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Resumo:  O milho é o principal cereal utilizado na produção animal, sendo grandemente utilizado tanto 

na cadeia de produção de ruminantes, como na cadeia produtiva de monogástricos. O presente trabalho 
visa descrever os benefícios dos sistemas integrados de produção agropecuária para a produção de 

biomassa e grãos na cultura do milho. O milho apresenta características favoráveis quanto a sua 

implantação em sistemas de produção agrícola. Apesar de ser uma cultura que não é resistente ao déficit 

hídrico e exige uma fertilidade do solo de média a boa. Essa gramínea se apresenta como excelente 

componente no sistema de produção de alimento animal na forma de silagem e também é a cultura que 

mais é empregada quando se trata de sistemas integrados de produção, os famosos Sistema de Integração 

Lavoura Pecuária (ILP). Em casos de sistemas integrados com a utilização do milho consorciado com  

outras gramíneas, principalmente do gênero Brachiaria, esse tipo de consórcio não  causa prejuízos na 

produção de biomassa para silagem e nem na produção de grãos, pelo contrário,  a diversidade de 

gramíneas na cobertura de solo potencializa a melhor deposição de matéria orgânica e consequentemente 

melhorando os atributos físicos e químicos  do solo, elevando ganhos na produtividade. 
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The Corn Culture in Integrated Systems 

 

Abstract: Corn is the main cereal used when it comes to food for animal production, which is widely 

used both in the ruminant production chain and in the monogastric production chain. Therefore, the 

present work aims to expose by means of a review the benefits of the integrated systems for the 

production of biomass and grains in the maize crop. Corn presents favorable characteristics regarding its 

implantation in the system of agricultural production. Although it is a crop that is not resistant to water 

deficit and requires medium to good soil fertility. This grass is an excellent component in the animal feed 

system in the form of silage and is also the crop that is most employed when it comes to integrated 
production systems, the famous Livestock Integration System (LIS). In cases of integrated systems using 

corn intercropped with other grasses, mainly of the genus Brachiaria, this type of consortium does not 

cause losses in the production of biomass for silage or in the production of grains, on the contrary, the 

diversity of grasses in the soil cover  enhances the better  deposition of organic matter and consequently 

improving the chemical composition of the soil, increasing production gains. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil terá fundamental importância de produção de alimento para o restante do mundo nos 
próximos anos (Scolari, 2006). Nesse contexto, destaca-se a produção de carnes e grãos, o que coloca o 

país ainda mais no centro das atenções. No sistema de integração lavoura-pecuária, a forrageira tem como 

principal objetivo no primeiro momento, fornecer matéria seca de qualidade para alimentação animal até 

aproximadamente o final do outono e começo do inverno e, posteriormente a produção de massa seca 

para formação de palhada, para ser utilizada na próxima safra (Zanine et al., 2006).  

 Quando se trata de produtividade pelos itens citados acima, o conjunto de planejamento na 

execução desse itens são fundamentais para  manter o Brasil  com posição de destaque na produção de 

alimentos, , sendo assim, é imprescindível a adoção  de sistemas de produção e práticas de manejo que 

potencialize esse aumento real, principalmente o controle de pragas e parasitas, buscando novas 

tecnologias de controles biológicos (Crusciol et al., 2018). 

Durante o período seco que ocorre no Brasil Central, geralmente entre os meses de maio a 

setembro, as plantas forrageiras têm seu crescimento limitado, principalmente, pelo recurso hídrico e 
pelas baixas temperaturas, impedindo assim seu desempenho e potencial produtivo sejam expressados 
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(Euclides et al., 2007).  

Uma estratégia que poderia ser adotada é a utilização da integração lavoura-pecuária, pois permite 

a diversificação da rotação, consorciação e ou sucessão das atividades agrícolas e pecuária dentro da 

propriedade rural. Essa técnica possibilita que o solo seja ocupado de forma racional o ano todo e com 

cuidados primordiais para a produção da cultura subsequente, favorecendo o sinergismo nos sistemas de 

integração lavoura-pecuária (SILP) (Embrapa, 2006). 

O milho é o principal cereal utilizado nas misturas de dietas balanceadas quando se trata de 

alimento para produção animal, sendo este grandemente utilizado tanto na cadeia de produção de 

ruminantes, como na cadeia produtiva de monogástricos (Caldarelli e Bachi, 2012).    
No entanto, a monocultura praticada no decorrer dos tempos no país, trouxeram problemas 

relacionados à degradação do solo e passaram ser recorrentes nos sistemas de produção agrícolas (Bonani 

et al., 2017), existindo a necessidade propor novos e eficientes sistemas de produção que ajudasse a 

recuperar, conservar e principalmente a aumentar índices de produção agropecuária sem que precisasse 

abrir mais área de terras no Brasil. Diante desses avanços relacionados com às tecnologias, rigorosos 

controles zootécnicos e eficiência econômica, faz-se necessário aumentar a sustentabilidade para manter a 

competitividade no mercado internacional (Euclides Filho e Euclides, 2010).  

 O presente trabalho visa expor os benefícios dos sistemas integrados para a produção de 

biomassa e grãos na cultura do milho.  

  

Desenvolvimento 

 

A maior produtividade das pastagens pode contribuir para a melhoria da qualidade do solo e para a 

redução de eventuais impactos sobre o ciclo hidrológico, que no Brasil central se estende de outubro a 

março de cada ano, enquanto o maior desempenho por animal pode reduzir a emissão de gases causadores 

do efeito estufa por unidade de produto produzido (Vilela et al., 2005). Novas abordagens metodológicas 

têm sido propostas para avaliar a qualidade física do solo (Moraes et al., 2002). De acordo com Sumner 

(1992), quanto mais se mobiliza o solo afim de condiciona-lo para uma próxima cultura, poderemos estar 

causando reações a níveis biológicos, químicos e físicos que, com o passar do tempo causa dentre outros 

problemas a resistência quanto a sua penetração, diminuindo sua macroporosidade e consequentemente 

diminuindo sua taxa de infiltração, prejudicando a penetração de raízes em profundidade, por outro lado, 

Albuquerque et al.,(2001), fez menção que, quando se possui camadas de solo compactadas, estas 
promovem alterações na qualidade desse solo, causando um interferência direta na produtividade das 

culturas. 

Em trabalhos realizados por Costa et al. (2003), o autor relatou que o uso sucessivo e contínuo do 

sistema de semeadura direta, ocorre marcante reestruturação de solo, com redução na compactação desta 

área após alguns anos de manejo com esse sistema de semeadura direta, e consequentemente ocorre um 

aumento do nível de matéria orgânica nas camadas superficiais do solo. De acordo com Marcolan & 

Anghinoni (2006), a utilização do sistema de semeadura direta por quatro anos seguidos pode ser o 

suficiente para o retornar a densidade do solo, da porosidade total, de microporosidade e da 

macroporosidade à condição original, uma vez que foi comparados a sistemas de semeadura direta com 

oito e 12 anos e não houve diferença significativa entre esses períodos mais longos. 

O aumento dos macroporos em sistema semeadura direta, torna-o mais importante do ponto de 

vista de manejo para conservação de solo (Spera et al., 2009). Andreola et al. (2000), em um de seus 
trabalhos com cobertura de solo, afirmaram que o aumento de volume nos macroporos está diretamente 

ligado com a melhoria da aeração e a capacidade infiltração de água no solo. Já Albuquerque et al. (1995) 

relataram que não houve diferença significativa nos valores de macroporosidade nos sistemas de manejos 

adotados com a rotação de culturas. 

Oliveira et al. (2000) constatou que, em sistemas de produção com integração lavoura-pecuária, o 

rendimento de grãos das culturas anuais após pastagem tendia a ser maior que na ausência de rotação com 

pastagem, e essa afirmação foi relatada também por Macedo (2001). 

O efeito melhorador de uma estrutura de solo é possível, em sua grande maioria, pela 

diversificação de sistemas radiculares, típicos com consórcio de pastagem, que tem um efeito de 

proporcionar um aumento da porosidade do solo (Hamblin, 1985). Na consorciação de forrageiras com o 

milho para silagem, no sistema de semeadura direto, a compactação do solo é menor em razão de este não 
ter suas estruturas alteradas pela aração e gradagem, ter maior cobertura no momento da retirada da 

silagem e, ainda, contar com a ação do sistema radicular da braquiária, que é bastante profundo (Freitas et 
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al.,2005). As plantas forrageiras, principalmente as dos gêneros Brachiaria e Panicum, apresentam uma 

capacidade de reestruturar o solo, através de seu sistema radicular, fornecendo condições favoráveis à 

infiltração e retenção de água e ao arejamento. A parte aérea das plantas protege o solo, evitando perdas 

por erosão, possibilitando, também, controle da temperatura diária mais alta e menores perdas de água por 

evaporação, propiciando assim melhores condições ao desenvolvimento de micros e meso-organismos, 

responsáveis pela decomposição da matéria orgânica (Broch et al. 1997). 

 

Sistemas integrados 

 
O ILP tem inúmeras vantagens para o produtor, dentre as quais podemos citar o aumento da 

produtividade através da fertilização do solo, permitindo maior produção grãos, carne, leite, lã, além da 

melhoria solo e melhor controle de pragas, doenças e risco de erosão.  

Atualmente, os principais sistemas de ILP utilizado são os que empregam as tecnologias do 

Sistema Barreirão, do Sistema Santa Fé e suas variações. Qualquer um desses sistemas são perfeitamente 

ajustáveis a qualquer tamanho de propriedade, desde as pequenas, com alguns hectares e que usam a mão-

de-obra familiar, até aquelas empresariais com alto nível tecnológico (Embrapa, 2006), todavia o uso 

eventual dessas atividades pelo próprio produtor, ou através de parcerias ou arrendamentos, pode ser 

apenas uma estratégia para diminuir custos e retornar rapidamente para a atividade principal da produção 

animal (Macedo & Zimmer, 2007). Kappes et al., (2009), relataram que o sistema de produção integrada, 

semeando soja na safra ao longo de seis anos em consórcio com Brachiaria foi 100% mais eficiente que 
sistemas que não fizeram o uso dessa integração.  

De acordo com Portes et al. (2000), o sistema de integração com o uso da Brachiaria e dos 

Panicum, dispensam o uso de herbicidas na maioria das vezes, pois estes ajudam combater as plantas 

indesejadas na cultura. Já Spera et al. (2009) citou que os nutrientes retirados do solo por uma 

determinada cultura, podem ser repostos mediante a correção feitos com adubação por micro e macro 

elementos, enquanto a palha, que é a principal fonte de matéria orgânica, componente responsável pela 

estruturação física do solo, não tem sido adequadamente reposta nesses sistemas. 

A cultura do milho (Zea mays) se destaca no contexto com sua grande utilização na integração 

lavoura-pecuária (ILP), devido ao grande potencial produtivo que esse cereal apresenta dentro de uma 

propriedade rural, seja ela na forma de produção de grãos para alimentação humana, grãos ou de alimento 

conservado, na forma silagem para alimentação animal (Embrapa, 2006) na época da entressafra ou 
mesmo para suprir a necessidade constante de abastecimento de produção intensiva de alimentação e/ou 

terminação em confinamento seja ele leiteiro ou de corte respectivamente no caso desses grupos de 

animais.  

Outro ponto importante são as vantagens comparativas do milho em relação a outros cereais no 

que diz respeito ao seu consórcio com capim. Na prática, o produtor busca incansavelmente reduzir os 

custos de produção por meio da reforma ou recuperação de seus pastos com alternativas de manejo e 

empregando uma prática sustentável como alternativa, que seria a produção de milho safrinha com a 

pastagem semeada, afim de, servir de alimento para o gado e produzir cobertura do solo, auxiliando 

também a deposição de matéria orgânica nesse solo (Embrapa, 2006). 

Resultados como os apresentados por Cobucci et al. (2001) e Portela (2003) expõe às 

possibilidades de implantação de pastagens de B.brizantha cv Marandu e de P.maximum cv. Mombaça, 

em plantio simultâneo com a cultura do milho, com grandes vantagens econômicas pela amortização dos 
custos com a comercialização dos grãos. No exemplo do capim marandu (Figura 1), após o plantio do 

milho com a braquiária, nos estádios inicias de crescimento da braquiária é aplicado um herbicida seletivo 

ao milho, em sub dose para supressão parcial da braquiária. Esta tem seu crescimento retardado em favor 

da cultura do milho, que tem sua produção de grãos pouco afetada. A braquiária, por sua vez, embora 

tenha sua produção de massa diminuída, ainda consegue se estabelecer com um estande adequado de 

plantas, que cobre adequadamente o solo, e após a colheita do milho, tem sua implantação normalizada. 

 

Figura 1. Massa seca total do milho solteiro e consorciado e de forragem do capim-  mombaça 

plantado solteiro em dias após plantio. Fonte: (Adaptado: Portela 2003).
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Figura 2 - Massa seca total do milho e do capim-marandu plantado solteiro, simultaneamente, e 20 

dias após emergência do milho, com e sem herbicida. Fonte: Cobucci et al. (2001). 

 

 
 

         

 

Matéria Orgânica no Solo (MOS) 

 

A matéria orgânica do solo tem sido pesquisada com maior intensidade nos últimos anos, 

principalmente pelo seu fundamental papel na melhoria nas qualidades e características físicas, químicas 

e biológicas do solo e tem sido realçado por diversos pesquisadores, referenciando-a como o mais 

importante indicador de qualidade de solo. Uma boa concentração de matéria orgânica no solo, determina 
a qualidade deste solo pelo fato de ter maior capacidade de retenção de água e nutrientes (Mitchell et al., 
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2017), além de ser responsável pela aeração desse solo pelas ótimas condições oferecidas às raízes 

(Embrapa, 2006). O milho por ser uma cultura exigente em se tratando de fertilidade do solo, necessita de 

boas condições para justificar todo seu potencial produtivo. No Brasil central, o solo predominante do 

cerrado é caracterizado como um solo arenoso (EMBRAPA,1999) e que precisa de cuidados especiais 

para o cultivo agrícola e pecuário pelo fato de ser pobre em nutrientes (Ca, P, Mg, K, S) importantes para 

boas práticas agronômicas e por necessitar constantemente de reposição desses nutrientes fundamentais 

para o ótimo desenvolvimento das culturas (Embrapa,1999).  

Preparos convencionais de solo pode ser considerado umas das principais fontes de CO2 na 

atmosfera, já que de 30 a 50% do carbono podem ser perdidos por esse processo de revolvimento intenso 
(Baker et al., 2007).  Segundo (Crusciol et al., 2018), a reciclagem dos nutrientes no solo é uma 

importante estratégia para o aumento da eficiência econômica dos sistemas de produção agrícola, pois 

reduz a quantidade necessária de fertilizantes ao longo do tempo. 

No Brasil, por ser um país de clima tropical e ter temperaturas elevas no verão, aliadas a 

predominância de chuvas nessa época, faz com que haja uma velocidade acelerada na decomposição da 

matéria orgânica e que por consequência disso, reduz os teores no solo, consequentemente baixando a 

capacidade de troca de cátions (CTC). Quanto maior a CTC do solo, melhor será sua fertilidade, pois 

absorve íons positivos, como cálcio, magnésio, potássio, nutrientes essenciais para as plantas. Métodos e 

técnicas de adubação podem ajudar a melhorar a CTC do solo (Embrapa, 2006). Por outro lado, (Costa, et 

al., 2014), citaram também que em períodos prolongado de estiagem durante o inverno, atrapalha a 

formação de palhada e que pode interferir no processo de formação da MOS durante a entressafra. 
Técnicas de sistema de semeadura direta (SSD) ou de sistema de plantio direto (SPD), ajudam a 

preservar e aumentar a quantidade e qualidade dessa MOS ano após ano (Balbino et al., 1996). O SSD 

pode aumentar níveis de propriedades físicas, químicas e biológicas em solos arenosos em pouco tempo, 

aumentando a MOS (Mitchell et al., 2017). 

Pelos resultados obtidos, o consórcio do milho com forrageiras tropicais pode ser efetuado 

seguindo as características da espécie a ser efetuada. No consórcio do milho com B. brizantha, a 

semeadura pode ser efetuada simultaneamente à semeadura sem comprometimento na produtividade. Já 

no consórcio com P. maximum, os resultados demonstram que o consórcio efetuado na semeadura 

compromete a produtividade, devendo ser adotadas práticas para amenizar os efeitos da competição 

existente entre a forrageira e o milho (Barducci et al., 2009). Alvarenga et al. (2005) sugeriu a aplicação 

de herbicidas pós-emergentes em sub-doses de forma a suprimir o desenvolvimento da forrageira, 
principalmente no período que maior comprometimento ao desenvolvimento do milho, que se concentra 

entre os 15 a 45 dias do ciclo da cultura (Pântano, 2003). 

No caso em estudo, essa técnica foi extremamente eficiente para o capim Tanzânia, que se 

mostrou susceptível à aplicação do herbicida, reduzindo seu crescimento inicial, e, em função da maior 

densidade de semeadura, o seu estabelecimento inicial inibiu a emergência de plantas daninhas Jakelaitis 

et al. (2005) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em sistemas integrados utilizando o milho consorciado com demais gramíneas, especialmente às 

do gênero Brachiaria,  não  gera prejuízos na produção de biomassa para silagem e nem na produção de 

grãos, pelo contrário, auxilia na preservação do solo e pode contribuir com aumento da produtividade. A 
diversidade de gramíneas na cobertura de solo, pode potencializar a melhor deposição de matéria 

orgânica e, consequentemente, melhorar atributos físicos e químicos do solo, contribuindo para melhorar 

produção de grãos da safra seguinte, cujo é o principal objetivo do sistema de integração lavoura-

pecuária. 

 Por outro lado, o principal agente causador na estrutura e melhoria do solo, são às raízes das 

gramíneas que penetram solo, agindo como ferramenta descompactadora, aeradora, capaz de ajudar na 

penetração da água. Outro ponto a ser observado é a deposição da MOS que ajudará principalmente no 

papel da melhoria nas qualidades e características físicas, químicas e biológicas, todavia melhora também 

a reestruturação dos micros e macroporos responsáveis pela melhoria de infiltração de água e nutrientes, 

além de ter papel importante na regulação de temperatura e mantença da umidade principalmente para 

plantas jovens recém emergidas no sistema de semeadura direta.     
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