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RESUMO – O milho (Zea mays L.) possui relevante importância mundial pois é uma das principais 

fontes de alimentação humana e animal, porém pode ter sua produtividade comprometida quando 

cultivado em solos compactados. O objetivo deste trabalho foi avaliar se a produção de biomassa de 

milho para silagem é influenciada por dois sistemas de preparo do solo. O experimento foi conduzido na 

Fazenda Escola da UFMS, em Terenos, MS, em um Latossolo Vermelho, com textura muito argilosa. O 

delineamento experimental empregado foi de blocos ao acaso, com dois tratamentos e 10 repetições. Os 
seguintes preparos do solo foram considerados como tratamentos: reduzido (duas gradagens, uma com 

grade aradora e outra com grade niveladora "off set", com 42 discos lisos de 28 polegadas) e 

convencional (uma operação com arado com quatro discos lisos de 42 polegadas seguida de quatro com a 

grade niveladora). Houve a semeadura do híbrido simples Status TG no dia 27 de outubro de 2017, para 

se obter a população final de 78 mil plantas por hectare. As plantas foram conduzidas conforme 

recomendação técnica para a região. A avaliação consistiu no corte das plantas de cada parcela a 15 

centímetros acima do solo no estádio de grãos duros (R5), com 2/3 da linha do leite. Posteriormente, as 

plantas foram pesadas e houve a estimativa da produção de biomassa por unidade de área. Não houve 

diferença significativa entre os tratamentos, indicando que o preparo reduzido pode ser empregado sem 

comprometer a produtividade da cultura. 
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