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RESUMO 

O cultivo de soja em sucessão ao milho safrinha comumente utilizado no sistema de produção mato-

grossense, aprimora-se através do consórcio milho-braquiária, que surge com objetivo de aumentar em 

qualidade e quantidade a produção de palha, bem como sua permanência por mais tempo sobre o solo. 

Assim, possibilitando ainda, uma maior produtividade da cultura da soja em sucessão. Objetivou-se 

neste trabalho avaliar características agronômicas da cultura da soja em sucessão ao cultivo de milho 

consorciado ou não com braquiária na região de Nova Mutum – MT, sendo as seguintes situações: 

semeadura da soja após consórcio de milho-braquiária incorporada, semeadura da soja após consórcio 

de milho-braquiária a lanço ou sem incorporação e o cultivo da soja em sucessão ao milho safrinha 

solteiro. Para tanto, conduziu-se um experimento na Fazenda Jacamim, no talhão Pasto do Mato, no 

município de Nova Mutum, MT. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, 

com três tratamentos e sete repetições. A cultivar de soja utilizada foi a Brasmax Bônus® 8579RSF 

IPRO, de ciclo médio. Na colheita avaliou-se o número de vagens por planta; o número de grãos por 

vagem; o peso de mil grãos e produtividade ha-1. Os dados de todas as variáveis avaliadas foram 

submetidos à análise da variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p≤0,05). A 

soja semeada em sucessão ao milho de segunda safra consorciado com braquiária, sendo esta 

incorporada ou não ao solo apresenta maior número de vagens/planta, grãos/vagem, peso de mil grãos 

e produtividade.  

Palavras-chave: Peso de grãos; Leguminosa; Gramíneas. 

 

INTRODUÇÃO 

As projeções internacionais para produção de grãos de soja apontam aumento da 

estimativa da safra 2020/21 com um aumento em 1 milhão de toneladas passando para 134 

milhões (USDA, 2021a). Embora tenha ocorrido problemas com o clima tanto no plantio quanto 

na colheita, a produtividade alcançada apresentou aumento de 4,1% da safra anterior, atingindo 

uma produção recorde de 135,4 milhões de toneladas, com incremento de 8,5% em comparação 

à safra passada (CONAB, 2021).  

No Estado de Mato Grosso a colheita da soja apresentou valores positivos de 

produtividade, alcançando 3.492 kg/ha. Já o Estado colheu 35.947,3 mil toneladas (CONAB, 

2021). Neste cenário, com a grande valoração do grão de soja nos últimos anos torna-se 

incontestável a importância da soja brasileira em âmbito nacional e global. As características 

da produção agrícola brasileira, aliadas à busca por altas produtividades mostram uma tendência 



 

 

 

para maximização do manejo do ambiente e tecnologias no país (MARCHESAN, 2016). 

Principalmente com toda uma discussão referente a má utilização dos recursos naturais, da 

sucessão soja e milho e da degradação dos solos agricultáveis, vê-se a necessidade do manejo 

e conservação desses solos (GOMES, 2019). 

 Dentro de técnicas de manejos conservacionistas de solo temos o sistema de plantio 
direto. Uma alternativa que consiste no cultivo sem revolvimento do solo, com objetivo de 

aprimorar ou manter suas qualidades físicas, químicas e biológicas. A ideia do plantio sobre 

palhada, já utilizado por grande parte dos agricultores brasileiros, apresenta benefícios na saúde 

e fertilidade dos solos (SACHETTI, 2021).  

Neste sentido, o cultivo de soja em sucessão ao milho safrinha, comumente utilizado no 

sistema de produção mato-grossense, aprimora-se através do consórcio milho-braquiária, que 

surge com objetivo de aumentar, em qualidade e quantidade, a produção de palha, bem como 

sua permanência por mais tempo sobre o solo. Assim, possibilitando ainda, uma maior 

produtividade da cultura da soja, em sucessão (DE RAMOS, 2017).  

O cenário da produção no Estado, principalmente no município de Nova Mutum, se 

concentra na semeadura da soja na primeira safra, e milho em segunda safra (safrinha), uma 

vez que, no Estado, apenas 0,76% da produção de milho é em primeira safra (CONAB, 2021).  

O consórcio de milho safrinha com braquiária tornou-se um sistema de melhoria do 

aporte de resíduos, aumentando a cobertura e o teor de matéria orgânica do solo, com 

consequente melhoria nas condições físicas, químicas e biológicas do solo, o que favorece o 

aumento da produtividade principalmente das culturas em sucessão (GAZOLLA et al., 2015). 

A braquiária é uma espécie perene que continua produzindo massa após a colheita do 

milho safrinha e assim, proporciona melhor rendimento do milho em consórcio, aporte de palha 

adequada para o plantio direto e melhor desempenho da soja cultivada em sucessão (ALVES et 

al., 2013).  

O rendimento de grãos de soja cultivada após o consórcio milho safrinha com B. 

ruziziensis pode aumentar em até 11,8% a soja cultivada após milho solteiro (CECCON, 2007). 

Dessa forma, este trabalho teve como objetivo avaliar características agronômicas da cultura da 

soja em sucessão ao cultivo de milho safrinha consorciado com braquiária, na região de Nova 

Mutum – MT, em três situações: soja após consórcio de milho junto à braquiária incorporada, 

soja após consórcio de milho junto à braquiária a lanço e o cultivo da soja em sucessão ao milho 

safrinha sem braquiária. Assim, viabilizando a análise dos possíveis benefícios do cultivo 

consorciado proporcionados à cultura em sucessão, como uma comparação entre a utilização 

ou não da braquiária na safrinha. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na safra 2018/2019, na Fazenda Jacamim, localizada na 

cidade Nova Mutum, Mato Grosso, situada nas coordenadas geográficas 13°40’10” S e 

56°17’24” W. O município está situado no médio-norte mato-grossense. O clima da região é 

do tipo Aw (Köppen), tropical, com chuvas concentradas no verão (outubro a abril), e um 

período seco bem definido durante a estação de inverno (maio a setembro). A média anual da 

precipitação pluviométrica é 1.900 mm por ano e a média anual da temperatura ambiente é 26 

ºC (NOGUEIRA et al., 2010).  



 

 

 

A área do estudo foi manejada em sistema de plantio direto durante 4 anos, onde foi 

realizada sucessão de culturas entre soja primeira safra e milho safrinha por 3 anos. Já na safra 

de outono-inverno de 2018, a qual antecedeu o experimento, foi utilizado o consórcio milho-

braquiária.  

O híbrido de milho utilizado foi o P3707VYH. É da marca Pioneer®. Algumas 
vantagens são: ciclo precoce, elevado potencial produtivo com estabilidade, responsivo ao 

manejo, boa tolerância ao complexo de enfezamento e virose, e tolera melhor as condições de 

estresse hídrico quando comparado a outros híbridos.  

O milho foi semeado em espaçamento de 0,50 m, com densidade de 2,7 sementes m⁻¹ e 

população de 60.000 plantas por hectare. Cada parcela possuía 7,0 x 2,5 m. O cultivo na safrinha 

foi composto por três tratamentos:  

i) braquiária semeada a lanço com incorporação e posterior semeadura mecanizada do milho 

(CI);  

ii) braquiária semeada a lanço sem incorporação e posterior semeadura mecanizada do milho 

(SI).  

iii) milho sem a presença da braquiária (solteiro) (S);  

Foi utilizada a cultivar BRS Piatã para a semeadura da braquiária, Brachiaria brizantha. 

Conforme as características da cultivar, são plantas de crescimento ereto e crespitoso (forma 

touceiras) de porte médio e com altura entre 0,85 m e 1,10 m. O tempo de formação é de 80 

dias, com produção de massa (MS) de 15 a 17 ton/ha/ano e proteína bruta na MS de 8 a 10%.  

O plantio de ambas as culturas, milho e braquiária, foi realizado em 05 de março de 

2018, e a colheita na segunda quinzena de agosto de 2018.  

Realizou-se a correção necessária. Com 300 kg ha-1 de superfosfato simples (esse 

fertilizante contém 16 a 18% de fósforo na forma de P2O5, 18 a 20% de cálcio e 10 a 12% de 

enxofre) na semeadura. Em cobertura, foram utilizados 300 kgha-1 de cloreto de potássio (KCl) 

parcelado em duas aplicações, uma no estádio V4 e a outra no estádio V6. 

O estudo foi realizado com a semeadura da soja em sucessão aos tratamentos da 

safrinha, os quais foram diferenciados da seguinte forma: i) soja em sucessão ao milho-

braquiária com incorporação da braquiária (CI); ii) soja em sucessão ao milho-braquiária sem 

incorporação da braquiária (SI) e soja em sucessão ao milho sem a presença da braquiária 

(solteiro) (S).  

A cultivar de soja utilizada foi a Bônus® 8579RSF com tecnologia IPRO (tecnologia 

para manejo de insetos e plantas daninhas), da marca Brasmax. do grupo de maturação 7.9. A 

população de plantas utilizada foi de 200.000 plantas ha-1.  

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 3 tratamentos (áreas de 

manejos de braquiária diferentes) e 7 repetições, totalizando 21 parcelas. O tamanho das 

parcelas foi mantido em 7,0 x 2,5 m.  

As parcelas foram constituídas por 5 linhas, espaçadas em 0,50 m, com densidade de 10 

sementes m⁻¹ e profundidade de deposição das sementes de 3 cm em toda a área experimental. 

A semeadura da soja foi na segunda quinzena de novembro de 2018, sobre a palhada do milho 

ou do consórcio milho-braquiária. 

Durante a condução da soja foram feitas três aplicações de fungicida. A primeira no 

estágio vegetativo V6 da cultura, com Mancozeb® (mancozebe) na dose de 1,5 kg ha-1; a 



 

 

 

segunda no estágio reprodutivo R1com Clorotalonil® (clorotalonil) na dose de 1,5 kg ha--1 e a 

terceira no estágio reprodutivo R3 com Aproach® (picoxistrobina+ciproconazol) + 

Clorotalonil® (clorotalonil) na dose de 300 mL ha-1 e 1,5 kg ha-1, respectivamente. A coleta 

dos dados foi realizada na fase de maturação fisiológica da cultura da soja, por volta da segunda 

quinzena de março de 2019. 
Assim, por ocasião da colheita, as variáveis analisadas foram: 

i) Número de vagens por planta; ii) Número de grãos por vagem; iii) Peso de mil grãos; iv) 

Produtividade por hectare (multiplicando-se a quantidade de grãos por planta pela população 

de 60.000 plantas ha-1). 

Posteriormente, os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa SISVAR 5.7 

(FERREIRA, 2011). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A avaliação de características produtivas é de suma importância para caracterização 

agronômica de interferências de fatores indiretos como a rotação de culturas, manejo de solo 

com utilização de adubo verde e aplicação de sistemas conservacionistas.  

O número de vagens por planta obtido onde teve soja em sucessão milho-braquiária com 

incorporação da braquiária e sem incorporação da mesma foram superiores do que a soja 

semeada em sucessão ao milho solteiro, chegando respectivamente a quase 84, 77 e 65 vagens 

por planta (Tabela 1).  

Quanto ao número de grãos por vagem, observa-se que também foi obtido maior número 

quando a soja foi semeada em sucessão ao milho-braquiária com e sem incorporação da 

braquiária do que se tivesse sido semeada em sucessão ao milho solteiro (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Número de vagens por planta e de grãos por vagem de soja semeada em sucessão ao 

plantio de milho segunda safra submetido à diferentes sistemas de consórcio com braquiária. 

Nova Mutum – MT, Brasil, 2019. 

Tratamentos Nº de vagens/planta Nº de grãos/vagem 

CI 83.72 ± 1,89 a 2,27 ± 0,02 a 

SI 77.02 ± 1,89 a 2,15 ± 0,02 a 

S 64.52 ± 1,89 b 2,07 ± 0,02 b 

CV (%) 6,99 3,21 
Médias seguidas de mesma letra não variam entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

CI: soja em sucessão milho-braquiária com incorporação da braquiária; SI: soja em sucessão milho-braquiária sem 

incorporação da Braquiária. S: soja em sucessão ao milho. 
 

O peso de mil grãos (PMG) de soja semeada em sucessão ao milho-braquiária com e 

sem incorporação da braquiária foi maior que aquela semeada em sucessão ao milho solteiro, 

assim como a produtividade (Tabela 2). O PMG obtido neste estudo foi de 158,37, 153,70 e 

141,24 g, respectivamente. 

 



 

 

 

Tabela 2. Peso de mil grãos – PMG (g) e produtividade (sc ha-1) de soja semeada em sucessão 

ao plantio de milho segunda safra submetido à diferentes sistemas de consórcio com braquiária. 

Nova Mutum – MT, Brasil, 2019. 

Tratamentos PMG (g) Produtividade (sc ha-1) 

CI 158, 37 ± 1,73 a 84,25 ± 2,95 a 
SI 153,70 ± 1,73 a 77,81 ± 2,95 a 

S 141,24 ± 1,73 b 60,23 ± 2,95 b 

CV (%) 2,76 9,11 
Médias seguidas de mesma letra não variam entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

CI: soja em sucessão milho-braquiária com incorporação da braquiária; SI: soja em sucessão milho-braquiária sem 

incorporação da Braquiária. S: soja em sucessão ao milho. 
 

A produtividade alcançada para a soja semeada após milho-braquiária com (84,25 sc ha-

1) e sem (77,81 sc ha-1) incorporação da braquiária foi maior do que aquela obtida em sucessão 

ao milho solteiro, de 60,23 sc ha-1.  

As produtividades entre os tratamentos CI e SI não diferem estatisticamente a 5% de 

probabilidade. Mas pensando em rentabilidade na cultura da soja safra para o produtor, essa 

diferença de 16,4 sacas por hectare representa uma interessante diferença de produtividade. 

Com o elevado valor de comercialização da soja na safra 2020/2021, que foi de 

aproximadamente R$ 4.198 por hectare, ou seja, R$ 69,17 por saca (POPOV, 2020), se 

considerarmos um valor médio da saca de R$ 69,17 pelas 16,4 sacas por hectare teremos uma 

lucratividade de R$1.134,40 a mais por hectare. Excelente lucro, por somente realizar a 

incorporação da braquiária.  

Desta forma a comparação entre os tratamentos soja em sucessão ao milho solteiro (S) 

contra o tratamento (CI) obteve uma diferença de 24,02 sacas por hectare a menos onde não 

utilizou a braquiária. Na mesma analogia, se utilizarmos um padrão de R$69,17 por saca 

(POPOV, 2020), esta diferença equivale a R$1.661,46 por hectare, que o produtor deixa de 

ganhar.  

Para tanto, é necessário também considerar que o custo de produção para formar 1 

hectare de B. brizantha cv. BRS Piatã é de R$2.300,00 (CARVALHO et al., 2020), o que reduz 

a margem de lucro do produtor a curto prazo, porém, resulta em melhorias na fertilidade do 

solo com cultivos sucessivos ao longo dos anos.  

A utilização da braquiária como técnica conservacionista e também como adubo verde, 

as quais possibilitam diversos benefícios ao solo e, ao manejo de pragas, doenças e plantas 

daninhas, pode-se refletir nos resultados de todos os fatores avaliados, desde número de vagens 

por planta, número de grãos por vagem, peso de grãos e consequentemente a produtividade.  

Estes resultados corroboram com a de alguns autores citados abaixo, onde a utilização 

da braquiária possibilita melhora de características como aumento de matéria orgânica, 

umidade no solo e consequentemente benefícios a cultura de interesse econômico.  

Em estudo semelhante conduzido por Ceccon et al. (2006), o consórcio de milho 

safrinha com B. brizantha e com B. ruziziensis foram os tratamentos que apresentaram maior 

disponibilidade de palha quando da implantação de soja, em sucessão. Esse fato se deve ao 

consórcio com braquiárias que proporciona maior quantidade e manutenção da palha no solo, 

sendo um fator positivo, no sentido de diminuir a infestação de plantas daninhas no período de 



 

 

 

outono-inverno. Já ao analisar a composição química das espécies, B. ruziziensis e B. brizantha 

apresentaram maior teor e extração de magnésio. Esse pode ser um dos fatores para explicar os 

melhores resultados de grãos por vagem da soja quando cultivada sobre milho-braquiária, assim 

como ocorre neste estudo.  

Ubida (2017) verificou que o número de vagens por planta não foi influenciado pela 
cultura antecessora à soja, inclusive no tratamento onde foi utilizado o consórcio de milho-

braquiária. Entretanto, as maiores produtividades obtidas ocorreram quando a soja foi semeada 

após o milho solteiro e associado à braquiária.  

Deve-se enfatizar que a utilização da rotação de cultura com aporte em qualidade e 

quantidade adequadas de palha permite melhorias nos atributos químicos, físicos e biológicos, 

proporcionado pela diversidade de espécies de plantas, pela diversidade de sistema radicular e 

da ciclagem de nutrientes, favorecendo produtividades crescentes com o passar dos anos 

(UBIDA, 2017).  

O consórcio de plantas com baixa e alta relação C/N apresenta benefícios quando 

utilizadas como cobertura de solo, pois ao mesmo tempo em que culturas com baixa relação 

C/N como a ervilhaca mineralizam rapidamente disponibilizando nutrientes, as espécies com 

alta relação C/N como a aveia e braquiária, por exemplo, acumulam massa seca com melhor 

qualidade sobre o solo protegendo-o contra o impacto de gota da chuva e infestação de plantas 

daninhas, além de garantir os benefícios do acúmulo de palhada ao sistema de plantio direto 

(SECRETTI, 2017).  

Costa et al. (2015) avaliaram a produtividade da soja sobre palhada de forrageiras 

(Sorghum bicolor L. Moench, Pennisetum glaucum L. R. Br. e Urochloa brizantha cv. Xaraés) 

semeadas em diferentes épocas, constataram que não houve diferença para características 

agronômicas avaliadas (altura de inserção da primeira vagem, número de grãos por planta, 

número de vagens por planta, número de grãos por vagem, estande final de plantas, massa de 

cem grãos).  

Garcia (2012), avaliando o desempenho da soja em SPD sobre as palhadas de milho de 

verão + forrageiras do gênero Urochloa, após a adubação nitrogenada, também não constatou 

efeito da palhada sobre essas avaliações da cultura da soja.  

Desta forma, a melhoria dos atributos físicos do solo atua diretamente sobre a 

produtividade de grãos de soja. Chideroli et al. (2011) concluíram que a consorciação e a 

sequência de culturas proporcionaram aumento na macroporosidade e porosidade total do solo 

promovendo maiores valores de produtividade de grãos de soja.  

É provável que a utilização da braquiária em consórcio com o milho safrinha aumentou 

a palhada e a presença de matéria orgânica do solo, e consequentemente interferiram na 

manutenção de água no solo, redução da temperatura e da evaporação para o ambiente, fatores 

aos quais favoreceram em maior disponibilização de água e nutrientes durante o ciclo da 

oleaginosa e que resultou no acréscimo da produção de fotoassimilados e da produtividade.  

A sucessão entre milho-braquiária e soja proporciona melhorias no sistema de produção, 

principalmente em relação à sustentabilidade ambiental e econômica das culturas. Esse cultivo 

proporciona redução dos riscos de perdas na lavoura devido a veranicos e incrementa 

significativamente a produtividade de culturas em sucessão, em especial a soja (RICHETTI, 

2013). 



 

 

 

 

CONCLUSÕES 

A soja semeada em sucessão ao milho de segunda safra consorciado com braquiária, 

sendo esta incorporada ou não ao solo, apresenta maior número de vagens/planta, grãos/vagem, 

peso de mil grãos e produtividade. Assim, conforme as condições desse estudo e levando em 
consideração os benefícios que a braquiária apresenta para o solo, recomenda-se o uso desse 

manejo para a obtenção de maiores rendimentos. 
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