
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: A INFLUÊNCIA DO MILHO VOLUNTÁRIO NA SOJA (GLYCINE MAX L.) E O SEU
DESENVOLVIMENTO EM DIFERENTES TIPOS DE SOLO.
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS AGRÁRIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ANHANGUERA DE RONDONÓPOLISINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): GLAUCYA PATROCÍNIA CAMARGO DOGNANIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): FRANCISCO GUIRADO FUSTAINE, MARCOS PIRES DE ALMEIDAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): BRUNA ELUSA KROTHCOLABORADOR(ES): 



1 RESUMO  

O experimento foi conduzido nos meses de março a abril do ano de 2016, na área 

experimental da Fazenda Escola da Faculdade Anhanguera de Rondonópolis. O 

trabalho tem como principal objetivo avaliar a influência do milho voluntário na soja 

(Glycine max L.) e o seu desenvolvimento em diferentes tipos de solo. O 

delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado (DIC) constituído 

por quatro áreas experimentais situadas em diferentes tipos de solo, divididas em 

área de soja com a ocorrência de milho voluntário e área de soja sem a ocorrência 

de milho voluntário. A manifestação das plantas voluntárias de milho (Zea mays L.) 

na cultura subsequente desencadeou-se devido o histórico de uso das áreas, em 

que foi cultivada de forma rotacionada por anos soja seguida de milho, o que tornou 

possível avaliar a representatividade e o desenvolvimento do milho voluntário nos 

diferentes tipos de solo. Os resultados obtidos no experimento foram avaliados 

estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de significância.  

 

Palavras-chave: Plantas voluntárias; Glycine max L; Cultura subsequente; Zea 

mays L. 

 

2 INTRODUÇÃO 

O milho (Zea mays) é um conhecido cereal cultivado em grande parte do 

mundo, sendo extensivamente utilizado na alimentação humana e animal devido 

suas qualidades nutricionais. Trata-se de uma cultura importante amplamente 

utilizada em programas de sucessão com a soja. Auxilia no combate a erosão pela 

grande quantidade de matéria vegetal produzida (palha), favorece o manejo 

adequado de pragas na cultura da soja e exerce papel importante no manejo de 

plantas daninhas, tanto como opção para alternar os mecanismos de ação de 

herbicidas, como no efeito supressor resultante da palha depositada sobre o solo 

após sua colheita. 

A intensificação no uso da terra em função do cultivo sucessivo de culturas 

possibilita a ocorrência alterações na composição das espécies vegetais, tanto em 

plantas consideradas daninhas quanto em sementes remanescentes ou rebrote de 

plantas de culturas recém-colhidas. As plantas voluntárias são aquelas que 

persistem no campo competindo com a cultura sucessora e geralmente são mais 

resistentes devido à modificação genética. 



“As perdas na colheita, o transporte dos grãos, o manejo inadequado do 

herbicida durante a semeadura e o cultivo repetido de culturas RR são alguns 

fatores que podem causar o aparecimento de plantas tigueras.” (EMBRAPA, 2015). 

Essas plantas também interferem na ocorrência de pragas, doenças, no 

desenvolvimento e na produtividade das culturas semeadas em sucessão. Segundo 

a EMBRAPA (2015), o milho é muito competidor no solo e isso é bastante elevado e 

pode causar redução de produtividade na soja. Se houver duas ou três plantas por 

metro quadrado, o milho pode reduzir em até 50% a produtividade da soja. Os 

agricultores que adotam o sistema de produção que tem a soja seguida do milho 

safrinha, ambos geneticamente modificados para resistir ao herbicida glifosato, 

apresentam como desafio realizar o controle eficaz das plantas de milho durante a 

cultura da soja, pelo fato do milho voluntário crescer mais rápido principalmente nos 

estádios iniciais, garantindo maior altura que a soja ao longo do ciclo causando 

sombreamento e competindo por nutrientes e recursos hídricos da cultura. 

Entretanto, essas plantas voluntárias de milho resultantes da germinação de 

grãos perdidos na colheita mecanizada, podem se tornar um sério problema nas 

culturas cultivadas em sequência. Esse problema se agrava no caso do milho com a 

tecnologia Roundup Ready (RR), cujas plantas tornam-se plantas daninhas na 

cultura da soja RR.  Além da possível competição entre as plantas voluntárias com a 

cultura sucessora, as mesmas podem servir de hospedeiras para insetos 

considerados praga e para microrganismos causadores de doenças no período de 

entressafra e interferir negativamente no desenvolvimento e na produtividade das 

culturas semeadas em sucessão. 

A importância da pesquisa é avaliar a influência e os principais danos 

causados pelo milho voluntário na cultura da soja, não apenas levando em 

consideração os fatores da ação da matocompetição entre as culturas, mas também 

a representatividade e o desenvolvimento do milho voluntário em diferentes tipos de 

solos.   

 

3 OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

Avaliar a influência e danos ocasionados pela ocorrência do milho voluntário 

sobre a cultura da soja em diferentes tipos de solo.  

 



Objetivos específicos: 

Avaliar as perdas de produtividade na cultura da soja em decorrência da ação 

do milho voluntário; 

Avaliar o porte das plantas de soja com a das áreas com e sem a ocorrência 

do milho voluntário; 

Analisar o desenvolvimento das plantas de milho voluntário como ação da 

matocompetição sobre a cultura da soja. 

 

4 METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido nos meses de março a abril do ano de 2016, na 

Fazenda Escola da Faculdade Anhanguera de Rondonópolis, nas coordenadas 16° 

26’ S, 54° 33’ W e 304 m de altitude, localizada a 10 km do município de 

Rondonópolis-MT. Esta região encontra-se sob bioma de Cerrado, e clima 

predominante pela classificação Koppen do tipo Aw. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado (DIC) 

constituído por quatro áreas experimentais situadas em diferentes tipos de solo, 

representados por: Plintossolo de textura argilosa pouco cascalhenta e ausência de 

calhaus; Latossolo Amarelo; Plintossolo de textura argilosa cascalhenta e presença 

de calhaus; e Latossolo Vermelho Amarelo. Todas as áreas avaliadas foram 

divididas em área de soja com a ocorrência de milho voluntário e área de soja sem a 

ocorrência de milho voluntário totalizando em 8 parcelas, onde realizaram-se quatro 

repetições em cada parcela. As parcelas foram representadas por: 

Parcela 1. Plintossolo, de textura argilosa pouco cascalhenta e ausência de calhaus, 

com milho voluntário; 

Parcela 2. Plintossolo, de textura argilosa pouco cascalhenta e ausência de calhaus, 

sem milho voluntário;  

Parcela 3. Plintossolo, de textura argilosa cascalhenta e presença de calhaus, com 

milho voluntário; 

Parcela 4. Plintossolo, de textura argilosa cascalhenta e presença de calhaus, sem 

milho voluntário; 

Parcela 5. Latossolo Vermelho Amarelo, com milho voluntário; 

Parcela 6. Latossolo Vermelho Amarelo, sem milho voluntário. 



Para as variáveis altura das plantas de soja e produtividade realizou-se 

análise estatística, e para altura das plantas de milho e número das plantas de milho 

obteve-se apenas a intensidade por parcela. 

As variáveis analisadas, quando significativas, Tiveram suas médias 

comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade utilizando-se o software 

estatístico SASM-Agri (CANTERI et al., 2001). 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Tipos de solos 

Os plintossolos (FF) tratam-se de solos de expressiva plintitização com ou 

sem formação de petroplintita. São constituídos por material mineral, apresentando 

horizonte plíntico, litoplíntico ou concessionário iniciando dentro de 40 cm da 

superfície; ou iniciando dentro de 200 cm da superfície quando precedidos de 

horizonte glei ou imediatamente abaixo do horizonte A, E ou de outro horizonte que 

apresente cores pálidas, variegadas ou com mosqueados de coloração desde 

avermelhada até amarelada. O plintossolo avaliado neste experimento é classificado 

na subordem pétrico (SiBCS, 2013). 

Os Latossolos são solos constituídos por matérias mineral, apresentando 

horizonte B latossólico precedido de qualquer tipo de horizonte A dentro de 200 cm 

da superfície do solo, ou dentro de 300 cm se o horizonte A apresenta mais que 150 

cm de espessura. Os Latossolos Amarelos (LA) apresentam matiz 7,5YR ou mais 

amarelo na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). Os 

Latossolos Vermelho-amarelos (LVA) são outros solos de cores vermelho-

amareladas que se enquadram entre os Latossolos Amarelos e Latossolos 

Vermelhos (solos com matiz 2,5YR ou mais vermelho na maior parte dos primeiros 

100 cm do horizonte B). Os solos avaliados neste trabalho são eutróficos, portanto, 

apresentam saturação de bases alta (V≥50%) na maior parte dos primeiros 20 cm do 

horizonte B (inclusive BA) (SiBCS, 2013). 

A Parcela 1 com milho voluntário e a Parcela 2 sem milho voluntário, são 

constituídas por Plintossolo, de textura argilosa pouco cascalhenta (de acordo com 

Santos et al., 2013 conteúdo de cascalho de 80-150 g/kg-1 ) e com ausência de 

calhaus. Tratam-se de áreas de rotação de culturas soja-milho em sistema 

convencional de plantio com incorporação de palhada. 



A Parcela 3 sem milho voluntário e a Parcela 4 com milho voluntário, são 

compostas por Latossolo amarelo. Nessas áreas a soja apresentou-se com 

melhores características de desenvolvimento. Esse solo apresenta pouca matéria 

orgânica e é ausente de cascalho, nesta área foi-se realizada rotação de culturas 

soja-milho, porém, não se empregou o sistema de plantio direto na palha. 

Parcela 5 sem milho voluntário e Parcela 6 com milho voluntário são 

constituídas por Plintossolo, de textura argilosa cascalhenta e presença de calhaus 

que de acordo com Santos et al., 2013 apresenta conteúdo de cascalho superior a 

500 g/kg-1. com relação às áreas anteriormente avaliadas, a soja dessa área 

apresentou-se com o menor índice de desenvolvimento. O solo mostrou-se mais 

denso e com pouca matéria orgânica, além disso, consta em seu histórico de uso 

que já foi muito revolvido e sempre ocorreu o sistema de plantio convencional e 

revirando o solo. 

Parcela 7 sem milho voluntário e Parcela 8 com milho voluntário são 

compostas por Latossolo Vermelho Amarelo, essa área apresentou-se com 

compactação e pé de grade, por esse fato, este solo apresenta- se com estrutura em 

blocos. A parcela situa-se em uma área de rotação de culturas em sistema 

convencional, onde nos últimos anos foi-se cultivado soja e milho com maior 

frequência com relação às demais áreas. 

Neste experimento as medições foram realizadas com trena e todas as 

parcelas ficaram com extensão 200m2 e 5,4 m2 de área útil em espaçamento de 45 

cm. As mesmas foram demarcadas com estacas onde foram selecionadas parcelas 

com e sem representatividade de plantas de milho voluntário na soja. A colheita 

ocorreu manualmente em todas as parcelas e em pontos aleatórios dentro de cada 

uma. Foram selecionadas três linhas de três metros, onde foram colhidos quatro 

feixes de soja nas áreas de ocorrência de milho voluntário e uma planta de milho 

voluntário, e somente quatro feixes de soja nas áreas sem a ocorrência de milho 

voluntário. Desse modo, totalizaram-se oito amostras em cada parcela. Essas 

amostras foram separadas e identificadas com etiquetas de acordo com o tipo de 

solo da parcela correspondente, especificando também se apresentava ou não a 

ocorrência do milho voluntário. 

A cultivar utilizada de soja foi TMG 2187 IPRO com características 

agronômicas: crescimento determinado, maturação relativa 8.7, folha estreita, 

resistente ao acamamento e ao nematóide do cisto. 



O material de soja foi plantado com atraso na segunda quinzena de dezembro 

de 2015. Vale ressaltar que de acordo com Gallo (2002) a produtividade média 

obtida pelos produtores do estado do MT está em torno de 50 sc ha-1. Sendo assim, 

este atraso citado, colaborou na redução da produtividade. Durante a condução da 

cultura que inicialmente efetuou-se os devidos tratos culturais necessários, porém, 

no terço final do ciclo foi pouco eficiente. 

Com relação a controle de pragas, segundo Gazzoni et al. (1988) a maior 

porcentagem de desfolha ocasiona queda significativa de produção. Em específico 

nas áreas avaliadas houve principalmente a ocorrência de lagarta da desfolha 

(Pseudoplusia includens) e percevejo marrom (Euchistus heros). 

As plantas voluntárias de milho caracterizaram-se em toda área experimental 

de acordo com cada tipo de solo avaliado: Plintossolos sem calhaus (ausência de 

cascalho) com 18 plantas, Latossolo Amarelo com 30 plantas, Plintossolo com 

calhaus 10 plantas e finalmente Latossolo Vermelho Amarelo com 24 plantas, 

expressos em 200 m2 de cada tratamento. Vale ressaltar que a população de milho 

voluntário se deu naturalmente nessas áreas de estudo, ou seja, o mesmo não foi 

plantado de forma intencional. Ao extrapolarmos estas populações por hectare, 

teremos 900 plantas no Plintossolo sem calhaus; 1500 plantas no Latossolo 

amarelo; 500 no Plintossolo com calhaus e finalmente 1200 plantas no Latossolo 

Vermelho Amarelo. 

 

6 RESULTADOS 

Analisando a tabela 1, não houve diferença significativa pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade com relação à produtividade da soja com e sem o milho 

voluntário. Contudo no tratamento Latossolo amarelo sem milho voluntário 

proporcionou a maior média de altura das plantas diferindo estatisticamente no teste 

de Tukey do Plintossolo sem calhaus/ soja com milho voluntário. 

A produtividade não foi influenciada pelos tipos de solo com ou sem o milho 

voluntário. Com relação ao porte das plantas da cultura da soja houve diferença 

significativa entre os tratamentos sendo que o Latossolo Amarela apresentou-se 

com a maior média, enquanto que no Plintossolo sem calhaus/ soja sem milho 

voluntário apresentou-se com a menor média. 



Tabela 1. Altura de plantas de soja, produtividade de soja em função de diferentes solos 
com e sem a presença de milho voluntário. 

Tratamentos Altura das plantas de soja 
(cm) 

Produtividade (g planta-1) 

FF sem calhaus/soja sem MV 51,38 c 163,54 a 
FF sem calhaus/soja com MV 50,94 c 94,33  a 
LA/soja sem MV 84,44 a 156,36 a 
LA soja com MV 80,63 ab 149,30 a 
FF com calhaus/soja sem MV 51,06 c 94,56 a 
FF com calhaus/soja com MV 60,19 c 111,45 a 
LVA/soja sem MV 68,69 abc 127,19 a 
LVA/soja com MV 65,94 bc 122,10 a 

CV (%) 11,90 39,85 
Colunas seguidas pela mesma letra minúscula não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
Legendas: FF: Plintossolo; MV: milho voluntário; LA: Latossolo amarelo; LVA: Latossolo Vermelho-

amarelo. 
 

Analisando a tabela 2 avaliando a presença numérica de plantas de milho 

voluntário em todas as áreas, houve maior população e desenvolvimento mais 

intenso em altura no Latossolo amarelo. Porém, no Plintossolo sem e com calhaus 

as plantas voluntárias apresentaram-se com menor desenvolvimento e menor com 

população respectivamente. 

Na área de Latossolo Amarelo, apesar da maior presença, com milho 

voluntario com 183 cm de altura e 30 plantas em 200m2, não expressou menor 

produtividade (tabela 1). Observa-se que neste solo há maior fertilidade química, 

promovendo crescimento e produção de soja. 

 

Tabela 2. Altura de plantas de milho voluntário e número de plantas em 200 m2. 

Tratamentos Altura das plantas de milho 
(cm) 

Número de plantas de milho em 
200 m2 

FF sem calhaus 127 18 

LA  183 30 

FF com calhaus 141 10 

LVA 152 24 

Legendas: FF: Plintossolo; LA: Latossolo amarelo; LVA: Latossolo Vermelho-amarelo. 
 

É necessário informar que no estado do MT, de acordo com Gallo (2002) 

produtividade em soja inferior ou igual a 50 sc/ha-1 (3000 kg ha-1) é considerada 

baixa. 



As áreas com ou sem a ocorrência de milho voluntário, sofreram com 

altíssima pressão de pragas, principalmente lagarta desfolhadora estádios R1- R2 

com desfolha significativa (de 20% a 40% de desfolha) e posteriormente percevejo 

no estádio R4 até o final do ciclo da cultura. A lagarta Pseudoplusia includens e o 

percevejo Nezara viridula foram os que mais contribuíram sobre maneira nos danos 

da produção. 

O dado trabalho já faz parte da realidade sofrida pelos produtores de soja e 

milho transgênicos na região do cerrado mato-grossense, necessitando de outros 

resultados que possibilitem posicionamento adequado de recomendação técnica. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As perdas de produtividade causadas por milho voluntário não se 

expressaram em todo o experimento. 

As menores alturas das plantas de soja deu-se nas áreas com e sem 

ocorrência de milho voluntário nos Plintossolos.  

A presença de milho voluntário ocorreu em Latossolo Amarelo, com altura de 

183cm e presença de 30 plantas a cada 200m2. 
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