
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

PRODUÇÃO DE SOJA (Glycine Max) SOB DIFERENTES SISTEMAS DE 

CULTIVO NA ENTRESSAFRA EM SOLO ARENOSO PELO TERCEIRO 

ANO CONSECUTIVO 
 

Fabricio Devetak Casado1, Wagner Henrique Moreira2, Ana Carolina Benites Aquino3, Bruno 

Hideki Sugimoto4, Karini Aparecida de Matos Inacio5 
 

1Acadêmico do curso de Agronomia, Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Bolsista 
PIBIC/IFMS. fabriciodevetak@gmail.com 

2Orientador, Doutor, Departamento de Pesquisa IFMS, Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia de Mato Grosso do Sul.  
wagner.moreira@ifms.edu.br 

3Acadêmico do curso de Agronomia, Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Bolsista 
PIBIC/IFMS. ana.aquino@novaandradina.org 

4Acadêmico do curso de Agronomia, Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Bolsista 
PIBIC/IFMS. bruno.sugimoto@novaandradina.org  

5Acadêmico do curso de Agronomia, Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Bolsista 
PIBIC/IFMS. karini.inacio@novaandradina.org 

 
RESUMO 

 

Existem alguns sistemas de rotação/sucessão de culturas consolidados no cenário brasileiro, porém algumas 

regiões têm certas especificidades. Em solos arenosos, a matéria orgânica é fundamental para o uso 

sustentável do solo. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade da soja em função da produção 

resíduos da cultura de milho cultivado em consórcio ou não com plantas de cobertura. O experimento foi 

composto por sete tratamentos no delineamento experimental em blocos ao acaso, sendo constituído por: 1 

Milho “safrinha” (Zea mays), 2 – Braquiária (Urochloa ruziziensis), 3 – Guandu (Cajanus cajan), 4 – Consórcio 

milho + braquiária, 5 – Consórcio milho + guandu, 6 – Consórcio milho + guandu + braquiária e 7 – Consórcio 

braquiária + guandu. Os resultados demonstraram que guandu e/ou braquiária possuem potencial para 

utilização em consórcio com milho, proporcionando melhores resultados para soja. Porém, são necessários 

mais estudos para avaliar melhor a contribuição das plantas de cobertura na soja. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Urochloa ruziziensis, Cajanus cajan, Zea Mays. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Estado do Mato Grosso do Sul, atualmente, possui economia baseada 
principalmente na agropecuária, sendo os produtos agrícolas mais cultivados: cana-de-
açúcar, milho e soja (IBGE, 2018). Um dos maiores problemas enfrentados pelo Mato 
Grosso do Sul é a exploração inadequada de solos, sendo comum encontrar áreas 
subutilizadas. 

Segundo Ceccon (2007), o consórcio milho e espécies de forrageiras permite a 
manutenção do milho, como cultura de rendimento econômico e da gramínea como planta 
para produção de resíduos culturais para cobertura do solo no período entre a colheita do 
milho e a semeadura da cultura seguinte, em geral a soja. 

A soja é uma cultura de alto retorno cultivada em todo Brasil, porém com certas 
especificidades para cada região. Para regiões do cerrado, onde os solos apresentam pH 
ácido, baixa capacidade de troca de cátions e temperaturas elevadas, o manejo deve 
proporcionar elevada produção de restos vegetais, para melhorar a qualidade do solo.  

Nesse contexto, é necessário avaliar formas de cultivo que podem proporcionar 
maior sustentabilidade. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade da soja 
em função da produção resíduos da cultura de milho cultivado em consórcio ou não com 
plantas de cobertura 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi realizado em uma área localizada no município de Nova Andradina 
- MS, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) 
- Câmpus Nova Andradina. Rodovia MS 473, KM 23 - Fazenda Santa Bárbara, s/n., 
apresentando relevo plano a suave ondulado e declividade média de 3%. A região 
apresenta médias anuais de temperatura e precipitação pluvial entre 20 - 22 ºC e 1500 - 
1700 mm, respectivamente (AMORE, 2009.; SOUZA, 2010).  O solo foi identificado como 
Latossolo Vermelho conforme Santos et al. (2018). 

O experimento foi composto por sete tratamentos no delineamento experimental em 
blocos ao acaso, em que cada ano de implantação foi considerado como uma repetição 
(BANZATTO; KRONKA, 2006), sendo constituído por: 1 Milho “safrinha” (M), 2 – Braquiária 
(B), 3 – Guandu (G), 4 – Consórcio milho + braquiária (M+B), 5 – Consórcio milho + guandu 
(M+G), 6 – Consórcio milho + guandu + braquiária (M+B+G) e 7 – Consórcio braquiária + 
guandu (B+G). Cada unidade experimental foi formada por 3 metros de largura por 10 
metros de comprimento como área útil das parcelas. A condução das espécies nos 
sistemas seguem Ceccon (2013), Oliveira et al. (2010), para milho, braquiária e guandu, 
em cultivo solteiro ou consorciado. 

A soja (ano 1: BRS1001; ano 2: M6210 IPRO; ano 3: M6410 IPRO) foi semeada após 
a dessecação das plantas de cobertura, em área total sendo a demarcação das unidades 
experimentais respeitadas e implantada a 0,04-0,05 m de profundidade, espaçamento de 
0,45 m entre linhas e 10-12 sementes por metro linear. O manejo fitossanitário foi realizado 
com base no monitoramento e necessidade. 

Para determinação de Matéria Seca de: Milho, guandu e braquiária, foi realizada 
coleta de 1 m² fazendo a pesagem desse material separadamente a campo e 
posteriormente levados a estufa de 65 ºC por 72 horas até atingir massa constante 
(TEODORO et al., 2011). As determinações das produtividades dos tratamentos foram 
realizadas com a colheita de duas linhas centrais de quatro metros de comprimento. Os 
dados então foram submetidos a análise estatística, teste f e teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Em relação a produção de matéria seca pelas culturas no período de safrinha os 

tratamentos envolvendo milho (M, M+B, M+G e M+B+G) apresentaram maior produção do 

que os tratamentos B e G. Em relação ao consórcio B+G, somente o consórcio M+G 

apresentou resultado estatisticamente superior. Estes resultados, possivelmente, 

ocorreram pelo foco dado a cultura do milho, em função da adubação (não realizada nas 

plantas de cobertura) e manejo fitossanitário. Desta forma, o milho foi capaz de produzir de 

6000 a 8000 kg de cobertura vegetal por hectare tanto em cultivo solteiro, quanto em cultivo 

consorciado. 

O cultivo de Braquiária e Guandu solteiro foram os dois tratamentos menos 

satisfatórios em relação a produtividade de matéria seca, sendo assim não indicados para 

este método de cultivo, caso objetivo exclusivo seja formação de palhada, produzindo 

valores próximos a 3000 kg de matéria seca por hectare. Porém, quando realizados em 

consórcio (B+G), podem igualar à tratamentos com cultivo de milho (exceção, M+G). 

Considerando que nos tratamentos com milho ocorreu adubação, entre outros tratos 

culturais, enquanto nas culturas de cobertura não houve este procedimento, é justificada a 

produção de massa seca superior nos tratamentos envolvendo Milho. Além, da avaliação 
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no momento que a cultura do milho estava próxima a senescência enquanto as plantas de 

cobertura ainda poderiam permanecer em desenvolvimento por mais tempo. 
 

 
Gráfico 1: Massa seca de guandu (G), braquiária (B) e milho (M) em cultivo solteiro e/ou 

consorciado 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A produtividade de soja (Gráfico 2) apresentou resultados diferentes após o cultivo 

de entressafra. Os consórcios de culturas apresentaram os melhores resultados com 

ausência de diferença estatística entre estes. Para o cultivo solteiro, apenas o cultivo sobre 

palhada de milho, apresentou resultados equiparáveis aos consórcios. Os menores 

resultados de massa seca (B e G) foram também os menores resultados de produtividade 

de soja, sendo justificado pela necessidade de grande quantidade de palhada em solos 

arenosos e clima quente e úmido para melhorar a condição térmica e retenção de água. 

 

 
Gráfico 2: Produtividade de soja cultivada sobre palhada de guandu (G), braquiária (B) e milho 

(M) em cultivo solteiro e/ou consorciado 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Correlação entre matéria seca da cultura de inverso e produtividade de soja, foi de 

0,79 (significativo a p<0,05). Desta forma, é possível afirmar que quanto maior foi a 

produção de matéria seca, maior foi a produtividade da soja.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As plantas de cobertura quando cultivadas de forma isolada (B e G) não se 

destacaram, porém o cultivo em consórcio (B+G) apresentou resultados semelhantes aos 

cultivos com milho, com a ressalva que não houve adubação em plantas de cobertura. Os 

consórcios envolvendo milho foram os superiores na produção de massa seca  

Para produtividade da soja, os consórcios apresentaram bons resultados, assim uma 

alternativa com potencial foi o tratamento B+G, que só tem custos com sementes e 

proporcionou bons resultados para produtividade de soja, mostrando potencial para 

inserção em esquema de rotação de culturas. 
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