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Arranjo de Plantas de Braquiária em 
Consórcio com a Cultura do Milho

Introdução

Nos últimos anos, principalmente a partir da década de 80, houve uma 
difusão muito grande da consorciação do milho com braquiária, pelos 
benefícios que esta oferece, como produção de alimentos (grãos e 
forragens) e palhada para o sistema plantio direto. 

Entretanto, neste sistema, novas relações são estabelecidas, que podem 
trazer diversos benefícios ao sistema de produção, bem como podem 
aumentar a competição por água, luz e nutrientes entre as plantas. Logo, 
os efeitos do consórcio, benéficos ou não, dependem de uma série de 
fatores, destacando-se o manejo empregado no arranjo de plantas, que 
será fundamental no resultado final do balanço da produção, de forma 
a se buscar a otimização da exploração agrícola e a qualidade sócio-
ambiental. 

Os arranjos mais comuns utilizados no consórcio do milho com a 
braquiária é o cultivo desta na linha, na entrelinha ou na linha + 
entrelinha da cultura do milho,sendo que cada uma destas modalidades 
apresenta suas peculiaridades. Dessa forma, a realização de pesquisas 
que comparem o desempenho do milho e braquiária nesta modalidade 
de cultivo pode resultar em diferenças significativas nas produtividades 
dessas culturas para este sistema de produção. 

Aspectos Envolvidos na Consorciação de Plantas

A consorciação de plantas envolve o cultivo de duas ou mais espécies 
numa mesma área, de modo que as culturas convivam durante todo o 
ciclo ou, pelo menos, parte dele (PORTES, 1984). Um dos consórcios 
mais conhecidos e utilizados na agricultura, principalmente por pequenos 
produtores, é o do milho e feijão. Nos últimos anos, com o avanço do 
plantio direto e da integração lavoura-pecuária, a  consorciação do milho e 
braquiária despontou como uma excelente opção de cultivo. 

O consórcio de plantas é estabelecido visando alguns benefícios, 
como a otimização da área de cultivo, o aumento de produtividade das 
culturas, a melhoria das condições físico-hídricas do solo, a redução do 
custo de implantação das pastagens. Entretanto, algumas limitações 
edafoclimáticas, principalmente relacionadas à competição entre as 
plantas, também são estabelecidas.
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•	 Melhoria dos atributos físicos e hídricos do 
solo

O cultivo de gramíneas perenes, como a 
braquiária, em consorciação com culturas 
anuais, como o milho, pode aumentar o 
teor de matéria orgânica do solo (BARBER; 
NAVARRO, 1994) e favorecer a estruturação 
e a estabilidade dos agregados do solo; 
com isso, tem-se a diminuição da sua 
suscetibilidade à compactação e o aumento 
da sua macroporosidade, pois os resíduos 
das gramíneas possuem maior conteúdo de 
lignina, possibilitando aumento nos teores 
dos ácidos carboxílicos e ácidos húmicos 
nos substratos, além de que suas raízes, 
extensas e ramificadas, podem liberar diversos 
exsudatos (PRIMAVESI, 1982; ALVARENGA; 
DAVIDE, 1999). Consequentemente a esta 
melhor estruturação do solo haverá maior 
permeabilidade da água no solo, facilitando a 
sua infiltração.

•	 Melhoria da conservação do solo

A consorciação utilizando uma espécie 
forrageira permite a melhor cobertura da 
superfície do solo. A braquiária, por exemplo, 
é uma espécie cujo desenvolvimento de 
parte aérea permite a cobertura total do 
solo, protegendo-o do efeito erosivo do 
impacto direto das gotas de chuva e, dessa 
forma, minimizando o selamento superficial. 
Adicionalmente, o seu sistema radicular 
fasciculado forma uma malha que prende as 
partículas de solo e evita assim sua perda por 
erosão, permitindo sua conservação ao longo 
dos cultivos (DECHEN et al., 1981). 

•	 Competição por água

A competição se inicia no momento em que 
existe mais de uma espécie de planta buscando 
o mesmo recurso, no caso em questão, a 
água. A competição por água pode interferir 
na produção de biomassa das plantas, em sua 

taxa respiratória e fotossíntese (NISSANKA et 
al., 1997; RAJCAN; SWATON, 2001). 
Em situação de convivência de mais de uma 
espécie numa mesma área, o uso eficiente 
da água (UEA), que relaciona a quantidade 
de massa seca produzida por unidade de 
massa de água absorvida, será de extrema 
importância para o desempenho das plantas. 
O milho e a braquiária, sendo espécies de rota 
fotossintética C4, se sobressaem no UEA em 
relação às plantas C3 (MORRIS; GARRITY, 
1993). Entretanto, quando estabelecido o 
consórcio, estabelecem-se também novas 
relações entre as plantas. Por exemplo, uma 
espécie com arquitetura dominante, como o 
milho, pode sombrear outra com arquitetura 
de menor porte, como a braquiária, elevando 
a umidade relativa e reduzindo a temperatura 
na parte baixeira, o que altera a concentração 
de vapor de água e regulação estomática 
das plantas, modificando assim a UEA delas  
(CHASTAIN; GRABE, 1989). 

O cultivo em consórcio tem maior 
potencialidade para retirar água do solo em 
relação ao solteiro, tendo-se em vista que 
duas espécies são cultivadas no mesmo 
espaço (MOREIRA et al., 2007).  Com relação 
ao consórcio entre o milho e a braquiária, os 
trabalhos visando à definição da demanda 
hídrica ainda são bastante recentes, sendo que 
os resultados obtidos têm variado em função 
da espécie de braquiária avaliada, população 
de plantas, época de cultivo e método de 
determinação da demanda hídrica (FIETZ et 
al., 2013). Sans et al. (2007) verificaram, 
em Sete Lagoas-MG, coeficientes de cultivo 
(Kc) variando de 0,21 a 2,32, sendo que os 
valores para o consórcio entre milho e B. 
brizantha eram muito maiores do que os das 
culturas isoladas. Em Planaltina- DF, Silva et al. 
(2007) também constataram que a demanda 
hídrica do consórcio entre milho e B. brizantha 
(cultivados em espaçamento de 0,90 e 0,30 
m, para milho e forrageira, respectivamente) 
foi superior à do milho em cultivo solteiro, 
atingindo 8,0 mm dia-1, com Kc de 2,3. Já nas 
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condições edafoclimáticas de Dourados-MS, 
Fietz et al. (2009) constataram que, para o 
consórcio entre milho safrinha e B. ruziziensis, 
houve tendência de o consumo hídrico e o 
coeficiente de cultivo aumentarem entre o 
período da emergência até 30 a 55 dias após e 
então diminuírem. De acordo com os autores, 
o consumo de água para este consórcio variou 
de 0,87 a 4,5 mm dia-1, com média de 2,6 mm 
dia-1.

•	 Competição por luz

A luz é um recurso essencial para a realização 
da fotossíntese e para o crescimento das 
plantas. Além disso, controla o tropismo, a 
morfogênese, o florescimento e diversos outros 
processos ligados ao desenvolvimento das 
plantas. A interceptação da radiação solar varia 
de acordo com a altura das plantas, arquitetura 
do dossel e, principalmente, o índice de área 
foliar. Em sistemas consorciados, a diversidade 
de espécies altera a dinâmica de utilização 
da luz em relação ao monocultivo, havendo 
competição entre as espécies. Plantas de 
metabolismo C4 são mais eficientes no uso 
da luz em relação às C3, sendo que o milho, 
por apresentar rápido desenvolvimento foliar, 
se sobressai em relação à braquiária, mesmo 
sendo as duas espécies de metabolismo 
C4. De acordo com Wallace et al. (1991), a 
maior parte da radiação fotossinteticamente 
ativa (RFA) é capturada na camada superior 
do dossel, pelas folhas mais jovens e mais 
eficientes, com menos de 10% da RFA 
chegando a atingir as camadas inferiores 
do dossel abaixo de 1 m. Entretanto, a 
braquiária tem a capacidade de ajustar suas 
características morfológicas e fisiológicas 
em resposta a condições desfavoráveis de 
radiação, podendo aumentar sua área foliar 
específica, diminuir sua relação entre as 
clorofilas a e b e seu ponto de compensação 
luminoso, promovendo um balanço positivo 
de carbono e mantendo seu crescimento, de 
forma a tolerar o sombreamento  (DIAS FILHO, 
2002).

•	 Competição por nutrientes

A competição por nutrientes entre as plantas 
depende do tipo e da disponibilidade deles, 
da quantidade de precipitação pluvial e da 
eficiência de uso dos nutrientes pelas plantas. 
No consórcio de milho e plantas do gênero 
Braquiária, observa-se que a interferência no 
estado nutricional da cultura e no rendimento 
de grãos é variável e depende de condições de 
solo, clima, cultivares e do manejo empregado. 
Normalmente a prática da adubação elimina 
ou minimiza a competição por nutrientes 
entre as espécies. Há situações inclusive de 
benefícios do consórcio, como verificado 
por Magalhães (1997), em que a Brachiaria 
brizantha apresentou maior extração de 
nutrientes quando consorciada com o milho 
em comparação com o cultivo solteiro, 
mostrando a grande capacidade de reciclagem 
de nutrientes desta planta. Outro trabalho que 
mostra efeito sinérgico do consórcio foi o de 
Lara-Cabezas e Padua (2007), em que o milho 
produziu mais grãos quando consorciado com 
a braquiária. Além disso, a possibilidade de 
associação de plantas que possuem picos de 
demanda de nutrientes em diferentes fases 
de seu desenvolvimento permite que o seus 
requerimentos não excedam a taxa pelo qual 
os nutrientes podem ser supridos pelo solo, 
atendendo às demandas das espécies.

Resultados de Pesquisas sobre a 
Distribuição Espacial de Plantas de 
Braquiária

Para estudar o melhor arranjo entre plantas de 
braquiária (Urocloa ruziziensis) no consórcio 
milho (Zea mays), em rotação com a soja 
(Glycine max), sob sistema semeadura direta, 
foram instalados experimentos no Campo 
Experimental da Embrapa Milho e Sorgo, em 
Sete Lagoas-MG, durante as safras 2009-
2010, 2010-2011 e 2011-2012. O solo 
utilizado foi classificado como Latossolo 
Vermelho distroférrico típico. 
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Os tratamentos envolveram três modalidades 
de consórcio (milho solteiro, milho consorciado 
com Brachiaria ruziziensis na entrelinha (Figura 
1 A) e na linha + entrelinha (Figura 1 B)), com 
plantio do milho BRS 1040, no espaçamento 
de 0,7 m e população de 60.000 plantas por 
hectare. A Brachiaria ruziziensis foi semeada 
cerca de uma semana após o milho, em 
espaçamento de 0,35 m, na modalidade de 
consórcio linha + entrelinha e 0,7 m, na 
modalidade entrelinha, com densidade de 17 
plantas por metro linear.

Após a colheita do milho, o terreno ficou 
em pousio, com a cultura da braquiária, que 
foi dessecada no verão antes do plantio 
da soja em rotação. No plantio da soja, 
utilizou-se a cultivar BRS Valiosa RR, no 
mesmo espaçamento do milho e população 
de 240.000 plantas por hectare. No ano 
seguinte, plantou-se novamente o milho com a 
braquiária.

quanto à produção de matéria seca e peso de 
espigas do milho e rendimento de grãos de 
milho e soja. Entretanto, a braquiária cultivada 
na linha + entrelinha do milho produziu maior 
quantidade de matéria seca de parte aérea do 
que quando cultivada apenas na entrelinha do 
milho (Figuras 2 A-C).

A B 

 Figura 1. Braquiária na entrelinha do milho (A) 
(35 dias após o plantio do milho) e braquiária 
na linha + entrelinha do milho (B) (68 dias 
após o plantio do milho). 

No milho foram avaliados a matéria seca 
da parte aérea da planta, peso de espigas e 
rendimento de grãos. Na soja avaliou-se o 
rendimento de grãos; e na braquiária o peso 
de matéria seca da parte aérea das plantas. Os 
dados foram submetidos à análise de variância 
e teste de médias (LSD ao nível de 5% de 
probabilidade).

Observando-se os resultados apresentados nas 
Figuras 2 A-C, verifica-se que a modalidade de 
consórcio da braquiária na linha + entrelinha 
do milho não diferiu da modalidade braquiária 
cultivada na entrelinha do milho e, de maneira 
geral, não diferiu também do milho solteiro 

  

 

 

 Figura 2. Peso de matéria seca de milho (MS 
Mi), de espiga (Esp), grãos de milho (Grãos 
Mi), de matéria seca de braquiária (MS Braq) 
e de grãos de soja (Grãos So) em função 
das modalidades de cultivo (milho solteiro, 
braquiária cultivada na entrelinha do milho – E, 
e braquiária cultivada na linha + entrelinha do 
milho – LE), nas safras 2009-2010 (A), 2010-
2011 (B) e 2011-2012 (C).

Esses resultados do desempenho da 
modalidade de cultivo de braquiária na linha 
+ entrelinha do milho são importantes 
porque além dos benefícios registrados nesta 
pesquisa, Alvarenga e Noce (2006) salientaram 
que, nesta condição, a pastagem é mais bem 
implantada, com maior produção de biomassa 
e formação de touceiras menores, o que facilita 
as operações de cultivo da área em sucessão 
ao pasto, bem como promove melhor cobertura 
de solo.

Adicionalmente, o consórcio pode favorecer o 
cultivo da cultura sucessora, como a soja, por 
exemplo, pela melhoria nas condições físicas 
do solo, produção de palha para a semeadura 
direta, pelo favorecimento da infiltração de 
água, permitindo maior exploração do perfil do 
solo pelas raízes, pela diminuição do processo 
erosivo e, consequentemente, a manutenção 
da estabilidade do sistema (CHIODEROLI et al., 
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2012). Cabe destacar que, para outras regiões, 
outros tipos de arranjos podem ser os mais 
indicados para a consorciação, sem prejuízo 
ao cultivo do milho (CECCON et al., 2005; 
BORGHI; CRUSCIOL, 2007; CHIODEROLI et 
al., 2010, 2012). 

Considerações Finais

Diante do que foi discutido e com os resultados 
apresentados, indica-se a implantação do 
capim braquiária tanto na linha quanto na 
entrelinha em sistemas consorciados com 
milho em espaçamento de 0,7 m, pois nesta 
modalidade de cultivo há maior produção 
de biomassa de braquiária sem prejuízos à 
produção do milho. 
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