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RESUMO
Grande parte dos solos brasileiros possui um baixo teor de matéria orgânica, manejo utilizado na agricultura contribui
para agravar  essa situação. A adoção de métodos que estimulem o aumento de matéria  orgânica do solo vem se
tornando cada vez mais necessária para que os agrossistemas se tornem sustentáveis, garantindo produções elevadas,
pois  só  assim a  cadeia  produtiva  se  torna  rentável  e  viabiliza  a  produção  agrícola.  Diante  desta  situação  muitos
pesquisadores vêm realizando trabalhos de consorcio com o objetivo da obtenção de aumento de renda, conservação de
solo e recuperação de solos que haviam sido considerados degradados. Espécies leguminosas têm como benefício a
capacidade de associação de bactérias fixadoras de nitrogênio do ar, transferindo-o para as plantas. O trabalho será
composto por seis tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos serão o consórcio da cultura do milho safra inverno
consorciada  com  mais  5  espécies,  sendo  estas:  Brachiaria  ruziziensis (braquiária);  Raphanus  sativus L  (Nabo
Forrageiro); Crotalaria spectabilis cv. Comum (Crotalaria); Avena strigosa (Aveia Preta); Mucuna Deeringiana (Mucuna) e
uma área de testemunha (milho solteiro). O presente trabalho tem como objetivo investigar a prática de consórcio entre a
cultura do milho com diferentes adubos verdes, sendo este implantado no período de safra inverno

PALAVRAS-CHAVE: Adubação verde. Conservação de solo. Manejo de culturas.

1 INTRODUÇÃO

A agricultura sempre foi um dos grandes pilares da economia no Brasil, porém nas últimas
décadas sofreu grandes transformações levando a mesma a uma gradativa expansão. Pode então
considerar que para ocorrer este fato foi necessário que o crescimento do setor agrícola de maneira
direta ou indireta se interligasse aos demais setores na qual fazem parte da cadeia produtiva. Ou
seja, contando com a parceria entre empresas, cooperativas, instituições de pesquisas, produtores e
muito mais, sendo que dentre todos esses fatores um que se destaca é o de conservação de solos.

Segundo Souza (2004), o consorcio pode ser considerado como a prática de cultivar numa
mesma  área,  e  no  mesmo  período,  duas  ou  mais  culturas,  com o  propósito  de  atender  suas
necessidades básicas, é bastante difundido entre os agricultores das regiões tropicais do mundo. A
cultivar tem resistido ao longo dos anos, não somente pela tradição, mas também por vantagens
associadas à preservação do meio ambiente. 

Segundo  Faria  (2015)  no  Brasil  este  sistema  de  cultivo  é  usado  há  bastante  tempo,
entretanto, apenas recentemente, os pesquisadores lhe têm dedicado maior atenção aos estudos
que  fundamentam  a  consorciação  de  culturas.  Trabalhos  publicados  revelam  que  os  sistemas
consorciados apresentam níveis mais elevados de produtividade da terra e maior estabilidade da
produção  em relação  ao  sistema  em monocultivo,  ainda  também apresentando  maiores  restos
culturais elevando a taxa de matéria orgânica presente no solo. 

Diante da ampla vantagem que o consórcio oferece a realização da atividade em consorcio
possibilita obter maiores taxas de matéria orgânica presente no solo permitindo um aumento na
disponibilização de nutrientes as plantas uma vez que prolongara o tempo de presença de água no
solo, na qual por sua vez resultara na disponibilidade de nutrientes em solução do solo forma esta,
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que as plantas obtêm nutrientes. Para Malavolta et al. (2002), a matéria orgânica apresenta rápida
decomposição em solos tropicais; subtropicais e solos úmidos, uma vez que solos apresentem uma
excessiva  redução  de  matéria  orgânica  presente  no  solo  isto  resultara  em  prejuízos  nas
características físicas, químicas e biológicas. 

Para que se possam elevar os níveis de matéria orgânica no solo, deve-se utilizar de plantas
denominadas como adubos verde, de acordo Malavolta et al. (2002), adubos verdes são aquelas
plantas previamente cultivadas pelo homem com o propósito de serem incorporadas ao solo antes
da formação de sementes, pretendendo assim realizar o enriquecimento do solo. 

2 JUSTIFICATIVA

O  cultivo  de  plantas  em  consórcios  é  praticado  há  séculos,  sobretudo  por  pequenos
produtores  das  regiões  tropicais,  na  tentativa  de  obter  o  máximo  de  benefícios  dos  recursos
disponíveis.

O consórcio  de  culturas  é  caracterizado pela  maximização de espaço mediante  o  cultivo
simultâneo, num mesmo local, de duas ou mais espécies com diferentes características quanto à
sua arquitetura vegetal,  hábitos de crescimento e fisiologia. As plantas podem ser semeadas ou
plantadas ao mesmo tempo ou terem época de implantação levemente defasada, mas compartilham
dos mesmos recursos ambientais durante grande parte de seus ciclos de vida, fato que leva a forte
interatividade entre as espécies consorciadas e entre elas e o ambiente.

Ao levar em consideração as mais diversas atividades produtivas no setor de agronegócios no
presente momento  e o mercado no qual  se  encontra inserida  a cultura da soja,  esta pode ser
considerada como uma das principais explorações agrícolas, sendo que por sua vez apresentou um
significativo crescimento nas últimas décadas correspondendo a maior fração da área plantada em
grãos  do  país.  Apresenta  grande  importância  na  economia  brasileira  e  na  balança  comercial.
Também é uma das culturas mais cultivadas no Paraná e exerce forte influência em nossa região. 

3 OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GERAL:

Avaliar o desenvolvimento da cultura do milho consorciada e a produtividade da soja na safra
posterior.

3.2  Objetivos Específicos:

• Avaliar o desenvolvimento do milho em diferentes consórcios.
• Avaliar o desenvolvimento e produtividade da cultura da soja sob restos culturais do

consórcio anterior.
• Comparar produtividade do milho da safra de inverno em diferentes consórcios com

adubos verdes.
• Avaliar teor de matéria orgânica no solo antes e após consórcio.
• Avaliar produtividade da soja na safra posterior ao consórcio.
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4 METODOLOGIA

O  experimento  será  desenvolvido  na  propriedade  “Fazenda  Bela  Vista”,  localizada  no
município de Cambira-PR. 

A unidade experimental terá como proposito o consórcio da cultura do milho safra inverno
sendo consorciada com mais 5 espécies, sendo estas: Brachiaria ruziziensis (braquiária); Raphanus
sativus L (Nabo Forrageiro);  Crotalaria spectabilis cv. Comum (Crotalaria);  Avena strigosa (Aveia
Preta);  Mucuna deeringiana;  (Mucuna) e uma área de testemunha (milho solteiro).  O milho terá
como população 5,6 plantas por metro linear, seu espaçamento entre linhas é de 90 cm, utilizando-
se de uma adubação de base 186 Kg.ha¹ do formulado 10 – 15 – 15. No espaçamento entre linhas
serão semeadas as culturas que foram utilizadas no consórcio sendo estas da família das gramíneas
e leguminosas.

Haverá  5  tratamentos  diferentes  e  uma  testemunha  sendo  realizados  em parcelas  de  5
metros linear tendo 5 linhas com espaçamentos de 90 cm entre elas. 

Tratamento 1: Milho consorciado com Braquiaria
Tratamento 2: Milho consorciado com Crotalaria
Tratamento 3: Milho consorciado com Nabo Forrageiro
Tratamento 4: Milho consorciado com Mucuna 
Tratamento 5: Milho consorciado com Aveia preta
Tratamento 6: Testemunha (Milho conduzido solteiro)

Os resultados serão tratados estatisticamente e comparados utilizando teste de Tukey, com
nível de significância de 5%.  

3 RESULTADOS ESPERADOS

Avaliar o desempenho do milho em diferentes consorcio de adubos verdes considerando o
desempenho da cultura, e avaliar a produtividade do soja sobre a área anterior consorciada.
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