - TCRC (B), taxa de crescimento absoluto em espessura caulinar – TCAD (C), taxa 
de crescimento relativo em espessura caulinar - TCRD (D), taxa de crescimento absoluto em 
fitomassa fresca epígea - TCAFFE (E), taxa de crescimento relativo em fitomassa fresca 
epígea - TCRFFE (F), taxa de crescimento absoluto foliar - TCAF (G) e taxa de crescimento 
relativo foliar - TCRF (H) em função dos sistemas de plantio do gergelim e épocas de coleta 
dos dados. ♦ - MG; ▲ - C0; ▄ - C7; ● – C14; x - C21.  
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Tabela 1. Médias dos tratamentos para taxa de crescimento absoluto caulinar, taxa de crescimento relativo 
caulinar, taxa de crescimento absoluto em espessura caulinar e taxa de crescimento relativo em espessura 
caulinar do gergelim em função dos sistemas de plantio do gergelim e épocas de coleta dos dados – dias após a 
emergência (DAE). 

Médias seguidas de mesmas letras minúscula nas colunas não diferem significativamente entre si pelo teste 
de Tukey (P < 0,05).  

 

 Com relação TCRC, que expressa o que a planta cresceu por dia em altura por unidade 

de altura já existente, no intervalo de tempo correspondente aos 30 DAE, as plantas 

registraram crescimento em torno de 8 % ao dia, destacando-se o tratamento C7 com TCRC 

de 0,094 cm cm-1 dia-1 (Tabela 1) Ao longo do ciclo, a taxa diária média de crescimento 

(calculada para os cinco sistemas de plantio) reduziu-se progressivamente, chegando aos 

0,019 cm de crescimento diário no intervalo 60-75 DAE, quando a TCAC foi de 1,992 cm dia-

1 e praticamente cessou no intervalo 75-90 DAE (Tabela 1 e Figura 1B). Esta redução da 

TCRC está relacionada ao enchimento dos frutos, processo que demanda alta carga de energia 
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e ao aumento da fitomassa. A elevação da fitomassa aumenta a demanda por fotoassimilados 

para a manutenção das estruturas já existentes e reduz a quantidade de assimilados disponíveis 

para o crescimento vegetal (FERRARI et al., 2008). Estes resultados são ratificados por 

Severino et al. (2002) para a cultivar CNPA G4, quando os maiores valores de TCRC 

ocorreram nas fases iniciais de desenvolvimento, reduzindo-se ao longo do ciclo. As maiores 

taxas de absorção de nutrientes do gergelim ocorrem dos 45 aos 75 DAE. Nestas épocas as 

diferenças de TCRC entre os sistemas de plantio foram pouco pronunciadas, o que sugere 

baixo grau de competição por nutrientes entre as duas culturas envolvidas no consórcio, 

apesar do gergelim ser uma cultura exigente em nutrientes (BELTRÃO, 2001). Conforme 

Cairo et al. (2008), por levar em consideração os valores preexistentes de altura da planta, a 

TCRC em relação à TCAC é um parâmetro mais adequado para a avaliação do crescimento 

vegetal mostrando-se uma importante ferramenta para a determinação do ritmo de 

crescimento. Assim, por não considerar os valores pré-existentes, a TCAC funcionaria apenas 

como um indicador da velocidade de crescimento.  

 As diferenças entre os sistemas de cultivos também foram pouco pronunciadas para 

TCAD, que mensura o que a planta cresceu por dia em espessura caulinar e para TCRD, 

utilizada para estimar o que a planta cresceu por dia em espessura caulinar por unidade de 

diâmetro já existente (Tabela 1). Somente a partir dos 75 DAE pode-se verificar alguma 

diferença entre os sistemas de plantio (Tabela 1 e Figuras 1C e 1D).  

Com relação à TCAFFE, que estima o aumento de tamanho do fitossistema em cm3 dia-

1, somente aos 75 DAE perceberam-se diferenças entre os sistemas de cultivo, com destaque 

para C14 (Tabela 2 e Figura 1E). Por fim, aos 90 DAE os tratamentos MG, C14 e C21 foram 

os que apresentaram os maiores valores para o crescimento do fitossistema (Tabela 2). Os 

dados de TCRFFE comportaram-se de forma similar à TCAFFE, não tendo sido encontrada 

qualquer diferença entre os sistemas de cultivo até os 60 DAE (Tabela 2). Os maiores ritmos 

de crescimento para fitomassa fresca epígea foram encontrados nos tratamentos C14 e C21, 

aos 75 DAE e nos tratamentos MG e C14, aos 90 DAE (Figuras 1E e 1F). A TCRFEE 

relaciona-se ao aumento diário de tamanho do fitossistema por unidade de fitomassa fresca 

epígea já existente (cm3 cm-3 dia-1). Durante a fase vegetativa as plantas crescem de modo 

acelerado, tanto em altura como em diâmetro. Durante este período fotossíntese, respiração e 

absorção atingem níveis máximos de modo a garantir o estabelecimento das partes aérea e 

subterrânea, decisivos nos processos de competição por espaço nas comunidades vegetais 

(LARCHER, 2012).  
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Tabela 2. Médias dos tratamentos para taxa de crescimento absoluto em fitomassa fresca epígea, taxa de 
crescimento relativo em fitomassa fresca epígea, taxa de crescimento absoluto foliar e taxa de crescimento 
relativo foliar do gergelim em função dos sistemas de plantio do gergelim e épocas de coleta dos dados – dias 
após a emergência (DAE). 

Médias seguidas de mesmas letras minúscula nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey (P < 0,05). *Dados transformados em X = X + C, sendo C = 
1000 

 

A TCAF, que estima o aumento da área foliar por dia em cm2, apresentou aumento 

constante até os 60 DAE para os cinco sistemas de cultivo testados, não havendo diferenças 

significativas entre eles (Tabela 2 e Figura 1G). Aos 75 e 90 DAE, alguns tratamentos 

apresentaram redução nos valores de TCAF, com destaque para C21, que aos 90 DAE 

apresentou redução de 49,01 % no índice em relação aos 60 DAE. De um modo geral, as 

diferenças entre os sistemas de cultivo foram pequenas e restritas ao intervalo 60-75 DAE 

(Tabela 2 e Figura 1G). Para a TCRF, que mensura o acréscimo diário de área foliar por 

unidade de área já existente (cm2 cm-2 dia-1), com exceção dos dados registrados aos 15 DAE, 
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quando destacou-se o tratamento MG, verificou-se que os diferentes sistemas de cultivo não 

alteraram o aumento diário em área foliar por planta apesar da competição interespecífica 

(Tabela 2 e Figura 1H). Haruna (2011) encontrou relações entre o aumento da área foliar de 

gergelim e o aumento da disponibilidade de nutrientes no solo. Os valores médios de TCAF e 

TCRF decresceram drasticamente nas duas últimas épocas de coleta (Figuras 1G e 1H). A 

diminuição nos valores de TCAF e TCRF é considerada normal no final do ciclo produtivo do 

gergelim e está relacionada à queda das folhas mais largas localizadas na base das plantas 

(ALBUQUERQUE et al., 2012).  

As primeiras folhas do gergelim são elípticas, largas e serradas; aos 20 dias surgem 

folhas fendidas e, finalmente, aos 40 dias de desenvolvimento começam a surgir folhas 

estreitas. Dos 30 aos 60 DAE a área foliar do gergelim aumenta rapidamente e logo após este 

período decresce em função da queda das folhas basais mais antigas. Por serem maiores, as 

folhas basais contribuem de modo substancial para a área foliar em comparação com as folhas 

estreitas que ainda podem ser encontradas ao final do ciclo (ALBUQUERQUE et al., 2012). 

A folha é o órgão assimilatório primário e o aumento da área foliar significa expansão do 

aparelho produtivo da planta. A área foliar relaciona-se ao potencial fotossintético e ao nível 

de matéria seca acumulada de uma cultura (DAR et al., 2009). A expansão da área foliar 

proporciona melhor interceptação e utilização da radiação solar, resultando em aumento de 

matéria seca em folhas e raízes (SATTAR et al., 2011). No entanto, na medida em que a área 

foliar aumenta, aumenta também o auto-sombreamento, o que tem efeito minimizado no 

gergelim em função de pronunciada heterofilia, com folhas estreitas no ápice e folhas largas 

na base, o que otimiza o aproveitamento da luz.  

A maioria das variáveis estudadas neste trabalho indicou pouca influência dos sistemas 

de plantio no crescimento do gergelim, sendo os valores encontrados para os sistemas 

consorciados muito similares aos obtidos para o monocultivo. Notou-se, porém, certo 

destaque para os tratamentos C0 e C14; o primeiro por apresentar desempenho inferior aos 

demais sistemas de cultivo para quatro das dez variáveis testadas e o segundo, por apresentar 

valores médios muito próximos ou mesmo, mais elevados que MG (monocultivo). Em geral, 

os sistemas de plantio só começaram a apresentar diferenças entre si por volta dos 75 DAE, 

momento em que o processo de enchimento dos frutos era mais evidente. Isto pode ser 

explicado pelo fato da formação dos frutos competir com o crescimento vegetativo na 

corrente da translocação (TAIZ e ZEIGER, 2010; HARUNA et al., 2012) e remover reservas 

que poderiam ser utilizadas na renovação das gemas (LARCHER, 2012). No entanto, muitos 

autores tem registrado na produção o reflexo dos efeitos da competição interespecífica 

estabelecida entre o gergelim e outras culturas envolvidas em um consórcio (BELTRÃO et 
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al., 2010; BHATT et al., 2010; LITHOURGIDIS, 2011; WANG et al., 2012). Por outro lado, 

deve-se ponderar as correlações existentes entre o crescimento vegetativo e a produtividade 

do gergelim. Haruna et al. (2012), encontraram correlações positivas entre o rendimento do 

gergelim e as variáveis de crescimento altura, área foliar e massa fresca. Os autores 

consideraram determinantes para o rendimento, parâmetros que pudessem estar relacionados 

ao aumento da interceptação de luz e, por consequência, da taxa fotossintética. Da mesma 

forma Kumar e Vivekanandan (2009) e Chowdhury et al. (2010) encontraram fortes relações 

entre a altura da planta e o rendimento do gergelim. Assim, o crescimento vegetativo do 

gergelim pode estar diretamente associado ao número de ramos frutíferos e ao número de 

cápsulas por planta, dois importantes parâmetros do rendimento.  

 

Conclusões 

. Considerando as variáveis TCAC, TCRC, TCAD, TCRD e TCAF o consórcio gergelim + 

feijão caupi mostrou-se mais sujeito aos efeitos da competição quando a plantio da Fabacea 

ocorreu no mesmo dia da Pedaliacea; 

. Os efeitos da competição interespecífica sobre o crescimento do gergelim só puderam ser 

percebidos após o início da fase reprodutiva da Pedaliaceae. 
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Resumo 

Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito de doses de urina de vaca e manipueira sobre 

o crescimento de gergelim. O experimento foi conduzido em blocos ao acaso com parcelas 

subdivididas. Os tratamentos principais foram seis doses combinadas de urina de vaca e 

manipueira. O tratamentos secundários foram seis épocas de coleta de dados. Foi realizada 

uma análise não destrutiva de crescimento do gergelim. O gergelim apresentou respostas 

pouco pronunciadas às diferentes doses isoladas de manipueira. A urina de vaca, por outro 

lado, exerceu efeito sobre o crescimento vegetativo do gergelim, com aumento das taxas de 

crescimento em resposta à aplicação do produto. As respostas do crescimento do gergelim à 

aplicação da urina de vaca devem estar relacionadas tanto à riqueza nutricional do produto 

quanto à presença de substâncias estimuladoras do crescimento. 

Palavras-chave: Agroecologia, adubação orgânica, resíduos agrícolas, análise de 

crescimento. 

 

Abstract 

This work aimed to evaluate the effects of the cow urine and doses of the cassava wastewater 

over the sesame growth. The experiment was carried out in a randomized block and split-plot. 
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The mainly treatments were six combined doses of cow urine and cassava wastewater. The 

secondary treatments were six periods of data gatherings (15, 30, 45, 60 e 75 days after the 

sesame sowing). It was realized a non-destructive analysis of the sesame. The obtained data 

were submitted to the variance analysis and the Scott-Knott test. The sesame does not show 

pronounced responses to different doses from cassava. The cow urine, on the other hand, had 

significantly effect on the vegetative grown of the sesame. The cow urine provided increases 

on the grown rates. The grown responses of the sesame to the application of the cow urine 

must be related to both the nutritional richness and the presence of the grown plan hormones. 

Key words: Agroecology, organic fertilization, agricultural residues, plant growth  

 

Introdução 

O gergelim (Sesamum indicum L.) é uma das oleaginosas mais importantes para a 

agricultura tradicional em regiões áridas e semiáridas e uma das primeiras a serem cultivadas 

pelo homem (JOOYBAN e MOOSAVI, 2012). O gergelim foi, por cerca de 5000 anos, 

cultivado por pequenos produtores em sistema de subsistência em regiões nas quais outras 

culturas não conseguiam se desenvolver, tais como áreas sujeitas a severas condições de seca 

e/ou altíssimas temperaturas. Em alguns países é, ainda hoje, cultivado nas bordas de desertos 

onde nenhuma outra cultura se desenvolve. Muitas vezes é cultivado somente após a época 

das chuvas, apenas com umidade residual e sem qualquer precipitação ao longo do ciclo. É 

também cultivado na época das chuvas, com precipitações durante boa parte do período de 

cultivo. O gergelim pode produzir sem nenhum insumo externo, embora haja aumento 

considerável no rendimento quando fertilizantes são utilizados (LANGHAM, 2007).  

 O consumo do gergelim em países asiáticos como Índia e China é alto. No Brasil, por 

questões culturais, o consumo ainda é pequeno. Os estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais 

e Mato Grosso são os maiores produtores. Na região Nordeste, esta pedaliácea é cultivada em 

pequenas glebas em sistema de produção familiar (NASCIMENTO et al., 2012).  

 O óleo de gergelim, presente em grande quantidade em suas sementes tem 

propriedades alimentares, industriais e medicinais. A sesamina, um dos seus principais 

componentes, aumenta a capacidade de queima de gordura e diminui o seu armazenamento no 

organismo por alterar a expressão gênica relacionada à oxidação dos ácidos graxos 

(ANILAKUMAR et al., 2010).  

 São escassos os trabalhos envolvendo a adubação orgânica do gergelim apesar da 

aplicação de resíduos orgânicos melhorarem as propriedades químicas, físicas e biológicas do 

solo. Lima e Beltrão (2009) recomendam cautela na escolha do material a ser aplicado, uma 

vez que, se de má qualidade, pode provocar deficiências nutricionais na cultura. Os autores 
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sugerem a aplicação de materiais orgânicos ricos em nutrientes na área de cultivo antes do 

plantio. Por exemplo, pode ser produzido um composto orgânico a partir dos restos culturais 

do próprio gergelim ou qualquer outra fonte de matéria orgânica. É indispensável a utilização 

de material disponível na própria unidade de produção e este deve ser o principal critério na 

escolha do que deve ser aplicado. A aquisição de produtos externos pode ser dispendiosa e 

inviabilizar a produção orgânica. A soberania alimentar somente é possível, sobretudo, com 

independência de insumos externos. A soberania alimentar também depende de diversificação 

produtiva. Na unidade de produção familiar agroecológica deve-se produzir, não apenas um, 

mas um conjunto de produtos que permitam, inicialmente, o abastecimento da própria unidade 

de produção familiar. Depende ainda do reaproveitamento, na própria fazenda, de todo ou da 

maior parte do resíduo animal e vegetal gerado.  

A urina de vaca é reconhecidamente rica em nutrientes como nitrogênio, fósforo, 

potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Não causa riscos à saúde do produtor ou do consumidor, 

age como repelente de insetos e está pronta para uso três dias após a coleta (EMPRESA DE 

PESQUISA AGROPECUÁRIA DO RIO DE JANEIRO, 2002). Além do mais, não gera 

custos, é de fácil aplicação e sua disponibilidade é constante. Oliveira et al. (2009; 2010) 

consideraram os efeitos diretos e indiretos da urina de vaca no crescimento da alface, no 

primeiro caso, fornecendo N e no segundo, estimulando o crescimento das plantas. Oliveira et 

al. (2004) recomendam o uso de urina de vaca como adubo foliar para a cultura do tomate. 

Foram relatados, ainda, efeitos positivos da aplicação da urina de vaca na produção de 

pimentão (OLIVEIRA et al., 2004). Cardoso et al. (2009), no entanto, não observaram efeito 

significativo da urina de vaca sobre as características do crescimento ou sobre os 

componentes da produção da berinjela. Oliveira et al. (2010) salientam que a confirmação e a 

compreensão dos efeitos da urina de vaca no crescimento das plantas ainda dependem de 

investigações e maior aprofundamento científico.  

 Da mesma forma, a manipueira, resíduo líquido resultante da prensagem da mandioca 

para a obtenção de fécula, além de rica em macro e micronutrientes é um excelente defensivo 

natural, podendo, ainda, ser utilizado como complemento na alimentação animal. Sua 

utilização, além de reduzir custos de produção, evita que seja descartado na natureza, o que 

acarretaria poluição de águas e intoxicação de animais e seres humanos (SEBRAE, 2012; 

SANTOS et. al., 2009). Ferreira et al. (2012) encontrou resultados que indicam aumento 

significativo na produtividade de milho em função da aplicação de manipueira como 

biofertilizante. Borszowskei et al. (2009) verificaram aumento da produção de morango a 

partir da utilização de manipueira como adubo foliar. 
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 Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito isolado e conjunto de doses de urina 

de vaca e manipueira sobre o crescimento de gergelim. 

  

Material e métodos 

 O experimento foi conduzido “a céu aberto” em vasos com capacidade de 32 L no 

período de 15 de agosto a 30 de novembro de 2012 na Escola Agrícola de Jundiaí/Unidade 

Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias/Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, localizada no município de Macaíba, RN, a 5°53’S e 35°23’W O, altitude média de 40 

m. O clima local corresponde a uma transição entre os tipos As’ e BSh’ de de Köppen, com 

temperatura média de 26°C e chuvas no outono e no inverno (BELTRÃO et al., 2005).  

 Foram utilizados 48 vasos pintados com tinta na cor alumínio para amenizar os efeitos 

dos raios solares e perfurados na base para permitir a drenagem. Os vasos foram preenchidos 

com um Argissolo Amarelo Distrófico peneirado deixando-se 2 cm no bordo para a realização 

das regas. As características químicas e a granulometria do horizonte superficial do solo 

utilizado foram as seguintes: pH em água (1:2,5) = 5,26, cálcio trocável = 0,26 cmolc dm-3, 

magnésio trocável = 0,15 cmolc dm-3, alumínio trocável = 0,10 cmolc dm-3, hidrogênio = 1,49 

cmolc dm-3, fósforo disponível = 20,00 mg dm-3, potássio disponível = 51,00 mg dm-3, sódio 

trocável = 11,00 mg dm-3, areia = 927,00 g kg-1, argila = 40,00 g kg-1, silte = 33,00 g kg-1, 

classificação textural = areia. Conforme metodologia descrita em Embrapa (2009), o pH foi 

determinado em água (relação 1:2,5). Cálcio e magnésio foram extraídos com acetado de 

amônio (pH 7,0) e determinados por espectrofotometria de absorção atômica. O alumínio foi 

extraído por KCl 1 mol L-1 e determinado por titulação com hidróxido de sódio. Potássio, 

sódio, e fósforo foram extraídos por Mehlich 1. O potássio e o sódio foram determinados por 

e fotometria de chama e o fósforo por colorimetria. O Hidrogênio foi extraído com acetado de 

cálcio (pH = 7,0) e determinado por titulação com hidróxido de sódio. 

 Foram aplicados, em cada vaso, para corrigir o teor de alumínio e os baixos teores de 

cálcio e magnésio, as quantidades correspondentes a 2385 kg ha-1 de calcário dolomítico e, 

para elevação dos teores de matéria orgânica, 30 m-3 ha de esterco bovino curtido. No dia 03 

de setembro de 2012, foram plantadas em cada vaso 10 sementes de gergelim da cultivar BRS 

Seda. O desbaste ocorreu 15 dias após a germinação, mantendo-se uma planta por vaso. Foi 

definido um turno de rega de 24 horas com uma lâmina d’água suficiente para manter o solo 

próximo à capacidade de pote.  

A urina de vaca foi coletada de vacas lactantes em um único dia e armazenada em uma 

bombona plástica de cor preta onde permaneceu ao abrigo do ar e da luz. O produto 

apresentou a seguinte composição química: nitrogênio = 5,23; fósforo = 0,06; potássio = 1,00; 
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cálcio = 0,18; magnésio = 0,12; enxofre = 0,26; e sódio = 0,21 g L-1; ferro = 5,0; zinco = 1,00; 

cobre = 1,00 e manganês = 1,00 mg L-1. A urina de vaca foi diluída em água na proporção 

5:100 e aplicada em sete períodos com intervalos quinzenais, a partir do dia 15 de agosto de 

2012. As quantidades totais de nutrientes presentes em 1 L da solução preparada para cada 

aplicação foram as seguintes: nitrogênio = 0,26 g; fósforo = 0,003 g; potássio = 0,035 g; 

cálcio = 0,009 g; magnésio = 0,006 g; enxofre = 0,013 g; sódio = 0,001 g; ferro = 0,25 mg; 

zinco = = 0,25 mg; cobre = = 0,25 mg e manganês = = 0,25 mg.  

A manipueira foi aplicada pura e em dose única no dia 25 de setembro de 2012, 24 

horas após a coleta e 40 dias antes da semeadura. O produto apresentou a seguinte 

composição química: nitrogênio = 2,10; fósforo = 0,25; potássio = 3,68; cálcio = 0,18; 

magnésio = 0,71; enxofre = 0,95g; e sódio = 0,24 g L-1; ferro = 22,00; zinco = 7,00; cobre = 

3,00 e manganês = 1,00 mg L-1. Para cada um dos volumes de manipueira aplicados por 

planta, 500 e 1000 mL, conforme os tratamentos, as quantidades totais de nutrientes foram: 

nitrogênio = 1,05 e 2,10 g; fósforo = 0,125 e 0,25 g; potássio = 1,84 e 3,68 g; cálcio = 0,09 e 

0,18 g; magnésio = 0,355 e 0,71 g; enxofre = 0,475 e 0,95 g; sódio = 0,12 e 0,24 g; ferro = 

11,0 e 22,00 mg; zinco = 3,5 e 7,00 mg; cobre = 1,5 e 3,00 mg; manganês = 0,50 e 1,00 mg.    

  O experimento foi conduzido em delineamento experimental de blocos ao acaso em 

esquema de parcelas subdivididas em três repetições. Os tratamentos principais (parcelas) 

foram compostos de seis doses combinadas de urina de vaca (0 e 50 mL) e manipueira (0, 500 

e 1000 mL). Os tratamentos secundários (subparcelas) foram seis épocas de coleta de dados. 

Os tratamentos principais (parcelas) foram: T1 – 0 mL de Urina de vaca + 0 mL de 

manipueira, T2 – 0 mL de Urina de vaca + 500 mL de manipueira, T3 – 0 mL de Urina de 

vaca + 1000 mL de manipueira, T4 – 50 mL de Urina de vaca + 0 mL de manipueira, T5 – 50 

mL de Urina de vaca + 500 mL de manipueira e T6 – 50 mL de Urina de vaca + 1000 mL de 

manipueira.  

Aos 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias após a emergência do gergelim, foram registrados os 

dados para a realização da análise não destrutiva de crescimento. Foram registrados, em cada 

época de coleta de dados, informações referentes a comprimento e largura das folhas, altura 

da planta, diâmetro caulinar ao nível do solo e número de folhas do gergelim. Para medir a 

altura das plantas foi utilizada uma fita métrica, para o diâmetro caulinar utilizou-se um 

paquímetro e para a determinação do comprimento e largura das folhas foi utilizada uma 

régua milimetrada. A área foliar foi calculada a partir das dimensões de largura e 

comprimento de 9 folhas por planta, 3 localizadas na porção mais alta da planta, 3 na região 

mediana e três na porção basal do vegetal. Para esta determinação, utilizou-se a fórmula 

proposta por Silva et al. (2002): área foliar = largura x comprimento x 0,7.              
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Foram determinados, a partir dos dados primários de crescimento e equações 

propostas por Benincasa (2003) e Silva (2006) os seguintes índices fisiológicos: taxa de 

crescimento absoluto caulinar (TCAC) - calculada pela formula: TCAC =
*+�*, 

(+� (,
 cm dia� , 

onde L1 é a medida da altura da planta no tempo t1 e L2 é a altura da planta no tempo t2; taxa 

de crescimento relativo caulinar (TCRC) - calculada pela fórmula: 

TCRC =
01*+�01*, 

(+� (,
 cm cm�  dia� ; taxa de crescimento absoluto em espessura caulinar 

(TCAD) - calculada pela fórmula: TCAD =
%+�%, 

(+� (,
 cm dia� , onde C1 é o diâmetro caulinar 

mensurado no tempo t1 e C2 é o diâmetro caulinar medido no tempo t2; taxa de crescimento 

relativo em espessura caulinar (TCRD) – calculada pela fórmula TCRD =
01%+�01%, 

(+� (,
 

cm cm�  dia� ; taxa de crescimento absoluto em fitomassa fresca epígea (TCAFFE) - 

calculada pela fórmula: TCAFFE =
(*+%+

+)�(*,%,
+)

(+� (,
cm4 dia� ; taxa de crescimento relativo em 

fitomassa fresca epígea (TCRFFE) - calculada pela fórmula: 

TCRFFE =
01*+%+

+ � 01*,%,  
+

(+� (,
 cm4 cm�4 dia� ; taxa de crescimento absoluto foliar (TCAF) -  

calculada pela fórmula: TCAF =
5+�5, 

(+� (,
 cm6 dia� , onde A1 é a área foliar por planta no 

tempo t1 e A2 é a área foliar por planta no tempo t2; e taxa de crescimento relativo foliar 

(TCRF) - calculada pela fórmula: TCRF =
015+�015, 

(+� (,
 cm6 cm�6 dia� .  

 Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade utilizando-se o software Assistat 7.5 Beta. Os 

dados, quando necessário, foram transformados em X = X + C.  

 

Resultados e discussão 

Para a TCAC e TCRC, apesar do gergelim normalmente apresentar crescimento lento 

até o final do primeiro mês de desenvolvimento (LANGHAM, 2008), foram observados 

efeitos significativos dos tratamentos a partir da coleta realizada já aos 30 dias após a 

emergência. Para TCAC, destacou-se, nesta época de coleta, o tratamento T4, seguido de T5 e 

T6, ou seja, todos os tratamentos que continham urina de vaca (Tabela 1). Aos 60 DAE, os 

tratamentos que possibilitaram os maiores valores de TCAC foram T5 e T6. Para TCRC, os 

resultados foram semelhantes, com a diferença de não haverem sido detectadas diferenças 

significativas aos 45 DAE entre T4, T5 e T6 (Tabela 1). Oliveira et al. (2009) detectaram, na 

urina de vaca, a presença de auxinas, o que pode ter sido o principal fator estimulador do 

crescimento do gergelim nas primeiras semanas do ciclo. Altos níveis de auxina estimulam a 
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iniciação de raízes laterais e adventícias (TAIZ e ZEIGER, 2010). Oliveira et al. (2012) 

afirmaram que o efeito da urina de vaca como estimulador do crescimento de plantas não 

pode ser atribuído unicamente à sua riqueza nutritiva e associaram a aplicação da urina de 

vaca no solo à aceleração do desenvolvimento de raízes absorventes. Aos 60 dias após a 

emergência, quando foram atingidos os maiores valores para TCAC, foi possível notar que os 

valores obtidos para as plantas que receberam urina de vaca foram mais elevadas em relação 

àquelas que não receberam o produto, mas somente a partir de T5, quando houve o reforço 

nutricional proporcionado pela manipueira (Tabela 1). Haruna et al. (2011) encontrou 

respostas positivas de altura do gergelim em relação ao aumento das doses de esterco 

associado a nitrogênio e fósforo. O gergelim armazena grande quantidade de óleo e proteínas 

em suas sementes, o que demanda elevados teores de nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre, 

sendo nitrogênio e potássio os elementos absorvidos em maiores quantidades (LIMA e 

BELTRÃO, 2009). Aplicações de urina de vaca e manipueira contribuem para a elevação dos 

teores de enxofre em mexeriqueira em cultivo orgânico (MARINI e MARINHO, 2011). 

Oliveira et al. (2010) relataram efeito da aplicação de urina de vaca no solo sobre os teores de 

minerais no tecido foliar da alface. Aos 75 DAE do gergelim, a TCAC começou a cair, efeito 

decorrente da aproximação do final do ciclo da cultura. Aos 75 dias, os tratamentos que 

apresentavam a maior concentração de manipueira (T3 e T6) foram os que geraram os 

maiores valores médios. Ogbonna e Umar-Shaba (2012) verificaram que doses crescentes de 

esterco bovino promoveram aumentos lineares nas taxas de crescimento e rendimento de 

gergelim. Haruna et al. (2011) associaram o aumento do crescimento vegetativo e a 

antecipação da floração do gergelim ao acréscimo das doses de nitrogênio, fósforo e esterco. 

O nitrogênio, além de estar diretamente relacionado ao crescimento vegetativo, participa da 

construção de moléculas de clorofila, aminoácidos e ácidos nucléicos, sendo fundamental para 

o desenvolvimento vegetal. Já a influência do fósforo no crescimento vegetativo está nos 

processos biológicos de transferência de energia (TAIZ e ZEIGER, 2010; LARCHER, 2012).  
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Tabela 1. Médias dos tratamentos para TCAC (taxa de crescimento absoluto caulinar), TCRC (taxa de 

crescimento relativo caulinar), TCAD (taxa de crescimento absoluto em diâmetro caulinar) e TCRD (taxa de 

crescimento relativo em diâmetro caulinar), em função dos sistemas de plantio do gergelim e épocas de coleta 

dos dados – dias após a emergência (DAE). Macaíba, Rio Grande do Norte, 2012. 

Médias seguidas de mesmas letras minúscula nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem 

significativamente entre si pelo teste de Scott-Knott (P < 0,05). Dados originais apresentados - para a análise 

estatística, os dados foram transformados em X = X + C, sendo C = 10. 

 

Para TCAD, também aos 30 dias de desenvolvimento, destacaram-se T4, T5 e T6, 

tratamentos que continham urina de vaca. A média encontrada para estes três tratamentos foi 

de 0,23 cm dia-1. Para as demais épocas não foram detectadas diferenças significativas entre 

os tratamentos, sendo que o crescimento absoluto em diâmetro, praticamente cessou aos 45 

dias para T3, T4, T5 e T6 dias (Tabela 1). Para TCRD aos 30 dias os dados obtidos 

mostraram-se similares aos encontrados para TCAD, destacando-se os tratamentos T4, T5 e 
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T6. Não foram encontradas diferenças significativas entre os tratamentos entre os 45 e 75 dias 

(Tabela 1). Oliveira et al. (2010), estudando o efeito da urina de vaca sobre o crescimento e o 

estado hormonal da alface não encontraram respostas claras do crescimento às concentrações 

de urina de vaca, o que foi atribuído a presença do elemento de natureza hormonal presente na 

urina.  

No tocante à TCAFFE e TCRFFE, repetiu-se a tendência de destaque para os 

tratamentos providos de urina de vaca, aqui perceptível aos 45 dias, com valores mais 

elevados para os tratamentos que apresentavam 500 e 1000 mL de manipueira. (Tabela 2). Os 

maiores valores de TCAFFE e TCRFFE foram encontrados, respectivamente, aos 60 (T5 = 

16,56 cm3 cm-3dia-1) e 45 dias (T6 = 10,20 cm3 cm-3dia-1).   
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Tabela 2. Médias dos tratamentos para TCAFFE (taxa de crescimento absoluto em fitomassa fresca epígea), 

TCRFFE (taxa de crescimento relativo em fitomassa fresca epígea), TCAF (taxa de crescimento absoluto 

foliar) e TCRF (taxa de crescimento relativo foliar) em função dos sistemas de plantio do gergelim e épocas 

de coleta dos dados–dias após a emergência (DAE). Macaíba, Rio Grande do Norte, 2012. 

Médias seguidas de mesmas letras minúscula nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem 

significativamente entre si pelo teste de Scott-Knott (P < 0,05). Dados originais apresentados - para a análise 

estatística, os dados foram transformados em X = X + C, sendo *C = 10 e **C = 1000. 

 

Os valores médios mais elevados de TCAF foram encontrados entre os 45 e 60 dias 

após a emergência, época em que o crescimento vegetativo do gergelim se intensifica. Neste 

período, boa parte dos fotoassimilados é investida na formação das folhas de modo a 

aumentar a capacidade de interceptação da luz. Para esta variável destacou-se o tratamento T5 

aos 60 dias (50 mL de Urina de vaca + 500 mL de manipueira) que, dentre os tratamentos que 
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apresentavam urina de vaca e manipueira foi o segundo em riqueza nutritiva (Tabela 2). Aos 

75 DAE, época em que se inicia o enchimento dos frutos, processo que demanda elevada 

carga energética (FERRARI, et al., 2008). Haruna (2011) encontrou relações entre o aumento 

da área foliar de gergelim e o aumento da disponibilidade de nutrientes no solo.   

Os valores médios de TCAF encontrados para T5 foram corroborados pela TCRF, já 

que, para esta variável e para o tratamento em tela, as médias obtidas mantiveram-se 

constantemente elevadas desde os 30 dias até a coleta realizada aos 75 dias após a emergência 

(Tabela 4). Aos 60 DAE já era percebida, para a maioria dos tratamentos, uma redução na 

TCAF e na TCRF, o que é decorrente da perda das folhas mais largas localizadas na base das 

plantas, o que se acelera a partir dos 75 dias após a emergência (ALBUQUERQUE et al., 

2012).  

 Os dados obtidos neste trabalho deixam claro o efeito isolado e combinado de urina de 

vaca e manipueira no crescimento do gergelim. No entanto, a recomendação segura de urina 

de vaca e manipueira como complemento da adubação do gergelim dependerá de outros 

estudos. Há necessidade do estabelecimento de trabalhos em campo que tratem de questões 

relacionadas a dosagens, formas de aplicação e efeitos em longo prazo destes produtos no 

solo. 

 

Conclusões 

⋅ O gergelim apresentou respostas de crescimento pouco pronunciadas às doses isoladas de 

manipueira; 

⋅ A urina de vaca exerceu efeito no desenvolvimento vegetativo do gergelim, com elevação 

dos valores das taxas de crescimento; 

⋅ As respostas do crescimento do gergelim à aplicação da urina de vaca devem estar 

relacionadas tanto à riqueza nutricional do produto quanto à presença de substâncias 

estimuladoras do crescimento vegetal; 

⋅ Os resultados encontrados neste trabalho sinalizam a possibilidade de utilização de 

manipueira e urina de vaca como complementos na adubação do gergelim em cultivo 

orgânico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um agroecossistema sustentável é aquele que consegue manter a sua base de recursos, 

utilizando minimamente insumos externos, maneja pragas e doenças através de mecanismos 

internos e consegue se recuperar de perturbações advindas da colheita. Para muitos a busca 

por uma agricultura que seja ao mesmo tempo sustentável e capaz de alimentar uma 

população global que não para de crescer é algo quimérico, impossível de se alcançar. Por 

outro lado, é consenso que as práticas agrícolas atuais vêm comprometendo seriamente o 

funcionamento dos ciclos naturais e a saúde humana, além de colocar em risco a capacidade 

produtiva futura das áreas produtivas.  

 O inegável aumento da capacidade de produção de alimentos que se verificou na 

segunda metade do século XX, ocorreu à custa da utilização de tecnologias imediatistas que 

desconsideravam e desconsideram a necessidade de manutenção da qualidade química, física 

e biológica do solo. Na medida em que práticas antigas de manejo do solo eram deixadas de 

lado, os antigos detentores da terra eram expulsos de suas propriedades dando lugar a grandes 

empresas, muitas delas, grandes multinacionais interessadas na exploração intensiva o solo. 

Os resultados não tardaram a surgir. Solos degradados, corpos d’água poluídos, disseminação 

de pragas e doenças somente controladas a partir de cargas violentas de venenos. 

 No presente estudo focaram-se duas atividades da agricultura tradicional, praticadas há 

centenas de anos em todo o globo, o policultivo ou cultivo consorciado e a adubação orgânica 

através da aplicação e resíduos da própria agropecuária. Avaliou-se, inicialmente, a 

viabilidade do consórcio gergelim + feijão caupi em sistema orgânico de cultivo com enfoque 

no pequeno produtor do semiárido brasileiro. A escolha do gergelim se deu por um conjunto 

de características ecofisiológicas apresentadas pela cultura além do seu alto valor nutritivo e 

comercial. Já o feijão caupi foi utilizado por ser uma cultura bastante tradicional do semiárido 

e muito utilizada em associações culturais. A segunda parte do trabalho de tese trata de uma 

investigação acerca das respostas do crescimento do gergelim à utilização urina de vaca e 

manipueira, resíduos facilmente adquiridos em unidades de produção familiar do Nordeste em 

áreas de criação de gado bovino e produção de mandioca.  

Nos três primeiros capítulos, apresentam-se os resultados do estudo de quatro épocas 

distintas de plantio da Fabaceae em relação à Pedaliacea a partir de 31 variáveis agronômicas, 

ecológicas, econômicas e fisiológicas. O estudo permitiu concluir que o sistema em tela, a 

médio e longo prazo, pode ser incluído como mais uma alternativa para o alcance da 

soberania alimentar no Nordeste.  

A antecipação do plantio relativo do feijão caupi resultou em valores de altura de 

inserção do primeiro fruto, massa de 1000 sementes, número de frutos por planta e número de 
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ramos frutíferos que determinaram a redução do rendimento do gergelim. Ao contrário, na 

medida em que se distanciava a semeadura do feijão em relação à semeadura do gergelim, 

reduziram-se os valores de massa de 100 sementes e número de vagens por planta culminando 

na queda de rendimento desta cultura.  

O feijão caupi plantado entre as linhas mais espaçadas do gergelim foi responsável por 

uma pressão competitiva que se intensificava conforme o plantio da fabácea se aproximava da 

época de semeadura da pedaliáceae. O gergelim foi mais competitivo nas duas últimas épocas 

de cultivo e menos competitivo nas duas primeiras, em grande parte por apresentar 

crescimento lento no primeiro mês de desenvolvimento. Tal quadro pode ser vislumbrado a 

partir da observação dos resultados obtidos para: 1) índice de agressividade – valores 

negativos para o gergelim nas épocas 0 e 7 e positivos para as épocas 14 e 21, o contrário 

ocorrendo para o feijão; 2) coeficiente relativo populacional -  aumentou progressivamente 

para o gergelim e reduziu-se para o feijão, conforme distanciou-se a semeadura da fabácea e 

4) razão de competição – razão de competição do gergelim sobre o feijão (RCgf) maior que a 

razão do feijão sobre o gergelim (RCfg) ocorrendo quando o feijão foi semeado 14 e 21 dias 

após o gergelim.  

Os resultados obtidos para o UET, no entanto, que considera o que é produzido pelas 

duas culturas em consórcio e em monocultivo, bem como os resultados encontrados para as 

variáveis econômicas em conjunto, indicam que há maior possibilidade de aumento do ganho 

líquido quando o feijão caupi é plantado 7 dias após o gergelim. A época 0 dia provocou 

queda bastante acentuada do rendimento do gergelim enquanto que para o tratamento 21 dias 

o rendimento obtido para o feijão foi irrisório.    

Os consórcios devem ser avaliados em uma dimensão ampla, dos pontos de vista 

econômico, ecológico e social. Do ponto de vista econômico, respeitando-se a melhor época 

de plantio do feijão caupi, não apenas um, mas dois produtos são gerados, o que aproxima os 

rendimentos proporcionados pelo consórcio ao rendimento obtido com o gergelim solteiro. 

Do ponto de vista ecológico, o aumento da agrobiodiversidade e a menor exposição do solo, 

tanto aos agentes erosivos como vento e água como a insumos químicos como agrotóxicos e 

fertilizantes, tornam o cultivo menos impactante. Do ponto de vista social, o gergelim pode 

representar uma possibilidade real de melhoria na renda do pequeno produtor, haja vista seu 

alto valor de mercado, o que é reforçado quando se opta pela produção agroecológica e livre 

de veneno. Ainda, sua riqueza nutricional pode ser forte aliada no combate à fome na região, 

sem falar das vantagens da utilização do feijão caupi como segunda cultura.  

No tocante à análise dos efeitos das épocas relativas de plantio do feijão caupi sobre 

o crescimento do gergelim ao longo do ciclo da Pedaliaceae, foi verificada pouca influência 
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do momento de semeadura do feijão. Os valores obtidos para o consorcio foram similares aos 

encontrados para o monocultivo. O tratamento 0 dia (C0) apresentou desempenho inferior aos 

demais para quatro das dez variáveis testadas. Já o tratamento 14 dias (C14) apresentou 

valores próximos ou superiores ao monocultivo. Em geral, os sistemas de plantio só 

começaram a apresentar diferenças entre si por volta dos 75 DAE, momento em que o 

processo de enchimento dos frutos era mais evidente.  

 Na segunda parte do trabalho (capítulo 4), quando avaliou-se a possibilidade de uso de 

urina de vaca e manipueira como fontes nutritivas alternativas para o cultivo do gergelim, 

constataram-se respostas positivas à aplicação dos produtos, em especial da urina de vaca. Os 

resultados encontrados sinalizam a possiblidade de uso dos dois resíduos como elementos 

complementares na adubação do gergelim, dependendo de sua disponibilidade na unidade de 

produção familiar. O aproveitamento de urina de vaca e manipueira na unidade produtiva 

pode ser mais uma ferramenta a ser utilizada na busca por formas mais brandas de produção 

rural, inclusive no sistema de consórcio proposto.  

O gergelim pode ser comercializado pelo pequeno produtor e por sua família na forma 

in natura ou ser utilizado na preparação de doces, pães, bolos, biscoitos e farinha, o que 

agrega valor ao produto. A busca por formas organizativas de comercialização é fundamental, 

eliminando-se atravessadores e garantindo-se bons preços para quem produz e para quem 

compra. Esta e outras medidas são fundamentais para se atingir a soberania alimentar. Porém, 

para que esta seja alcançada são fundamentais políticas públicas que garantam uma reforma 

agrária de qualidade, política de estoques reguladores e preços mínimos, assistência técnica, 

créditos subsidiados para a produção de alimentos e educação camponesa.  

Por fim, espera-se que este trabalho possa contribuir com o desenvolvimento da 

gergelincultura agroecológica no Nordeste e com a preservação da agricultura tradicional, 

fonte inesgotável de saberes e exemplo de convivência com o meio natural. 
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ANEXO 1 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS NA REVISTA 

CIÊNCIA E AGROTECNOLOGIA 

1. Os conceitos e afirmações contidos nos artigos serão de inteira responsabilidade do(s) autor 

(es). 

 

2. A Revista “Ciência e Agrotecnologia”, editada bimestralmente pela Editora da 

Universidade Federal de Lavras (Editora UFLA), publica artigos científicos nas áreas de 

“Ciências Agrárias, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Economia e Administração do 

Agronegócio, Engenharia Rural, Medicina Veterinária e Zootecnia”, elaborados por 

membros da comunidade científica nacional e internacional. É condição fundamental que 

os artigos submetidos à apreciação da “Revista Ciência e Agrotecnologia” não tenham sido 

e nem serão publicados simultaneamente em outro lugar. Com a aceitação do artigo para 

publicação, os editores adquirem amplos e exclusivos direitos sobre o artigo para todas as 

línguas e países. A publicação de artigos dependerá da observância das Normas Editoriais, 

dos pareceres do Corpo Editorial e da Comissão ad hoc. Todos os pareceres têm caráter 

sigiloso e imparcial e, tanto os autores, quanto os membros do Corpo Editorial e/ou 

Comissão ad hoc não obtêm informações identificadoras entre si. 

 

3. Custo para publicação: O custo da publicação é de R$30,00 (trinta reais) por página 

editorada (página impressa no formato final) até seis páginas e R$60,00 (sessenta reais) por 

página adicional. No encaminhamento inicial, efetuar o pagamento de R$80,00 (oitenta 

reais), não reembolsável, valor esse a ser descontado no custo final do artigo editorado 

(formato final). Por ocasião da submissão, deverá ser encaminhado o comprovante de 

depósito ou transferência bancária a favor de FUNDECC/Editora, Banco do Brasil, agência 

0364-6, conta corrente 58.382-0. O comprovante de depósito ou transferência bancária 

deve ser anexado no campo “Transferência de Documentos Suplementares”. 

 

4. Os artigos submetidos para publicação deverão ser encaminhados via eletrônica 

(www.editora.ufla.br), editados em língua inglesa e usar somente nomenclaturas oficiais e 

abreviaturas consagradas. O trabalho deverá ser digitado no processador de texto Microsoft 

Word for Windows (versão 98, 2000, 2003 ou XP), tamanho A4 (21cm x 29,7cm), espaço 

duplo entre linhas, fonte: Times New Roman, tamanho: 12, observada uma margem de 2,5 

cm para o lado esquerdo e de 2,5 cm para o direito, 2,5 cm para margem superior e 

inferior, 2,5 cm para o cabeçalho e 2,5 cm para o rodapé. Cada trabalho deverá ter no 
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máximo 16 páginas e junto do mesmo deverá ser encaminhado ofício dirigido ao Diretor 

da Editora UFLA, solicitando a publicação do artigo. Esse ofício deverá ser assinado por 

todos os autores, constar nome dos autores sem abreviação, a titulação e o endereço 

profissional completo (rua, nº, bairro, caixa postal, cep, cidade, estado) telefone e e-mail de 

todos; ao submeter o artigo, o ofício deverá ser anexado no campo “Transferência de 

Documentos Suplementares”. Qualquer inclusão, exclusão ou alteração na ordem dos 

autores deverá ser notificada mediante ofício assinado por todos os autores (inclusive do 

autor excluído). 

 

5. O artigo científico deverá conter os seguintes tópicos: a) TÍTULO (em letras maiúsculas) 

em inglês e português, escrito de maneira clara, concisa e completa, sem abreviaturas e 

palavras supérfluas. Recomenda-se começar pelo termo que represente o aspecto mais 

importante do trabalho, com os demais termos em ordem decrescente de importância; b) 

NOME (S) DO(S) AUTOR (ES) listados no lado direito, um debaixo do outro, sendo o 

máximo de 6 (seis); c) ABSTRACT não deve ultrapassar 250 (duzentos e cinquenta) 

palavras e estar em um único parágrafo. Deve conter pelo menos, breve introdução, 

objetivo e resultados; d) INDEX TERMS contendo entre 3 (três) e 5 (cinco) palavras-

chave em inglês que identifiquem o conteúdo do artigo, diferentes daquelas constantes no 

título e separadas por vírgula; e) RESUMO (tradução para o português do abstract); 

f)TERMOS PARA INDEXAÇÃO (tradução para o português do index terms); g) 

INTRODUCTION (incluindo a revisão de literatura e objetivo); h) MATERIAL AND 

METHODS; i) RESULTS AND DISCUSSION (podendo conter tabelas e figuras); j) 

CONCLUSION; k)ACKNOWLEDGEMENTS (opcional); l) REFERENCES (sem 

citações de teses e dissertações). 

 

6. RODAPÉ: Deve constar formação, titulação, instituição de vínculo empregatício, contendo 

endereço comercial completo (rua, número, bairro, Cx. P., CEP, cidade, estado) e e-mail 

do autor correspondente. Os demais autores devem informar a formação, titulação e 

instituição de vínculo empregatício. 

 

7. AGRADECIMENTOS (acknowledgements): ao fim do texto e, antes das Referências 

Bibliográficas, poderão vir os agradecimentos a pessoas ou instituições. O estilo, também 

aqui, deve ser sóbrio e claro, indicando as razões pelas quais se fazem os agradecimentos. 
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8. TABELAS E QUADROS: deverão ser feitos no Word e inseridos após citação dos 

mesmos dentro do próprio texto, salvo em doc. 

 

9. CASO O ARTIGO CONTENHA FOTOGRAFIAS, GRÁFICOS, FIGURAS, 

SÍMBOLOS E FÓRMULAS, ESSAS DEVERÃO OBEDECER ÀS SEGUINTES 

NORMAS: 

9.1. Fotografias podem ser coloridas ou em preto e branco, nítidas e com contraste, 

inseridas no texto, após a citação das mesmas, salvas em extensão “TIFF” ou “JPEG” 

com resolução de 300 dpi. Na versão impressa da revista, as fotografias sairão em preto e 

branco. 

9.2. Figuras podem ser coloridas ou em preto e branco, nítidas e com contraste, inseridas 

no texto, após a citação das mesmas, salvas em extensão “TIFF” ou “JPEG” com 

resolução de 300 dpi. As figuras deverão ser elaboradas com letra Times New Roman, 

tamanho 10, sem negrito; sem caixa de textos e agrupadas. Na versão impressa da 

revista, as figuras sairão em preto e branco. 

9.3. Gráficos deverão ser inseridos no texto após a citação dos mesmos. Esses deverão ser 

elaborados preferencialmente em Excel, com letra Times New Roman, tamanho 10, sem 

negrito, salvos em extensão XLS e transformados em TIFF ou JPG, com resolução de 

300 dpi. 

9.4. Símbolos e Fórmulas Químicas deverão ser feitas em processador que possibilite a 

formatação para o programa Page Maker (ex: MathType, Equation), sem perda de suas 

formas originais. 

 

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: a partir do Volume 18, Número 1 de 1994, a 

normalização das referências bibliográficas é baseada na NBR6023/2002 da ABNT. A 

exatidão das referências constantes da listagem e a correta citação no texto são De 

responsabilidade do(s) autor(es) do artigo. 

Orientações gerais: 

- Devem-se apresentar todos os autores do documento científico (fonte); 

- O nome do periódico deve ser descrito por extenso, não deve ser abreviado; 

- Em todas as referências deve-se apresentar o local de publicação (cidade), a ser descrito no 

lugar adequado para cada tipo de documento; 

- As referências devem ser ordenadas alfabeticamente e “alinhadas à margem esquerda”, 

conforme NBR6023/2002 (ABNT, 2002, p.3). 

- Deve-se deixar espaçamento simples nas entrelinhas e duplo entre as referências. 



114 

 

EXEMPLIFICAÇÃO (TIPOS MAIS COMUNS): 

ARTIGO DE PERIÓDICO: 

DINIZ,E.R.; SANTOS,R.H.S.; URQUIAGA,S.S.; PETERNELLI,L.A.; BARRELLA,T.P.; 

FREITAS,G.B. de. Crescimento e produção de brócolis em sistema orgânico em função de 

doses de composto. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.32, n.5, p.1428-1434, set./out. 2008. 

LIVRO: 

a) Livro no todo: 

FERREIRA, D.F. Estatística multivariada. Lavras: UFLA, 2008. 672p.  

b) Parte de livro com autoria específica: 

BERGEN, W.G.; MERKEL, R.A. Protein accretion. In: PEARSON, A.M.; DUTSON, T.R. 

Growth regulation in farm animals: advances in meat research. London: Elsevier 

Science, 1991. v.7, p.169-202. 

c) Parte de livro sem autoria específica: 

JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Tecido muscular. In: ______. Histologia básica. 11.ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 524p. 

DISSERTAÇÃO E TESE: 

Não utilizar citações de dissertações e teses. 

TRABALHOS DE CONGRESSO E OUTROS EVENTOS: 

Não utilizar citações de trabalhos de congressos e outros eventos. 

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS: 

As obras consultadas online são referenciadas conforme normas específicas para cada tipo de 

documento, acrescidas de informações sobre o endereço eletrônico apresentado entre 

braquetes (< >), precedido da expressão “Disponível em:” e da data de acesso ao documento, 

precedida da expressão “Acesso em:”. 

Nota: “Não se recomenda referenciar material eletrônico de curta duração nas redes” (ABNT, 

NBR6023/2000, p. 4). 

Segundo padrões internacionais, a divisão de endereço eletrônico, no fim da linha, deve 

ocorrer sempre após barra (/). 

a) Livro no todo 

TAKAHASHI, T. (Coord.). Tecnologia em foco. Brasília, DF: Socinfo/MCT, 2000. 

Disponível em: <http//www.socinfo.org.br>. Acesso em: 22 ago. 2000. 

b) Parte de livro 

TAKAHASHI, T. Mercado, trabalho e oportunidades. In: ______.Sociedade da informação 

no Brasil: livro verde. Brasília, DF: Socinfo/MCT, 2000. cap.2. Disponível em: 

<http://www.socinfo.gov.br>. Acesso em: 22 ago. 2000. 
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c) Artigo de periódico (acesso online): 

JASPER,S.P.; BIAGGIONI, M.A.M.; RIBEIRO, J.P. Avaliação do desempenho de um 

sistema de secagem projetado para os pequenos produtores rurais. Ciência e Agrotecnologia, 

Lavras, v.32, n.4, p.1055-1061, jul./ago. 2008. Disponível em: 

<http://www.editora.ufla.br/revista/32_4/(04)%20Artigo%204193.pdf>. Acesso em: 25 nov. 

2008. 

CITAÇÃO: PELO SISTEMA ALFABÉTICO (AUTOR-DATA) (baseado na ABNT, 

NBR10520/2002) Dois autores - Silva & Leão (2008) ou (Silva & Leão, 2008). 

Três ou mais autores - Ribeiro et al. (2008) ou (Ribeiro et al., 2008). 

Obs.: Quando forem citados dois autores de uma mesma obra deve-se separá-los pelo sinal & 

(comercial). Se houver mais de uma citação no mesmo texto, deve-se apresentar os autores 

em ordem cronológica crescente, por exemplo: Souza (2004), Pereira (2006), Araújo (2007) e 

Nunes Júnior (2008); ou: (Souza, 2004; Pereira, 2006; Araújo, 2007; Nunes Júnior, 2008). 

 

11. Processo para publicação de artigos: O artigo submetido para publicação, será 

encaminhado ao Conselho Editorial, para que seja inicialmente avaliado quanto à relevância 

comparativa a outros manuscritos da área de conhecimento submetidos para publicação. 

Apresentando relevância comparativa, o artigo é avaliado por consultores ‘ad hoc’ para 

emitirem seus pareceres. Aprovado por consultores e, caso necessário, o artigo é enviado ao 

autor correspondente para correções e/ou sugestões. Caso as correções não sejam retornadas à 

revista no prazo solicitado, a tramitação do artigo será automaticamente cancelada. O não 

atendimento as solicitações dos consultores sem justificativas também leva ao cancelamento 

automático do artigo. Após a aprovação das correções, o artigo é revisto quanto a 

Nomenclatura Científica, Inglês, Referências Bibliográficas e Português, sendo então 

encaminhado para editoração e publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

ANEXO 2 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA CIÊNCIA RURAL 

 

Normas para publicação 

1. CIÊNCIA RURAL - Revista Científica do Centro de Ciências Rurais da 

Universidade Federal de Santa Maria publica artigos científicos, revisões 

bibliográficas e notas referentes à área de Ciências Agrárias, que deverão ser 

destinados com exclusividade. 

 

2. Os artigos científicos, revisões e notas devem ser encaminhados via eletrônica e 

editados em idioma Português ou Inglês. Todas as linhas deverão ser numeradas e 

paginadas no lado inferior direito. O trabalho deverá ser digitado em tamanho A4 210 

x 297mm com, no máximo, 25 linhas por página em espaço duplo, com margens 

superior, inferior, esquerda e direita em 2,5cm, fonte Times New Roman e tamanho 

12. O máximo de páginas será 15 para artigo científico, 20 para revisão bibliográfica e 

8 para nota, incluindo tabelas, gráficos e figuras. Figuras, gráficos e tabelas devem ser 

disponibilizados ao final do texto e individualmente por página, sendo que não 

poderão ultrapassar as margens e nem estar com apresentação paisagem. 

 

3. O artigo científico deverá conter os seguintes tópicos: Título (Português e Inglês); 

Resumo; Palavras-chave; Abstract; Key words; Introdução com Revisão de Literatura; 

Material e Métodos; Resultados e Discussão; Conclusão e Referências; 

Agradecimento(s) e Apresentação; Fontes de Aquisição; Informe Verbal; Comitê de 

Ética e Biossegurança devem aparecer antes das referências. Pesquisa envolvendo 

seres humanos e animais obrigatoriamente devem apresentar parecer de aprovação de 

um comitê de ética institucional já na submissão (Modelo .doc, .pdf). 

 

4. A revisão bibliográfica deverá conter os seguintes tópicos: Título (Português e Inglês); 

Resumo; Palavras-chave; Abstract; Key words; Introdução; Desenvolvimento; 

Conclusão; e Referências. Agradecimento(s) e Apresentação; Fontes de Aquisição e 

Informe Verbal; Comitê de Ética e Biossegurança devem aparecer antes das 

referências. Pesquisa envolvendo seres humanos e animais obrigatoriamente devem 

apresentar parecer de aprovação de um comitê de ética institucional já na submissão 

(Modelo .doc, .pdf). 
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5. A nota deverá conter os seguintes tópicos: Título (Português e Inglês); Resumo; 

Palavras-chave; Abstract; Key words; Texto (sem subdivisão, porém com introdução; 

metodologia; resultados e discussão e conclusão; podendo conter tabelas ou figuras); 

Referências. Agradecimento(s) e Apresentação; Fontes de Aquisição e Informe 

Verbal; Comitê de Ética e Biossegurança devem aparecer antes das referências. 

Pesquisa envolvendo seres humanos e animais obrigatoriamente devem apresentar 

parecer de aprovação de um comitê de ética institucional já na submissão. (Modelo 

.doc, .pdf). 

 

6. Não serão fornecidas separatas. Os artigos encontram-se disponíveis no formato pdf 

no endereço eletrônico da revista www.scielo.br/cr. 

 

7. Descrever o título em português e inglês (caso o artigo seja em português) - inglês e 

português (caso o artigo seja em inglês). Somente a primeira letra do título do artigo 

deve ser maiúscula exceto no caso de nomes próprios. Evitar abreviaturas e nomes 

científicos no título. O nome científico só deve ser empregado quando estritamente 

necessário. Esses devem aparecer nas palavras-chave, resumo e demais seções quando 

necessários. 

 

8. As citações dos autores, no texto, deverão ser feitas com letras maiúsculas seguidas do 

ano de publicação, conforme exemplos: Esses resultados estão de acordo com os 

reportados por MILLER & KIPLINGER (1966) e LEE et al. (1996), como uma má 

formação congênita (MOULTON, 1978). 

 

9. As Referências deverão ser efetuadas no estilo ABNT (NBR 6023/2000) conforme 

normas próprias da revista. 

9.1. Citação de livro: 

JENNINGS, P.B. The practice of large animal surgery. Philadelphia : Saunders, 1985. 

2v. 

TOKARNIA, C.H. et al. (Mais de dois autores) Plantas tóxicas da Amazônia a bovinos 

e outros herbívoros. Manaus : INPA, 1979. 95p. 

9.2. Capítulo de livro com autoria: 

GORBAMAN, A. A comparative pathology of thyroid. In: HAZARD, J.B.; SMITH, D.E. 

The thyroid. Baltimore: Williams & Wilkins, 1964. Cap.2, p.32-48. 

9.3. Capítulo de livro sem autoria: 
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COCHRAN, W.C. The estimation of sample size. In: ______. Sampling techniques. 

3.ed. New York : John Willey, 1977. Cap.4, p.72-90. 

TURNER, A.S.; McILWRAITH, C.W. Fluidoterapia. In: ______. Técnicas cirúrgicas 

em animais de grande porte. São Paulo : Roca, 1985. p.29-40. 

9.4. Artigo completo: 

O autor deverá acrescentar a url para o artigo referenciado e o número de identificação 

DOI (Digital Object Identifiers), conforme exemplos abaixo: 

MEWIS, I.; ULRICHS, CH. Action of amorphous diatomaceous earth against different 

stages of the stored product pests Tribolium confusum (Coleoptera: Tenebrionidae), 

Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae), Sitophilus granarius (Coleoptera: 

Curculionidae) and Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Stored 

Product Research, Amsterdam (Cidade opcional), v.37, p.153-164, 2001. Disponível 

em: <http://dx.doi.org/10.1016/S0022-474X(00)00016-3>. Acesso em: 20 nov. 2008. doi: 

10.1016/S0022-474X(00)00016-3. 

PINTO JUNIOR, A.R. et al (Mais de 2 autores). Resposta de Sitophilus oryzae (L.), 

Cryptolestes ferrugineus (Stephens) e Oryzaephilus surinamensis (L.) a diferentes 

concentrações de terra de diatomácea em trigo armazenado a granel. Ciência Rural, 

Santa Maria (Cidade opcional), v. 38, n. 8, p.2103-2108, nov. 2008 . Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010384782008000800002&ln

g=pt&nrm=iso>. Acesso em: 25 nov. 2008. doi: 10.1590/S0103-84782008000800002. 

9.5. Resumos: 

RIZZARDI, M.A.; MILGIORANÇA, M.E. Avaliação de cultivares do ensaio nacional de 

girassol, Passo Fundo, RS, 1991/92. In: JORNADA DE PESQUISA DA UFSM, 1., 1992, 

Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria : Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa, 1992. 

V.1. 420p. p.236. 

9.6. Tese, dissertação: 

COSTA, J.M.B. Estudo comparativo de algumas caracterísitcas digestivas entre 

bovinos (Charolês) e bubalinos (Jafarabad). 1986. 132f. Monografia/Dissertação/Tese 

(Especialização/ Mestrado/Doutorado em Zootecnia) - Curso de Pós-graduação em 

Zootecnia, Universidade Federal de Santa Maria. 

9.7. Boletim: 

ROGIK, F.A. Indústria da lactose. São Paulo: Departamento de Produção Animal, 

1942. 20p. (Boletim Técnico, 20). 

9.8. Informação verbal: 
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Identificada no próprio texto logo após a informação, através da expressão entre 

parênteses. Exemplo: ... são achados descritos por Vieira (1991 - Informe verbal). Ao 

final do texto, antes das Referências Bibliográficas, citar o endereço completo do autor 

(incluir E-mail), e/ou local, evento, data e tipo de apresentação na qual foi emitida a 

informação. 

9.9. Documentos eletrônicos: 

MATERA, J.M. Afecções cirúrgicas da coluna vertebral: análise sobre as 

possibilidades do tratamento cirúrgico. São Paulo : Departamento de Cirurgia, FMVZ-

USP, 1997. 1 CD. 

GRIFON, D.M. Artroscopic diagnosis of elbow displasia. In: WORLD SMALL 

ANIMAL VETERINARY CONGRESS, 31., 2006, Prague, Czech 

Republic.Proceedings… Prague: WSAVA, 2006. p.630-636. Acessado em 12 fev. 2007. 

Online. Disponível em: 

http://www.ivis.org/proceedings/wsava/2006/lecture22/Griffon1.pdf?LA=1 

UFRGS. Transgênicos. Zero Hora Digital, Porto Alegre, 23 mar. 2000. Especiais. 

Acessado em 23 mar. 2000. Online. Disponível em: 

http://www.zh.com.br/especial/index.htm. 

ONGPHIPHADHANAKUL, B. Prevention of postmenopausal bone loss by low and 

conventional doses of calcitriol or conjugated equine estrogen. Maturitas, (Ireland), 

v.34, n.2, p.179-184, Feb 15, 2000. Obtido via base de dados MEDLINE. 1994-2000. 

Acessado em 23 mar. 2000. Online. Disponível em: http://www. Medscape.com/server-

java/MedlineSearchForm. 

MARCHIONATTI, A.; PIPPI, N.L. Análise comparativa entre duas técnicas de 

recuperação de úlcera de córnea não infectada em nível de estroma médio. In: 

SEMINARIO LATINOAMERICANO DE CIRURGIA VETERINÁRIA, 3., 1997, 

Corrientes, Argentina. Anais... Corrientes : Facultad de Ciencias Veterinarias - UNNE, 

1997. Disquete. 1 disquete de 31/2. Para uso em PC. 

 

10. Desenhos, gráficos e fotografias serão denominados figuras e terão o número de 

ordem em algarismos arábicos. A revista não usa a denominação quadro. As figuras 

devem ser disponibilizadas individualmente por página. Os desenhos figuras e 

gráficos (com largura de no máximo 16cm) devem ser feitos em editor gráfico sempre 

em qualidade máxima com pelo menos 300 dpi em extensão .tiff. As tabelas devem 

conter a palavra tabela, seguida do número de ordem em algarismo arábico e não 

devem exceder uma lauda. 
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11. Os conceitos e afirmações contidos nos artigos serão de inteira responsabilidade do(s) 

autor(es). 

 

12. Será obrigatório o cadastro de todos autores nos metadados de submissão. O artigo 

não tramitará enquanto o referido item não for atendido. Excepcionalmente, mediante 

consulta prévia para a Comissão Editorial outro expediente poderá ser utilizado. 

 

13. Lista de verificação (Checklist, doc, pdf). 

 

14. Os artigos serão publicados em ordem de aprovação. 

 

15. Os artigos não aprovados serão arquivados havendo, no entanto, o encaminhamento de 

uma justificativa pelo indeferimento. 

 

16. Em caso de dúvida, consultar artigos de fascículos já publicados antes de dirigir-se à 

Comissão Editorial. 
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ANEXO 3 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA 

 

SÃO PERMITIDOS NO MÁXIMO 4 (QUATRO) CO-AUTORES. Para um maior número de 

Co-autores, será preciso encaminhar ao editor-chefe uma justificativa. A SUBMISSÃO SÓ 

SERÁ ENCAMINHADA PARA AVALIAÇÃO DEPOIS QUE OS CO-AUTORES 

ENVIAREM EMAIL DE QUE CONCORDAM COM A SUBMISSÃO. 

 

Os autores devem cadastrar-se no site (http://www.aba-

agroecologia.org.br/ojs2/index.php/rbagroecologia/user/register) e submeter a contribuição 

(em inglês, português ou espanhol), eletronicamente, através do endereço: 

http://www.aba-

agroecologia.org.br/ojs2/index.php/rbagroecologia/about/submissions#onlineSubmissions 

 

Na contribuição submetida deverão constar: 

• Título em português ou espanhol, com apenas a primeira letra capsulada (caixa alta); 

• Título em inglês, com apenas a primeira letra capsulada (caixa alta); - obrigatório para 

todos os textos; 

• Resumo em português ou espanhol (até 1.000 caracteres); 

• Resumo em inglês (até 1.000 caracteres); - obrigatório para todos os textos; 

• Palavras–chave em português ou espanhol: três, no mínimo; 

• Palavras–chave em inglês: três, no mínimo; 

• Texto, sem qualquer identificação de autoria, seja no cabeçalho, seja no corpo do 

texto, para avaliação pelos consultores. 

 

O nome do autor deve ser removido das propriedades do documento (acessíveis em 

"Propriedades do documento", opção do menu "Arquivo" do MS Word e OpenOffice.org 1.0 

Writer). 

 

A identificação da autoria dar-se-á através do cadastro, etapa anterior e necessária para a 

submissão. O autor deverá, portanto, preenchê-lo de maneira cuidadosa, respeitando os 

campos de preenchimento de titulação e afiliação institucional (a que instituição pertence). 

 

Outras informações poderão ser submetidas no campo de preenchimento chamado 
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Comentários ao Editor, no momento da submissão da contribuição. 

 

TEXTO 

Contendo de 8 a 25 laudas, aproximadamente (16.800 caracteres a 50.000 caracteres), em 

espaçamento entre-linhas de 1,5. Serão aceitos textos nos idiomas português, espanhol, ou 

inglês; 

Os textos deverão ser submetidos em formato Microsoft Word 97/2000/XP (doc), 

OpenOffice.org Text Document (.sxw ou .odt) ou em Rich Text Format (.rtf), com tamanho 

do papel A4, 2,5 cm de margens superior e inferior, e 3,0 cm de margens direita e esquerda, e 

em fonte Times New Roman 12; 

Tabelas e figuras (em formato JPEG) devem constar ao final do artigo, após a Bibliografia, 

uma por página. Em cada artigo só serão aceitas até quatro (4) figuras ou tabelas. Acima disso 

os autores devem encaminhar ao editor solicitação especial justificando a necessidade de mais 

tabelas ou figuras. Não se deve exceder o limite máximo de 700 kb por imagem. As tabelas e 

figuras devem ser encaminhadas também como arquivos suplementares. 

Desenhos, gráficos e fotografias serão denominados figuras e terão o número de ordem em 

algarismos arábicos. 

Limitar as referências bibliográficas a 30 por artigo. 

 

CITAÇÕES NO TEXTO 

Citações no texto deverão ser feitas com os sobrenomes dos autores em caixa alta, quando 

entre parêntesis, ou em caixa baixa quando fora de parêntesis, conforme exemplos a seguir: 

...A Agroecologia surgiu como campo científico na primeira metade do século XX 

(DALGAARD et al., 2003);ou...Segundo Dalgaard et al. (2003), a Agroecologia surgiu como 

campo científico na primeira metade do século XX. 

Havendo duas ou mais obras citadas do mesmo autor e ano, indicar após a data a letra "a" para 

a primeira e a letra "b" para a segunda, e assim por diante. Ex.: Altieri (1983a). Altieri 

(1983b). 

Sendo feita transcrição de parte de texto publicado, colocar texto reproduzido entre aspas no 

caso de reprodução de menos de cinco linhas, ou recuar e colocar texto em itálico, entre aspas 

e citar autores e página do texto quando com mais de cinco linhas. 

Citação de citação: colocar o nome do autor original, a data respectiva entre parênteses, e 

ainda entre parênteses a palavra apud e o nome do autor efetivamente consultado com a data 

respectiva. Ex.: Adorno (1979, apud MAAR, 1996). 
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NOTAS (se houver) 

Serão arroladas ao final do texto, numeradas e em sequência. 

 

ÉTICA E BIOSSEGURANÇA 

Antes das referências deverá também ser descrito, quando apropriado, que o trabalho foi 

aprovado pela Comissão de Ética e Biossegurança da instituição e que em estudos realizados 

com animais foram atendidas normas de bioética. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Indicar somente as que constam do texto, conforme normas técnicas da Abnt 2002 – (NBR 

6023/2000). Como exemplos: 

JENNINGS, P. B. The practice of large animal surgery. Philadelphia : Saunders, 1985. 2v. 
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ANEXO 4 
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1. Publicação do artigo “Épocas relativas de plantio sobre os componentes da produção 

no consórcio gergelim/feijão caupi em sistema orgânico de cultivo em sistema 

agroecológico de cultivo” na condição de autor na Ciência e Agrotecnologia, v. 37, n. 

6, 2013, Qualis Capes B1 em Ciências ambientais e A2 em Interdisciplinar; 

 

2. Publicação do artigo “Agricultura, meio ambiente e sustentabilidade: um diálogo entre 

Carlos Walter Porto-Gonçalves e Enrique Leff” na condição de autor na Revista 

campo-território, v. 8, p. 1-6, 2013. Qualis Capes B2 em Ciências ambientais e B1 

em Interdisciplinar; 

 

3. Publicação do artigo “Utilização de substratos orgânicos na produção de mudas de 

mamoeiro ‘Formosa’” na condição de autor na Revista Brasileira de Agroecologia, 

v. 8, n. 1, 2013, Qualis Capes B2 em Ciências ambientais e B2 em Interdisciplinar; 

 

4. Publicação do artigo “Análise não destrutiva de crescimento do gergelim consorciado 

com feijão caupi em sistema orgânico de cultivo’” na condição de autor na Revista 

Brasileira de Agroecologia, v. 9, n. 1, 2013, Qualis Capes B2 em Ciências 

ambientais e B2 em Interdisciplinar; 
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