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MATOS, Williams da Silva. Desenvolvimento e produtividade de milho híbrido 
em diferentes densidades de plantas e épocas de cultivo. Dissertação 
apresentada ao curso de mestrado em Agronomia/Produção vegetal, área de 
concentração: manejo de culturas. Universidade Federal de Roraima – UFRR. Boa 
Vista, 2018. 
 

RESUMO 

 

Os híbridos de milho lançados no mercado, atualmente, apresentam 

arquitetura foliar modificada pelo melhoramento genético. Eles possuem folhas mais 

eretas e adequadas ao maior adensamento, o que aumenta a eficiência de uso dos 

recursos naturais, principalmente da radiação solar. Neste contexto, objetivou-se 

com esta pesquisa avaliar o desenvolvimento vegetativo e desempenho dos 

componentes de produção da cultivar de milho híbrido AG 7088 RR2, cultivado em 

diferentes densidades de plantas em condições de sequeiro e irrigado na savana de 

Roraima. Os experimentos foram realizados nos anos agrícolas de 2016 (cultivo 

irrigado) e 2017 (cultivo sequeiro), no campo experimental do Centro de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal de Roraima – CCA/UFRR. Adotou-se o 

delineamento experimental em blocos ao acaso com seis tratamentos e quatro 

repetições. Os tratamentos consistiram de seis densidades de plantio: 40; 60; 80; 

100; 120 e 140 mil plantas ha-1. Aos 70 dias após a semeadura (DAS) foi realizado a 

avaliação das variáveis relacionadas ao desenvolvimento vegetativo, e aos 120 DAS 

realizou-se a análise dos componentes de produção. De todas as variáveis 

analisadas, apenas a altura da folha bandeira e a altura total da planta não foram 

afetadas pelas diferentes densidades de plantio. A elevação da densidade de plantio 

aumentou linearmente a atenuação da radiação fotossinteticamente ativa, no terço 

médio e no terço inferior do dossel das plantas. Com o acréscimo da densidade de 

plantas, houve redução linear em todas as variáveis relacionadas à espiga. A 

densidade de máxima produtividade estimada no cultivo irrigado foi de 123.511 

plantas ha-1, correspondente a produtividade máxima de 10.855,7 kg ha-1, e no 

cultivo sequeiro a densidade máxima estimada foi de 126.960 plantas ha-1, com 

produtividade máxima estimada de 10.315,6 kg ha-1. 

 

Palavras-Chave: Zea mays. Milho transgênico. Savana de Roraima. 
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MATOS, Williams da Silva. Hybrid corn development and productivity at different 

plant densities and growth seasons. Dissertation submitted to the master’s degree 

in Agronomy / crop production, area of concentration: crop management. Federal 

University of Roraima – UFRR. Boa Vista, Roraima. 2018. 

 

ABSTRACT 

 

The hybrid corn introduced on the market today have foliar architecture modified by 

genetic improvement. They have more erect leaves and are suitable for greater 

densification, which increases the efficiency of the natural resources, especially solar 

radiation. In this context, the objective of this research was to evaluate the vegetative 

development and performance components of the hybrid corn AG 7088 RR2, 

cultivated at different plant densities and under dry or irrigated conditions in the 

Roraima savannah. The experiments were carried out in the agricultural years of 

2016 (irrigated crop) and 2017 (dry crop), at the experimental field of the “Centro de 

Ciências Agrárias” (CCA) of the “Universidade Federal do Roraima” (UFRR). The 

experimental design was a randomized complete block design with six treatments 

and four replications. The treatments consisted of six planting densities: 40; 60; 80; 

100; 120 and 140 thousand plants ha-1. At 70 days after sowing (DAS), the variables 

related to vegetative development were evaluated, and at 120 DAS the production 

components were analyzed. Of all the analyzed variables, only the height of the flag 

leaf and the total height of the plant were not affected by the different planting 

densities. The elevation of planting density linearly increased the attenuation of the 

photosynthetically active radiation at the middle third and lower third of the plants 

canopy. With the increase of plant density, there was a linear reduction in all 

variables related to the corn cob. The density of maximum yield estimated in the 

irrigated crop was 123,511 plants ha-1, corresponding to the maximum yield of 

10,855.7 kg ha-1, and in the dry crop the maximum density estimated was 126,960 

plants ha-1, with maximum estimated productivity of 10,315.6 kg ha-1. 

 

 

Keywords: Zea mays. Transgenic corn. Savannah of Roraima. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O milho (Zea mays L.) é uma cultura de alto valor nutricional, amplamente 

utilizado para o consumo humano e animal, bem como para a fabricação de 

produtos industriais, como: etanol, isoglucose, produtos biodegradáveis, entre 

outros. Cultivado em diversas regiões do mundo, o milho tem capacidade para 

apresentar produtividade acima dos 20.000 kg ha-1 (XU et al., 2017a). Mundialmente 

os três maiores produtores de milho são os Estados Unidos, China e Brasil, que na 

safra 2016/2017 produziram 348,8; 219,6 e 98,5 milhões de toneladas, 

respectivamente (USDA, 2018a). No Brasil a produtividade média de milho em 2017 

foi apenas 5.579,0 kg ha-1, enquanto que nos EUA e Argentina foi de 10.960,0 e 

8.370,0 kg ha-1, respectivamente (USDA, 2018b). 

Em grande parte das áreas destinadas à produção de milho no Brasil, o 

cultivo deste cereal é realizado sem o devido acompanhamento técnico, e sem o 

investimento necessário para elevar a produtividade das lavouras. O uso 

inadequado das técnicas de cultivo, solos com baixa fertilidade, sementes de má 

qualidade, mão de obra desqualificada, e o baixo incremento tecnológico, são alguns 

dos fatores que contribuem para o baixo rendimento desta espécie (FANCELLI; 

DOURADO NETO, 2009). 

Dentre as técnicas de cultivo utilizadas para aumentar a produtividade do 

milho, tem-se a densidade de plantio, que é uma das práticas de manejo que mais 

influenciam a produtividade de grãos. Conforme Sangoi (2002a), a modificação do 

número de plantas na linha de plantio e do espaçamento entre as linhas, pode 

contribuir para maximizar a interceptação da radiação solar, otimizar o seu uso, e 

assim aumentar o rendimento de grãos. Porém, Marchão et al. (2006) alertam que a 

adoção de densidades muito elevadas podem causar redução na atividade 

fotossintética das plantas e diminuição da conversão de fotoassimilados em 

produção de grãos. 

Outra consequência para o aumento da densidade, diz respeito à 

assincronia entre o pendoamento e a emissão dos estilo-estigmas na espiga, 

causando o fenômeno da esterilidade feminina, que é um dos principais fatores 

responsáveis pela redução da produção de grãos por espiga e, consequentemente, 

do rendimento da cultura. Além disso, pode haver redução na taxa de deposição de 
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lignina e celulose no colmo, e aumento da competição intraespecífica (SANGOI et 

al., 2002a). 

O espaçamento reduzido, até o limite adequado na entrelinha e entre plantas 

na linha de plantio, é uma alternativa para incrementar a produtividade de grãos, 

considerando que as plantas podem alterar o seu rendimento conforme o grau de 

competição intraespecífica promovido pelas diferentes densidades de plantio (SILVA 

et al., 1999). Contudo, não basta só aumentar a população de plantas, é preciso 

também, levar em consideração a interação entre os fatores ambientais e as práticas 

de manejo.  

O cultivo de milho em condição de sequeiro, por exemplo, é dependente de 

condições climáticas favoráveis ao seu desenvolvimento, principalmente na 

semeadura e durante os períodos mais críticos de crescimento (floração e formação 

dos grãos). Para amenizar os riscos de redução da produtividade e da qualidade dos 

grãos, devido a condições climáticas adversas, a estratégia é realizar o plantio na 

época adequada e, em certos casos, fazer uso de irrigação complementar para que 

a cultura não sofra com a ocorrência de déficit hídrico (CARDOSO et al., 2004; 

FORSTHOFER et al., 2006; TIGGES et al., 2016). 

A época de semeadura pode influenciar na determinação da densidade de 

plantio, pois o plantio em época desfavorável pode promover modificações no 

desenvolvimento das plantas, como a redução da área foliar e da eficiência de 

utilização da radiação solar. Dessa forma, o aumento da população de plantas, até a 

densidade de plantio considerada ótima, é uma alternativa para compensar estas 

reduções, devido à elevação da capacidade fotossintética da plantas (SILVA et al., 

1999). 

A realização de estudos envolvendo diferentes densidades de plantio é 

importante para entender o comportamento de novos híbridos em determinado 

ambiente, uma vez que o fator densidade está diretamente ligado às condições 

ambientais, principalmente, à interceptação da radiação solar, que é um dos 

principais elementos que influenciam na produtividade desta cultura (SANGOI et al., 

2002b). 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o desenvolvimento vegetativo e desempenho dos componentes de 

produção da cultivar de milho híbrido AG 7088 RR2, cultivado em diferentes 

densidades de plantas em condições de sequeiro e irrigado na savana de Roraima. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar o efeito de diferentes densidades de plantas nas variáveis fenológicas da 

cultivar de milho híbrido AG 7088; 

- Determinar a densidade de plantas que proporciona o maior rendimento de grãos 

para duas épocas de plantio. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 ASPECTOS GERAIS DA CULTURA E PRODUÇÃO 

 

O milho ocupa uma posição de destaque no cenário agrícola internacional. 

Na América Latina esta cultura é utilizada desde os tempos mais antigos, como uma 

das principais fontes de alimentação, sendo este o principal cereal produzido no 

Brasil. No País a cultura do milho ocupa a segunda maior área cultivada, dentre as 

espécies produtoras de grãos, sendo produzido em diversas formas, desde a 

agricultura familiar, até grandes propriedades com utilização de altos níveis 

tecnológicos (IBGE, 2017).  

A área total ocupada pelo cultivo de milho no Brasil em 2017 foi de 18,0 

milhões de hectares, aproximadamente, com produção de 99,5 milhões de toneladas 

e rendimento médio de 5.579,0 kg ha-1. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são 

as que apresentaram as mais altas produtividades, com 6.659,0; 6.079,0 e 6.045,0 

kg ha-1, respectivamente. Em relação às Unidades da Federação, as maiores 

produtividades foram verificadas nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 

Paraná, Minas Gerais e São Paulo com 8.406,0; 7.302,0; 6.256,0; 6.143,0 e 6.048,0 

kg ha-1, respectivamente (IBGE, 2017). Isto se deve, em grande parte, ao 

aperfeiçoamento das técnicas de produção, e ao investimento maciço em novas 

tecnologias aplicadas ao sistema produtivo. 

Contrastando com as regiões citadas acima, as regiões Norte e Nordeste do 

Brasil foram as que apresentaram as mais baixas produtividades do milho em 2017. 

O rendimento médio observado nessas regiões foi de 3.652,0 e 2.488,0 kg ha-1, 

respectivamente. No estado de Roraima a produção de milho foi de 16,35 mil t, com 

produtividade de 2.884,0 kg ha-1 (IBGE, 2017). 

 

3.2 DESCRIÇÃO DA ESPÉCIE E EXIGÊNCIAS CLIMÁTICAS 

 

O milho é caracterizado como uma espécie monóica, suas flores masculinas são 

organizadas em panículas, encontradas no ápice das plantas, e as flores femininas 

se desenvolvem em espigas, localizadas no terço médio das plantas. Essa 

característica monóica ocasiona a polinização cruzada, permitindo uma extrema 

especialização da inflorescência (FORNASIERI FILHO, 2007). 
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A identificação dos estádios de desenvolvimento do milho é dividida em fase 

vegetativa (V) e reprodutiva (R). As subdivisões (estádios fenológicos) da fase 

vegetativa são designadas da seguinte forma: V1, V2, V3, até Vn, em que n 

representa o estádio da última folha desenvolvida antes do pendoamento. O primeiro 

e o último estádio vegetativo são descritos como VE (emergência) e VT 

(pendoamento), respectivamente. Já a fase reprodutiva é subdividida em seis 

estádios fenológicos: R1 (florescimento), R2 (grão bolha de água), R3 (grão leitoso), 

R4 (grão pastoso), R5 (grão farináceo) e R6 (maturação fisiológica) (FORNASIERI 

FILHO, 2007). O ciclo desta cultura apresenta variação entre 100 e 180 dias, 

conforme as características do genótipo cultivado (superprecoce, precoce ou tardio), 

este período compreende desde a semeadura até a maturação fisiológica (PORTES; 

MELO, 2014; WANG et al., 2015). 

No mercado, existem cultivares de milho que apresentam diferentes 

características fisiológicas, e que se adaptam melhor às condições do ambiente, de 

diferentes regiões, visando a atender as finalidades do agricultor (NASCIMENTO et 

al., 2011). No passado, mais precisamente na década de 30, quando as tecnologias 

voltadas para a produção de milho ainda eram baixas, os híbridos duplos atingiam 

produtividades de até 2 toneladas por hectare. Na década de 60, alguns produtores 

já conseguiam atingir produtividades de 6 toneladas por hectare. A partir de então, 

os pesquisadores observaram que os híbridos simples eram mais vantajosos em 

produtividade e uniformidade, assim, deu-se início à divulgação e à indicação destes 

híbridos para os produtores (SANGOI et al., 2002a; FORSTHOFER et al., 2006). 

O elevado nível de produtividade de grãos, verificado na cultura do milho, é 

devido ao seu mecanismo fotossintético ser do tipo C4, que mantém alta relação 

CO2:O2, que por sua vez, elimina quase que totalmente o processo de 

fotorrespiração (MONTPIED et al., 2009; PORTES; MELO, 2014). Contudo, esta 

espécie sofre influência significativa da temperatura do ar da noite e do dia, sendo a 

da noite, decisiva no metabolismo e respiração noturna (FORNASIERI FILHO, 

1992).  

Segundo Rezende et al. (2003), os ciclos vegetativos podem variar conforme 

a temperatura. Assim, quando as temperaturas médias são superiores a 20ºC, o 

ciclo das cultivares precoces varia de 80 a 110 dias, e o das cultivares médias pode 

variar de 110 a 140 dias, até alcançar a fase de maturação fisiológica. Para Pereira 

et al. (2002), a influência que a temperatura exerce sobre o crescimento e o 
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desenvolvimento das culturas está relacionado com a velocidade das reações 

químicas e dos processos internos de transporte. 

Em grande parte das regiões onde há produção de milho, há uma exposição 

intensa das plantas à irradiação, e a elevados índices de temperatura do ar, além da 

ocorrência de deficiência hídrica. Esse conjunto de fatores aumenta a 

evapotranspiração das plantas, agravando ainda mais as implicações resultantes da 

falta de água. Em condições adequadas, sob o aumento da intensidade luminosa, o 

milho apresenta rendimentos satisfatórios, fato que está relacionado ao seu 

mecanismo fotossintético C4 (KUNZ et al., 2007). 

Segundo Dourado Neto (2003), a distribuição espacial de plantas, o arranjo 

das folhas na planta, a extensão da área foliar e a declinação solar, são fatores que 

estão estritamente relacionados ao aproveitamento da radiação solar pela cultura do 

milho. Assim, a maximização do aproveitamento efetivo da luz, pode ocorrer pelo 

ajuste de plantas na área, por meio de combinações adequadas entre o 

espaçamento entre linhas e o número de plantas na linha de plantio (FORNASIERI 

FILHO, 2007). 

Em relação a exigência hídrica, os pontos mais críticos na cultura do milho 

ocorrem durante as fases da emergência, floração e formação dos grãos. Segundo 

Fancelli (2015), no período compreendido entre 15 dias antes e 15 dias após o 

surgimento da inflorescência masculina (pendão), a carência em suprimento hídrico 

adequado e temperaturas ideais tornam este período extremamente crítico. Para 

que possa produzir de forma satisfatória, a cultura do milho exige entre 400 mm e 

600 mm de precipitação. Em condições normais o consumo de água no milho é em 

torno de 3 mm/dia. Porém, esse consumo diário pode aumentar entre 5 a 7 mm por 

dia no período compreendido entre os estágios R1 (Florescimento) e R5 (Grão 

farináceo). 

No geral, os problemas ocasionados pela falta de água nas culturas são bem 

evidentes, e no milho esta ausência está associada ao baixo vigor vegetativo, que 

serão expressos na altura e na área foliar das plantas, assim como, interferência nos 

processos de síntese de proteína, RNA e demais processos bioquímicos 

relacionados à fotossíntese, e ao aparato fotoquímico das plantas, afetando 

também, o florescimento e o enchimento dos grãos de milho (SANGOI et al., 2002a). 

Conforme Bergamaschi et al. (2004), mesmo nos anos em que as condições 

edafoclimáticas se mostrem favoráveis ao cultivo, pode haver redução da 
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produtividade de grãos, caso algum déficit hídrico ocorra durante o período crítico da 

cultura, fazendo com que o crescimento do milho reduza em razão de decréscimos 

na biomassa. O déficit hídrico limita a expansão celular causando a redução da área 

foliar. 

Segundo Vian et al. (2016), no Rio Grande do Sul, a disponibilidade hídrica 

aquém da exigida pela cultura do milho tem limitado a elevação do rendimento de 

grãos. A variação do regime pluvial ocasionada pelos fenômenos El niño e La niña é 

um dos motivos para as diversas ocorrências de instabilidade na produção agrícola 

do Estado ao longo do tempo. Para Silva et al. (2016) essas perdas em rendimento 

podem ser reduzidas a partir do plantio em áreas irrigadas sendo, no entanto, 

indispensável o uso de tecnologias que deem suporte para uma alta produtividade 

da cultura. 

No sistema de cultivo de sequeiro, o plantio na época adequada é uma 

importante estratégia para os produtores que almejam manter um equilíbrio na 

produção, e obter rendimentos satisfatórios (SILVA et al., 2016). Nesse sistema de 

cultivo é comum a cultura sofrer períodos de estresse por deficiência hídrica 

intermitente ou no final do ciclo. Em regiões de cerrado, por exemplo, a 

produtividade e a qualidade dos grãos de milho podem ser prejudicadas pela 

ocorrência de veranicos. Esses períodos de estresse acabam contribuindo para uma 

alta variação na produção agrícola ao longo dos anos (HEINEMANN et al., 2009; 

WOLF et al., 2015).  

Andrade e Brito (2008) relatam que é importante que se faça uma análise 

dos dados históricos das chuvas ao longo do ano para decidir a necessidade de 

irrigação complementar. Para Serpa et al. (2012), o rendimento de grãos pode variar 

conforme a intensidade, tempo de duração e o período em que ocorre a deficiência 

hídrica. O déficit hídrico causa, entre outros motivos, o aborto floral, afetando a 

formação de grãos por espiga. Algumas pesquisas realizadas com populações de 

plantas mostram que o uso de densidades mais elevadas só podem ser 

recomendadas quando o índice de precipitação pluvial for alto ou quando houver 

irrigação, aliado à um bom nível de manejo. Isso porque em altas densidades de 

plantas o índice de área foliar é maior, o que aumenta a demanda por 

disponibilidade hídrica (BRACHTVOGEL et al., 2009; SERPA et al., 2012). 
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3.3 DENSIDADE DE PLANTAS EM MILHO 

 

Aumentar o rendimento das culturas sempre foi uma motivação para os 

pesquisadores. A busca por melhorias no sistema produtivo tem gerado ótimos 

resultados ao longo dos anos, porém, o desafio ainda continua. Na cultura do milho, 

muitas ações têm sido realizadas no sentido de adaptar esta espécie às mais 

diversas condições de campo, com o máximo de produtividade, e entre as técnicas 

mais utilizadas para otimizar o seu rendimento, tem-se a densidade de plantio, que 

exerce grande influência sobre esta cultura (BRACHTVOGEL et al., 2009; TESTA et 

al., 2016). 

Segundo Fancelli (2015) a maximização da produtividade de uma cultivar de 

milho depende da densidade de plantas adotada, a qual se dá em função de fatores 

como: capacidade de suporte do meio, sistema de produção adotado, índice e 

duração da área foliar fotossinteticamente ativa, período de plantio e adequada 

distribuição espacial de plantas na área.  

Para Demétrio et al. (2008) e Sangoi et al. (2010) a densidade de plantio 

exerce considerável influência sobre a produtividade de grãos, pelo fato do milho, ao 

contrário de outras espécies da família Poacea e, apresentar baixa capacidade de 

compensar espaços vazios, devido a sua limitada capacidade de expansão foliar, e 

por raramente perfilhar, além de apresentar baixa prolificidade. 

A determinação da densidade de plantas na cultura do milho, assim como 

em qualquer outra espécie, irá depender de vários fatores como, por exemplo, 

cultivar, época de semeadura, fertilidade do solo e disponibilidade hídrica. Sendo 

este último o fator mais limitante para a produtividade de grãos (SERPA et al., 2012). 

Com o aumento na densidade populacional tem-se uma maximização da eficiência 

de interceptação da radiação solar pelo acréscimo no índice foliar, mesmo em 

estádios fenológicos iniciais, favorecendo o melhor aproveitamento de água e 

nutrientes, com a redução da competição inter e intraespecífica, a elevação do 

rendimento de matéria seca e, consequentemente, a produção de grãos (MELO; 

CORÁ; CARDOSO, 2011). 

Um fator de grande importância na escolha da densidade de plantas é o 

híbrido de milho utilizado. A densidade populacional recomendada para o milho foi 

modificada ao longo do tempo à medida em que estudos de caráter genético, 

fisiológico, bioquímico e anatômico foram realizados e incorporados nas plantas 
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pelos programas de melhoramento, simultaneamente com as mudanças ocorridas 

no manejo desta espécie. Os híbridos de milho que foram lançados a partir de 1990 

se tornaram objetos de diversos estudos, envolvendo elevadas densidades de 

plantas, ao passo em que se tornaram cada vez mais tolerantes ao incremento da 

população de plantas, e também, aos estresses originados por deficiência hídrica 

e/ou nutricional (SANGOI, 2002a; SERPA et al., 2012). 

Os híbridos lançados atualmente são dependentes da população ideal para 

elevar o seu rendimento (SANGOI et al., 2010). Dessa forma, adota-se como correto 

aumentar a população de plantas, compensando de certa forma algumas perdas 

ocorridas no cultivo, e contribuindo, para uma exploração mais eficaz do ambiente e 

do genótipo, com consequente aumento do rendimento de grãos (DOURADO NETO 

et al., 2003). Contudo, caso a densidade de plantas ultrapasse os limites indicados 

para o cultivo, poderá haver uma redução da biomassa vegetal, com reflexos 

negativos na produção de grãos (TOKATLIDIS et al., 2004; SARLANGUE et al., 

2007). 

Diversos estudos afirmam que as condições climáticas, especialmente a 

radiação solar, têm grande influência no crescimento e estrutura populacional do 

milho, e estas condições podem variar muito dependendo da região, principalmente 

no que se refere a precipitação pluvial (LIU et al., 2015b; IIZUMI; RAMANKUTTY, 

2015). O mercado atual tem ofertado muitas cultivares de milho que são indicadas 

para diversas regiões do país, contudo, tais indicações em alguns casos não são tão 

específicas, pois sabe-se que uma mesma cultivar, sendo híbrido simples, duplo ou 

triplo, pode responder de forma distinta em diferentes regiões do País, ou mesmo de 

um Estado, onde as condições climáticas apresentam alterações o ano todo. 

Xu et al. (2017a), trabalhando com a cultivar de milho “Zhengdan 958” em 

três regiões distintas da China (Qitai, Yinchuan e Gongzhuling) por três anos 

consecutivos, avaliaram seis densidades de plantio (45 a 120 mil plantas ha-1), e ao 

compararem os diferentes locais de experimento observaram que o rendimento de 

grãos diminuiu na ordem Qitai>Yinchuan>Gongzhuling. Para estas três regiões as 

melhores densidades observadas nos três anos de cultivo foram: 120, 105 e 75 mil 

plantas ha-1, respectivamente. Isso demonstra claramente, como a mesma cultivar 

se comporta em diferentes ambientes. 

A ocorrência de estudos envolvendo diferentes populações de plantas e 

espaçamentos entre linhas de cultivo é algo frequente devido a constante 
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disponibilidade de novos genótipos no mercado, os quais apresentam mudanças no 

seu porte, arquitetura foliar e produtividade, em comparação aos materiais mais 

antigos (ALVAREZ et al., 2006). Cruz et al. (2007) ao avaliarem dez cultivares de 

milho em dois espaçamentos entre linhas e quatro densidades de plantas (40.000, 

52.500, 65.000 e 77.500 plantas ha-1) observaram que o rendimento de grãos 

aumentou de forma linear, conforme a densidade de plantio aumentou, nos dois 

espaçamentos testados (0,50 m e 0,80 m entre linhas), mas com maior amplitude 

para o menor espaçamento. Para Cruz et al. (2007) a redução do espaçamento 

entre linhas é mais vantajosa quando se aumenta a população de plantas. 

Condições favoráveis ao desenvolvimento da cultura permitem deduzir que o 

ganho em produtividade ocorre pelo aumento da densidade de plantas, o qual 

depende da cultivar a ser utilizada e de sua arquitetura foliar. Em contrapartida, se 

houver restrições quanto ao ambiente, este ganho poderá ser dependente do arranjo 

espacial das plantas (DIAS et al., 2009). A genética do material utilizado, também é 

um fator de grande importância para determinar qual densidade utilizar. 

Estudos realizados por alguns autores demonstraram que densidades acima 

de 70 mil plantas por hectare, e reduções no espaçamento entre linhas de plantio de 

0,90 m para 0,45 m e, de 0,80 m para 0,40 m, causaram uma elevação de 14% e 

12%, respectivamente, na produtividade do milho (DEMÉTRIO et al., 2008; 

MARCHÃO et al., 2010). Contrariando estes resultados, outros autores não 

obtiveram resultados significativos em relação ao espaçamento das entrelinhas 

(GILO et al., 2011). Assim, pode-se afirmar que o número de plantas adequado para 

explorar de maneira mais eficiente determinado ambiente, é definido conforme cada 

situação de campo (PENARIOL et al., 2003). 

Valle et al. (2013), ao trabalharem com o cultivar de milho híbrido 30F35HR, 

no espaçamento de 0,80 m entre linhas, sob diferentes densidades de plantio 

(37.500, 50.000 e 62.500 mil plantas ha-1) observaram um aumento significativo na 

produtividade de grãos de 5.946,25 kg ha-1 para 7.504,38 kg ha-1. Contudo, Silva 

(2013), trabalhando com este mesmo cultivar de milho híbrido (30F35HR), porém, 

utilizando o espaçamento entre linhas de plantio de 0,4 m com cinco densidades 

populacionais (50; 75; 100; 125 e 150 mil plantas ha-1), observou um aumento linear 

na produtividade de grãos de 9.000 kg ha-1 na menor densidade para 19.000 kg ha-1 

na maior densidade de plantio. Estes resultados mostram que além da elevação na 
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densidade de plantas, a redução do espaçamento entre linhas de 0,80 m para 0,40 

m, pode promover um incremento significativo na produtividade de grãos de milho. 

Ressalta-se, que nestes dois estudos, a altura total das plantas e a altura da 

inserção da primeira espiga não foram influenciadas pelo aumento na densidade de 

plantio. Em muitos casos, o excessivo desenvolvimento das plantas em altura, aliado 

à diminuição da espessura do caule, pode aumentar os índices de acamamento, 

gerando perdas na produção (SANGOI et al., 2002a).  Sangoi et al. (2002c) afirmam 

que quanto mais elevada for a densidade de plantio, maior será a altura das plantas, 

devido a competição intraespecífica por luz, que tende a estimular a dominância 

apical das mesmas. Porém, esse aumento em altura depende não só do acréscimo 

populacional, mas, principalmente, do material genético que está sendo utilizado, já 

que os híbridos mais atuais apresentam um porte mais baixo e uma arquitetura foliar 

ereta (ALVAREZ et al., 2006; VALLE et al., 2013). 

Além de contribuir para maximizar o rendimento de grãos, a densidade de 

plantio pode atuar, também, suprimindo o desenvolvimento de plantas daninhas e, 

consequentemente, reduzindo a competição interespecífica. Este é um fator 

importante para o desenvolvimento da cultura, principalmente em áreas com 

limitação hídrica. Reduções no espaçamento entre linhas de plantio e aumento na 

densidade de plantas, promovem com bastante eficiência, o controle de plantas 

daninhas, devido à menor incidência luminosa no terço inferior do dossel 

(BALBINOT; FLECK, 2005). Dessa forma, pode-se considerar esta prática, um 

método cultural para o controle de plantas daninhas. 

A definição de práticas de manejo como o espaçamento entre linhas, a 

densidade de plantio, fertilização, etc., podem influenciar também, no rendimento e 

na qualidade da silagem de milho (ROSSINI et al., 2011; VAN ROEKEL; COULTER, 

2012; FERREIRA; TEETS, 2017). Ferreira e Teets (2017) avaliaram o efeito da 

densidade de plantio no rendimento, qualidade nutricional e digestibilidade ruminal in 

vitro de milho para silagem, utilizando três cultivares de milho (Pioneer 33F86, SC 

11AQ72 e P2088AMX) e quatro densidades de plantio (55; 70; 85 e 100 mil plantas 

ha-1), em dois anos de avaliação (2014/2015). Estes autores observaram que o 

aumento da densidade de plantio não afetou a qualidade nutricional, e nem a 

digestibilidade ruminal in vitro da silagem de milho, e que apesar da biomassa da 

planta ter diminuído, houve um aumento no rendimento de massa seca de forragem 
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à medida em que a densidade de plantio aumentou (de 19,8 t ha-1 na menor 

densidade para 26,0 t ha-1 na maior densidade). 

Apesar de tudo o que foi exposto, para que a planta possa expressar o seu 

máximo potencial genético, é necessário além de uma densidade de plantio 

adequada, outros fatores como, por exemplo, solos de textura média, com teores de 

argila variando entre 30-35%, bem estruturados, para que possibilitem uma 

drenagem adequada, com boa capacidade de retenção de água e nutrientes, além 

de profundidade desejável, e precipitação adequada ao longo do ciclo vegetativo, 

com temperatura entre 25 e 30ºC e alta intensidade luminosa (HORN et al., 2006; 

LOPES et al., 2007; KAPPES et al., 2011). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA EXPERIMENTAL 

 

O trabalho foi realizado na área experimental do Centro de Ciências Agrárias 

da Universidade Federal de Roraima – CCA/UFRR, no município de Boa Vista, 

estado de Roraima (latitude de 2° 52’ 21,1’’ N, longitude 60° 42’ 44,8” W e altitude de 

85 m), Segundo a classificação de Köppen o clima da região é do tipo Aw, com duas 

estações bem definidas, uma seca (outubro a março) e outra chuvosa (abril a 

setembro). Os dados climáticos referentes aos períodos de realização do 

experimento encontram-se na Figura 1 (INMET, 2018). 

 

Figura 1 – Precipitação acumulada, umidade relativa e temperatura mínima, média e 

máxima, em Boa Vista, Roraima, durante a condução dos experimentos nos anos de 

2016 (A – Cultivo irrigado) e 2017 (B – cultivo sequeiro) colhidos da Estação 

meteorológica: Boa Vista - RR (OMM: 82024). 

 

 

 

Fonte: INMET (2018). 
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Foram realizados dois experimentos, um semeado em agosto de 2016 e o 

outro em abril de 2017.  No primeiro ano o experimento foi conduzido sob irrigação, 

no período de agosto a dezembro de 2016. No segundo ano, o experimento foi 

realizado em condição de sequeiro, durante o período chuvoso, nos meses de abril a 

agosto de 2017. As áreas experimentais já haviam sido incorporadas ao sistema 

produtivo com culturas anuais desde o ano de 2010. 

O solo da área experimental é classificado como LATOSSOLO AMARELO 

distrófico, que são solos caracterizados por serem profundos, com boa drenagem, 

ausência de pedregosidade e rochosidade, mas com sinais de erosão laminar, e 

com vegetação predominante do tipo savana parque (BENEDETTI et al., 2011). Na 

Tabela 1 são apresentados os atributos químicos e físicos do solo, da camada 0-

0,20 m de profundidade. 

 

Tabela 1 – Atributos químicos e físicos do solo, antes da instalação dos 

experimentos, na área experimental no município de Boa Vista, Roraima 

Profundidade 
0 - 20 cm 

pH 
H2O 

P K Ca2+ Mg2+ Al3+ H+Al SB CTCef CTCt V m MO 

 --- mg dm-3--- ----------------------  cmolc dm-3  ------------------------ --% -- g dm-3 

2016 5,8 9,0 43,0 1,8 0,3 0,00 1,9 2,2 2,2 4,1 54 0,0 13 

2017 5,4 7,0 23,0 1,3 0,7 0,05 2,0 2,0 2,0 4,0 50 2,4 11 

Profundidade 
0 - 20 cm 

B Fe Cu Mn Zn Argila Silte Areia total 
Classe textural 

------------------ mg dm-3 ------------------  -------------- g dm-3------------ 

2016 0,34 36 6,3 2,3 0,2 320 130 550 Franco-Argilo-Arenosa 

2017 0,23 43 3,6 3,9 0,1 340 140 520 Franco-Argilo-Arenosa 

P e K – Extrator Mehlich 1; Ca, Mg e Al-1 mol L-1; H + Al – Acetato de Cálcio 0,5 mol L-1; Matéria orgânica do 
solo (MO) – Walkley-Black. Laboratório Hydro-Solo Ambiental Ltda. (Ribeirão Preto – São Paulo). 

 
 

4.2. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

  

O delineamento experimental adotado para os dois experimentos foi o de 

blocos ao acaso, com seis tratamentos e quatro repetições, sendo os tratamentos 

constituídos de seis densidades de plantas (40; 60; 80; 100; 120 e 140 mil plantas 

ha-1). 

Para o experimento de 2016 (cultivo irrigado) a unidade experimental 

consistiu de 6 linhas de 7 m de comprimento, espaçadas de 0,5 m entre linhas de 
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plantio. A área útil da parcela foi de 5 m2, representada por duas linhas centrais de 7 

m, deixando-se 1 m de bordaduras frontais e 1 m de bordaduras laterais. 

Para o experimento de 2017 (cultivo sequeiro) a parcela experimental 

consistiu de 6 linhas de 6 m de comprimento, espaçadas de 0,5 m entre linhas de 

plantio. A área útil da parcela foi de 5 m2, representada por duas linhas centrais de 6 

m, deixando-se 0,5 m de bordaduras frontais e 1 m de bordaduras laterais. 

 

4.3. DESCRIÇÃO DO HÍBRIDO DE MILHO 

 

Utilizou-se o híbrido simples AG 7088 RR2, com gene Roundup Ready® 2, 

com eventos Bt e RR (milho geneticamente modificado resistente a insetos da 

ordem Lepidóptera e tolerante ao herbicida glyphosate, aplicado em pós-

emergência). Considerado de nível tecnológico alto, sua finalidade de uso é para 

produção de grãos, possui ciclo precoce, porte médio, grãos do tipo semiduro 

alaranjado e bom sistema radicular, sendo indicado para plantio em toda a região 

Norte. 

 

4.4. PREPARO DA ÁREA E CONDUÇÃO DO TRABALHO 

 

Para os dois anos de cultivo fez-se o preparo inicial da área com uma aração 

e duas gradagens. Após esse processo, realizou-se a calagem da área com calcário 

dolomítico, na quantidade de 1,05 t ha-1 (PRNT corrigido para 100%) e fez-se a 

incorporação com grade niveladora 30 dias antes da semeadura. 

Nos dois cultivos fez-se uma adubação de correção da fertilidade do solo, 

dez dias antes da semeadura, aplicando-se a lanço 300 kg ha-1 do adubo formulado 

04-14-08 (NPK).  

A adubação de plantio dos dois cultivos foi feita com o fertilizante formulado 

04-14-08 (NPK), na quantidade de 600 kg ha-1, juntamente com o fertilizante FTE-

BR12, como fonte de micronutrientes, na quantidade de 50 kg ha-1.  

Foram realizadas três adubações de cobertura para os dois cultivos, aos 20 

dias após a semeadura (DAS) - V4 (50 kg ha-1 de N, fonte sulfato de amônio + 50 kg 

ha-1 de K2O, fonte KCl), 30 DAS-V7 (50 kg ha-1 de N, fonte ureia + 50 kg ha-1 de K2O, 

fonte KCl) e 40 DAS- V10 (50 kg ha-1 de N, fonte ureia + 50 kg ha-1 de K2O, fonte 
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KCl). No total foram aplicados cerca de 186 kg de nitrogênio, 126 kg de P2O5 e 222 

kg de K2O. 

Em 2016 a semeadura ocorreu em 09/08/2016 e em 2017 em 24/04/2017. A 

abertura dos sulcos, o plantio das sementes e a adubação de plantio foram 

realizadas de forma manual, com auxílio de enxadas. Foram semeadas dez 

sementes por metro na linha de plantio, e aos 15 dias após a emergência (DAE) fez-

se o desbaste conforme a densidade de cada tratamento.  

No plantio irrigado (2016) foi empregada irrigação por aspersão 

convencional, utilizando-se aspersores (Fabrimar ECO A320), com lâmina de água 

de aproximadamente 8 mm e turno de rega diário. 

Aos 20 DAS, estádio fenológico V4, foi realizada a aplicação de herbicida em 

pós-emergência, com o ingrediente ativo Glyphosate (480 g L-1), na dose de 1.200 g 

i.a. ha-1, nos dois experimentos. E aos 25 DAS (V5) realizou-se a marcação de dez 

plantas, selecionadas aleatoriamente na área útil de cada parcela, para avaliação 

das variáveis vegetativas. 

Apesar do híbrido de milho AG 7088 apresentar como uma de suas 

características resistência ao ataque de pragas como, por exemplo, a lagarta do 

cartucho (Spodoptera frugiperda), foi necessário, durante o seu desenvolvimento, o 

controle dessa praga, nos dois anos de plantio. Em 2016, utilizou-se o inseticida 

Lannate® BR (concentrado solúvel – SL), de princípio ativo Metomil (215 g L-1), na 

dose de 129 g i.a ha-1, em quatro aplicações. Também houve a necessidade de 

controle do pulgão do milho (Rhopalosiphum maidis), para isso utilizou-se o 

inseticida Dimexion® de princípio ativo Dimetoato 400 g L-1 (grupo químico 

organofosforado) na dose de 160 g i.a ha-1. Em 2017, foram necessárias duas 

aplicações do inseticida Lannate® BR (concentrado solúvel - SL), de princípio ativo 

Metomil (215 g L-1), na dose de 129 g i.a ha-1. 

 

4.5. VARIÁVEIS ANALISADAS 

 

4.5.1. Variáveis dos componentes vegetativos para os dois experimentos 

 

Aos 70 DAS (R3-grão leitoso) realizou-se a avaliação das dez plantas 

marcadas na área útil de cada parcela, sendo feito a mensuração das seguintes 

variáveis: 
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 Altura da folha bandeira (AFB) -medição realizada, com a utilização de uma trena 

métrica graduada em centímetros, a partir do nível do solo até o colar visível da 

folha bandeira. 

 Altura total da planta (AT) - medição realizada do solo até o ápice do pendão, 

com a utilização de uma trena métrica graduada em centímetros. 

 Altura da inserção da primeira espiga (AIE) - medição feita do nível do solo até o 

nó de inserção da primeira espiga no colmo da planta, com a utilização de uma 

trena métrica graduada em centímetros. 

 Diâmetro do colmo (DC) - medição realizada a 10 cm do nível do solo, com a 

utilização de um paquímetro digital (diâmetro determinado em milímetros). 

 Número de folhas verdes antes da primeira espiga (NFAE) - foi realizada a 

contagem do número de folhas verdes antes da primeira espiga. 

 Número de folhas verdes depois da primeira espiga (NFDE) - foi realizada a 

contagem do número de folhas verdes depois da primeira espiga até a folha 

bandeira. 

 

4.5.2. Índice de área foliar (IAF) para o segundo experimento – 2017 

 

No estádio fenológico do florescimento (R1), foram mensuradas em campo a 

largura máxima (L) e o comprimento (C), por método não destrutivo, de todas as 

folhas com mais de 50% de área verde de cinco plantas selecionadas 

aleatoriamente na área útil da parcela, em cada tratamento. A área foliar foi obtida 

pela expressão AF = L x C x 0,75, utilizada por Sangoi et al. (2007 e 2011), e o 

índice de área foliar (IAF) foi estimado pela relação entre a área foliar e o espaço 

ocupado pelas plantas em cada tratamento. 

 

4.5.3. Atenuação da radiação fotossintética para o segundo experimento – 2017 

 

Nos estádios fenológicos V8 (oito folhas desenvolvidas), VT (pendoamento), 

R3 (grão leitoso) e R4 (grão pastoso), realizou-se a avaliação da radiação 

fotossinteticamente ativa (RFA), com a utilização do medidor de luz portátil LI-250A 

e o Sensor Quantum Linha LI-191R (LI-COR® Biosciences). O sensor quantum 

mede a luz em unidades de densidade de fluxo fotônico fotossintético, que é 

expresso em µmol s-1 m-2. Os dados de RFA foram obtidos de todas as parcelas em 
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cada tratamento, sendo realizado no total cinco medições ao longo do período citado 

anteriormente. As leituras foram realizadas sempre entre 11 e 13h, aferindo-se a 

intensidade luminosa no terço superior do dossel, no terço médio do dossel e no 

terço inferior do dossel (ao nível do solo). 

Para encontrar o valor da taxa de atenuação da RFA no terço médio (RFA-

Med) e no terço inferior do dossel das plantas (RFA-Inf), foi realizado um cálculo 

com os dados obtidos nas avaliações. Assim: Valor da RFA que atenuou no terço 

médio = RFAs - RFA-Med. Valor da RFA que atenuou no terço inferior =RFAs - RFA-

Inf.  Onde: RFAs - radiação fotossinteticamente ativa observada no terço superior do 

dossel; RFA-Med- intensidade de radiação fotossinteticamente ativa observada no 

terço médio do dossel; e RFA-Inf- intensidade de radiação fotossinteticamente ativa 

observada no terço inferior do dossel das plantas.  

Os resultados obtidos foram transformados para percentagem para 

proceder-se a análise estatística dos dados. 

 

4.5.4. Variáveis dos componentes reprodutivos para os dois experimentos 

 

Aos 120 DAS realizou-se a avaliação de todas as plantas da área útil de 

cada parcela, fazendo-se a mensuração da porcentagem de plantas com espigas 

(PPCE). 

As espigas de milho depois de colhidas foram acondicionadas em sacos, 

identificadas e levadas para estufa com circulação forçada de ar à 65 °C até atingir 

teor de umidade nos grãos de aproximadamente 13%. O teor de umidade nos grãos 

foi determinado com o analisador de umidade e impureza G650 (GEHAKA AGRI).  

Nas espigas foram avaliadas as seguintes variáveis: comprimento da espiga 

(CE) – medição realizada com a utilização de uma régua graduada em centímetros; 

diâmetro da espiga (DE) – medição feita com a utilização de um paquímetro digital 

com resultado em milímetros; diâmetro do sabugo (DSb) – medição feita com a 

utilização de um paquímetro digital com resultado em milímetros; número de grãos 

por fileira (NGF); número de grãos por espiga (NGE) – multiplicação do número de 

fileiras pelo número de grãos na fileira; massa da espiga (ME); massa de grãos por 

espiga (MGE); massa do sabugo (MSb); massa de cem grãos (M100G) e 

produtividade de grãos em kg ha-1. 
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4.5.5. Análise estatística dos dados 

 

Os resultados obtidos em cada experimento (2016 e 2017) foram 

submetidos à análise de variância individual pelo teste F. Em seguida os dados dos 

dois experimentos foram agrupados para a realização da análise conjunta, 

adotando-se como critério, a ordem de grandeza dos quadrados médios residuais 

das análises individuais (BANZATTO; KRONKA, 2006).  Ao se constatar interação 

entre os fatores avaliados (cultivo x tratamento), procedeu-se o desdobramento. As 

médias das variáveis, quando significativas até 5% de probabilidade, foram 

submetidas à análise de regressão polinomial. Os critérios para escolha dos 

modelos de regressão foram o maior valor do coeficiente de determinação ajustado 

(R2) e, a significância dos coeficientes da equação de regressão até 5%, pelo teste t. 

Todas as análises foram realizadas utilizando-se o software SISVAR versão 5.6 

(FERREIRA, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme o resumo da análise de variância conjunta apresentado na Tabela 

2, verifica-se que não houve efeito significativo (p>0,05) das densidades de plantio 

para as variáveis altura da folha bandeira (AFB) e altura total das plantas (AT), as 

quais apresentaram médias de 223,56 cm e 265,08 cm, respectivamente. A análise 

de variância conjunta para as variáveis altura de inserção da primeira espiga (AIE), 

diâmetro do colmo (DC), número de folhas verdes antes da primeira espiga (NFAE), 

e número de folhas verdes depois da primeira espiga (NFDE), demonstrou que 

houve efeito significativo até 0,1% de probabilidade pelo teste F, para os fatores 

individuais cultivo e tratamento, ou seja, houve influência significativa das diferentes 

populações de plantas sobre estas variáveis. Por outro lado, não houve efeito 

significativo para a interação entre os fatores avaliados (cultivo e tratamento), no que 

se refere a todas as variáveis apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Resumo da análise de variância conjunta das variáveis dos componentes 

vegetativos do milho híbrido AG 7088 RR2, submetido a diferentes densidades de 

plantio nos anos agrícolas de 2016 (cultivo irrigado) e 2017 (cultivo sequeiro), em 

Boa Vista, Roraima 

F.V. GL 
Quadrado médio 

AFB AT AIE DC NFAE NFDE 

Bloco dentro de 
cultivo 

6 485,01*** 476,08*** 222,21*** 5,09*** 0,18* 0,71*** 

Cultivo (C) 1 105,25ns 1234,24*** 2126,67*** 7,60** 5,21*** 0,92*** 

Tratamento (T) 5 59,44ns 38,86ns 308,77*** 61,09*** 0,67*** 0,16* 

Interação C x T 5 90,62ns 51,07ns 27,17ns 1,48ns 0,04ns 0,09ns 

Erro 30 36,83 40,42 21,58 0,59 0,05 0,05 

C.V (%)  2,71 2,40 4,06 3,53 3,82 3,64 

Cultivo 
Irrigado - 260,01  121,10  21,53  5,74  6,40  

Sequeiro - 270,15  107,79  22,33  6,40  6,13  

Média  223,56 - - - - - 

ns, ***, **, * – Não significativo, significativo a 0,1%, 1% e 5% de probabilidade pelo teste F, 
respectivamente. AFB - altura da folha bandeira; AT - altura total da planta; AIE - altura de inserção 
da espiga; DC - diâmetro do colmo; NFAE - número de folhas verdes antes da primeira espiga; NFDE 
- número de folhas verdes depois da primeira espiga. 
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Apesar da AT não ter sido afetada pelas diferentes densidades de plantio a 

AIE aumentou de forma linear com o incremento da densidade de plantas. 

Provavelmente houve maior alongamento dos entrenós das plantas, o que pode ter 

elevado o ponto de inserção das espigas de milho nas maiores densidades de 

plantas, porém, sem influenciar na altura total das plantas. A AIE também foi 

observada por Testa et al. (2016) e Mandić et al. (2016). Contrariando estes 

resultados, Ballaré et al. (2000) e Sangoi et al. (2000) citam que a elevação na altura 

de inserção da primeira espiga deve-se, aparentemente, à dominância apical, 

causada pela interferência da quantidade e qualidade das radiações 

fotossinteticamente ativas que atingem ambientes com altas densidades de plantas. 

Valle et al. (2013) mencionaram que quanto menor o espaçamento entre linhas e 

maior a população de plantas, maior será a altura de inserção da espiga e altura da 

planta, contudo, estes fatores estão mais relacionados ao híbrido de milho utilizado. 

 

Figura 2 – Altura de inserção da primeira espiga (cm) em função de diferentes 

densidades de plantio aos 70 DAS em Boa Vista, Roraima 

 

 

O DC também foi influenciado pelas densidades de plantio, apresentando 

um decréscimo linear com o aumento da densidade de plantio, de 25,6 para 18,3 

mm nas densidades de 40 e 140 mil plantas ha-1, respectivamente (Figura 3). 
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Figura 3 – Diâmetro do colmo (mm) em função de diferentes densidades de plantio 

aos 70 dias após a semeadura em Boa Vista, Roraima 

 

 

 

Assim como foi observado nesta pesquisa a redução do diâmetro do colmo 

da planta de milho também foi constatada por diversos autores quando aumentaram 

a densidade de plantio (BRACHTVOGEL et al., 2012; FARINELLI et al., 2012; 

VALLE et al., 2013; XU et al., 2017b). 

Testa et al. (2016) também verificaram redução significativa nos valores 

médios da área do caule de plantas de milho (de 4,4 para 3,5 cm2) quando se elevou 

a densidade de plantio de 75 mil plantas ha-1 para 120 mil plantas ha-1. No Mato 

Grosso do Sul, Kappes et al. (2011), analisando o efeito da redução do 

espaçamento (0,45 e 0,90 m entre linhas), combinado com cinco populações de 

plantas (50; 60; 70; 80; e 90 mil plantas ha-1), em cinco híbridos de milho, 

constataram diminuição linear do diâmetro do colmo de 21,22 para 17,79 mm, 

conforme se elevou a população de plantas na área. 

A redução do diâmetro do colmo em plantas submetidas a altas densidades 

populacionais está relacionada com a alocação dos fotoassimilados para o 

desenvolvimento da parte aérea de modo a evitar o sombreamento. Essa redução 

no DC pode limitar o uso de altas densidades populacionais para híbridos que 

apresentam colmos menos resistentes (KAPPES et al., 2011). 

Para Gross et al. (2006) o acréscimo da densidade de plantas aumenta a 

competição por recursos do meio, o que acaba interferindo na massa individual das 
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plantas, causando um decréscimo de matéria seca individual como, por exemplo, a 

redução do diâmetro do colmo. 

O NFAE e o NFDE em função da densidade de plantio foram descritos por 

função linear negativa, indicando redução dessas variáveis com o aumento da 

densidade (Figura 4). Esses resultados indicam que o aumento da densidade da 

população de milho restringiu o fornecimento de fotoassimilados para os grãos uma 

vez que as folhas que se encontram acima e abaixo da espiga são responsáveis por 

esse fornecimento (FORNASIERI FILHO, 2000). Essa redução do número de folhas 

pode ter ocorrido em razão de um maior alongamento de entrenós nas maiores 

densidades de plantas. Apesar de não ter havido efeito significativo dos tratamentos 

sobre a altura total das plantas, provavelmente, nos tratamentos onde houve maior 

alongamento de entrenós houve menor produção de folhas devido a menor 

quantidade de gemas laterais. Já nas menores densidades de plantas o 

alongamento de entrenós pode ter sido menor, assim pode ter havido uma maior 

quantidade de nós por planta nas menores densidades, com maior produção de 

folhas em relação aos tratamentos mais adensados. 

 

Figura 4 – Número de folhas antes da primeira espiga (NFAE) e número de folhas 

depois da primeira espiga (NFDE) em função de diferentes densidades de plantio 

aos 70 dias após a semeadura em Boa Vista, Roraima 
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Nas Tabelas 3 e 4 são apresentados os resumos da análise de variância 

para as variáveis IAF e RFA-med e RFA-inf em quatro estádios de crescimento do 

milho híbrido AG 7088 RR2, no cultivo em 2017. 

 

Tabela 3 – Resumo da análise de variância do índice de área foliar (IAF) e 

atenuação da radiação fotossinteticamente ativa no terço médio (RFA-Med) e no 

terço inferior (RFA-Inf) do dossel das plantas, em avaliações realizadas nos estádios 

de desenvolvimento vegetativo V8 e VT, do milho híbrido AG 7088 RR2, submetido 

a diferentes densidades de plantio em 2017, em Boa Vista, Roraima 

FV GL 

Quadrado médio 

IAF  
Estádio V8 

 
Estádio VT 

RFA-Med RFA-Inf RFA-Med RFA-Inf 

Bloco 3 0,42ns  91,16ns 94,59ns  68,66ns 9,15ns 

Tratramento 5 9,53***  899,86*** 859,47***  371,86*** 114,54*** 

Erro 15 0,34  86,06 62,03  40,0 5,58 

C.V (%)  12,74  17,81 11,69  7,65 2,57 

ns, ***, **, * – Não significativo, significativo a 0,1%, 1% e 5% de probabilidade pelo teste F, 
respectivamente. Estádio V8 = Oito folhas completamente desenvolvidas; Estádio VT = 
Pendoamento. 

 

Tabela 4 – Resumo da análise de variância de atenuação da radiação 

fotossinteticamente ativa no terço médio (RFA-Med) e no terço inferior (RFA-Inf) do 

dossel das plantas, em avaliações realizadas nos estádios de desenvolvimento 

vegetativo R3 e R4, do milho híbrido AG 7088, submetido a diferentes densidades 

de plantio em 2017, em Boa Vista, Roraima 

FV GL 

Quadrado médio 

Estádio R3 
 

Estádio R4 

RFA-Med RFA-Inf RFA-Med RFA-Inf 

Bloco 3 57,81* 10,27ns  16,26ns 14,37ns 

Tratamento 5 233,47*** 82,16***  441,74*** 107,04** 

Erro 15 12,71 3,47  48,89 16,04 

C.V (%)  4,23 2,02  9,0 4,40 

ns,***,**,* – Não significativo, significativo a 0,1%, 1% e 5% de probabilidade pelo teste F, 

respectivamente. Estádio R3 = Grão leitoso; Estádio R4 = Grão pastoso. 
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O IAF foi afetado de forma significativa (p<0,001) pelas diferentes densidades 

de plantio (Tabela 3), respondendo com acréscimo linear ao aumento da população 

de plantas (Figura 5). A elevação da densidade de 40 mil plantas ha-1 para 140 mil 

plantas ha-1, proporcionou um incremento de 61% no IAF (de 2,6 para 6,7), apesar 

da redução do NFAE e NFDE. Xu et al. (2017a) citam que um IAF ideal é importante 

para aumentar a eficiência de uso da radiação solar, e também o rendimento de 

grãos. 

 

Figura 5 – Índice de área foliar em função de diferentes densidades de plantio no 

cultivo sequeiro, em Boa Vista, Roraima 

 

 

Resultados semelhantes foram obtidos por Serpa et al. (2012), que ao 

trabalharem com quatro níveis de densidade de plantio (50; 70; 90 e 110 mil plantas 

ha-1), em quatro híbridos de milho (AS1565, 30R50, 2B707 e NB 7502), e em dois 

ambientes (irrigado e sequeiro), constataram aumento linear do IAF, para os dois 

anos de avaliação, com incrementos de 94 e 83% no primeiro e segundo anos 

respectivamente. Por outro lado, Xu et al. (2017b) ao avaliarem três cultivares de 

milho (Yuyu 22, Zhengdan 958 e Xianyu 335) em quatro densidade de plantio 

(52.500, 67.500, 82.500 e 97.500 plantas ha-1), observaram que o IAF das três 

cultivares, analisado durante o florescimento, apresentou comportamento 

quadrático, com os IAFs máximos de 4,16 (Yuyu 22), 4,36 (Zhengdan 958) e 3,96 

(Xianyu 335). Para Liu et al. (2015a) o maior índice de área foliar não 
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necessariamente resultará em maior produtividade, pois isto depende também de 

outros fatores, como as condições climáticas de cada região. 

As densidades de plantio influenciaram (p<0,001) a atenuação da radiação 

fotossinteticamente ativa no terço médio (RFA-Med) e no terço inferior do dossel das 

plantas (RFA-Inf), as quais apresentaram comportamento linear crescente em 

função do aumento da densidade de plantas por área, nos estádios de oito folhas 

desenvolvidas – V8 (Figura 6A), pendoamento – VT (Figura 6B), grão leitoso – R3 

(Figura 6C) e grão pastoso – R4 (Figura 6D). Isto significa que o aumento da 

densidade de plantio, causou redução significativa na quantidade de radiação solar 

que atingiu o interior do dossel das plantas em cada um dos estádios de 

desenvolvimento avaliados. 

 

Figura 6 – Atenuação da radiação fotossinteticamente ativa no terço médio (RFA-

Med) e no terço inferior do dossel das plantas (RFA-Inf) em função de diferentes 

densidades de plantio no cultivo sequeiro, nos estádios fenológicos V8 (A), VT (B), 

R3 (C) e R4 (D), em Boa Vista, Roraima 
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Os índices mais baixos de atenuação foram verificados, nas menores 

densidades de plantio, tanto para o terço médio quanto para o terço inferior das 

plantas, principalmente, quando estas apresentavam apenas oito folhas 

completamente desenvolvidas (Figura 6A). A partir do estádio de pendoamento até o 

estádio de grão pastoso (Figuras 6B, 6C e 6D) a percentagem de atenuação da 

radiação fotossinteticamente ativa foi maior, principalmente, nas maiores densidades 

de plantio e, mais especificamente, no terço inferior do dossel das plantas, onde a 

percentagem de atenuação da RFA chegou a mais de 90% da radiação total que 

atingiu o topo do dossel. Como constatado na Figura 5, o acréscimo na densidade 

de plantas aumentou bastante o índice de área foliar, resultando em uma maior 

quantidade de biomassa vegetal produzida que, consequentemente, causou maior 

sombreamento no dossel inferior das plantas. 

A radiação fotossinteticamente ativa é extremamente importante para os 

processos de fotossíntese nas plantas. No milho, a definição do rendimento 

depende, de um lado, da quantidade de carboidratos formados pelo processo 

fotossintético e, de outro, da conversão de carboidratos em grãos (HU et al., 2010; 

XU et al., 2017b). Para Westgate et al. (1997) a eficiência de uso da radiação solar é 

influenciada positivamente pela quantidade de luz interceptada pela cultura, que 

prolonga a longevidade do aparelho fotossintético, além de manter, por mais tempo, 

o acúmulo de massa nas folhas. Xu et al. (2017a) também citam que o aumento do 

rendimento na cultura do milho está diretamente relacionado ao aumento na 

interceptação de luz, mas, que isso depende, também, de temperaturas adequadas 

e ausência de estresse hídrico. 
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Na Tabela 5 é apresentado o resumo da análise de variância para as 

variáveis porcentagem de plantas com espigas (PPCE), comprimento da espiga 

(CE), diâmetro da espiga (DE) e diâmetro do sabugo (DSb). Constata-se que todas 

as variáveis foram significativamente influenciadas pelas densidades de plantio ao 

nível de 0,1% de probabilidade, sem interação significativa para os fatores cultivo e 

tratamento. 

 

Tabela 5 – Resumo da análise de variância da percentagem de plantas com espigas 

- PPCE (%), comprimento da espiga - CE (cm), diâmetro da espiga - DE (mm) e 

diâmetro do sabugo (mm) do milho híbrido AG 7088, submetido a seis densidades 

de plantio nos anos agrícolas de 2016 (cultivo irrigado) e 2017 (cultivo sequeiro), em 

Boa Vista, Roraima 

F.V. GL 
Quadrado médio 

PPCE CE DE DSb 

Bloco dentro de cultivo 6 19,49ns 0,64ns 0,58ns 0,72ns 

Cultivo (C) 1 1,02ns 74,27*** 140,42*** 10,44*** 

Tratamento (T) 5 136,22*** 13,18*** 19,98*** 5,17*** 

Interação C x T 5 16,32ns 0,25ns 0,72ns 0,38ns 

Erro 30 8,09 0,37 0,76 0,45 

C.V (%)  3,00 4,52 1,78 2,46 

Cultivo 
Irrigado - 14,82 47,67  27,03 

Sequeiro - 12,33  51,09 27,96  
ns,***,**,* – Não significativo, significativo a 0,1%, 1% e 5% de probabilidade pelo teste F, 

respectivamente. 

 

A PPCE foi significativamente afetada pelas diferentes densidades 

(p<0,001), sendo descrita por função linear negativa, diminuindo de 100 para 89% 

na menor e maior densidade de plantas, respectivamente (Figura 7). 

O CE também foi significativamente influenciado pelos tratamentos 

(p<0,001). O aumento da densidade de plantio promoveu uma redução linear no CE 

(Figura 8). Isto confirma que o aumento da competição intraespecífica por meio da 

elevação da densidade de plantio, promove redução no tamanho de determinados 

órgãos da planta (KAPPES et al., 2011). 
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Figura 7 – Porcentagem de plantas com espigas em função de diferentes 

densidades de plantio em Boa Vista, Roraima 

 

 

 

Figura 8 – Comprimento da espiga (cm) em função de diferentes densidades de 

plantio em Boa Vista, Roraima 

 

 

 

O resultado obtido neste trabalho foi observado também por vários autores 

(BRACHTVOGEL et al., 2009; VALLLE et al., 2013; TESTA et al., 2016; XU et al., 

2017), que evidenciaram redução no tamanho das espigas em função do aumento 

da densidade de plantio. Kappes et al. (2011) constataram redução linear no 

comprimento médio da espiga de 162,4 para 142,4 mm, quando a população de 
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plantas aumentou de 50 para 90 mil plantas ha-1, sem interferência dos 

espaçamentos entre linhas (0,45 m e 0,90 m). Por outro lado, Calonego et al. (2011) 

ao avaliarem três densidades de plantio (45; 60 e 75 mil plantas ha-1) combinados 

com dois espaçamentos entre linhas (0,45 m 0,90 m), não encontraram influência 

significativa das diferentes densidades de plantas sobre o comprimento das espigas, 

mas, somente o espaçamento entre linhas afetou esta variável. 

Para Fornasieri Filho (2007) as alterações fisiológicas e morfológicas que 

acontecem na planta estão relacionadas, em muitos casos, à cultivar que se utiliza. 

A definição do comprimento da espiga ocorre quando a planta atinge o estádio V12, 

dessa forma, qualquer adversidade que venha a ocorrer nesta fase, seja ambiental 

ou não, tende a reduzir o tamanho da espiga. 

A análise de variância conjunta dos dados de DE e DSb demonstrou efeito 

significativo dos fatores isolados (cultivo e tratamento), mas não houve efeito 

significativo da interação entre os fatores. Com o aumento da densidade de plantio 

de 40 para 140 mil plantas ha-1, houve redução linear do DE, de 51,46 para 47,20 

mm e do DSb, de 28,55 para 26,45 mm (Figura 9), o que corrobora os resultados 

encontrados por Kappes et al. (2011) e Valle et al. (2013).  

 

Figura 9 – Diâmetro da espiga e diâmetro do sabugo (mm) em função de diferentes 

densidades de plantio em Boa Vista, Roraima 

 

Conforme Souza et al. (2013) o aumento da população de plantas estimula a 

dominância apical, que por sua vez, prioriza o transporte de nutrientes e 
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fotoassimilados, e reduz a quantidade de suprimentos para o desenvolvimento de 

outros órgãos, como espigas, por exemplo, que se desenvolvem menos, tanto em 

comprimento quanto em diâmetro. 

A Tabela 6 apresenta o resumo da análise de variância conjunta para 

número de grãos por fileira (NGF), número de grãos por espiga (NGE), massa da 

espiga (ME), massa de grãos por espiga (MGE) e massa do sabugo (MSabugo). 

Pode-se observar que as variáveis NGF, NGE, ME e MGE foram significativamente 

(p<0,05) influenciadas pela interação entre os fatores cultivo e tratamento (C x T), já 

a MSb foi influenciada pelos fatores isolados ao nível de 0,1% de probabilidade. 

 

Tabela 6 – Resumo de análise de variância conjunta do número de grãos por fileira 

– NGF, número de grãos por espiga - NGE, massa da espiga - ME (g), massa de 

grãos por espiga - MGE (g) e massa do sabugo – MSb (g) do milho híbrido AG 7088, 

submetido a seis densidades de plantio nos anos agrícolas de 2016 (cultivo irrigado) 

e 2017 (cultivo sequeiro), em Boa Vista, Roraima 

F.V. GL 
Quadrado médio  

NGF NGE ME MGE MSb 

Bloco dentro de 
cultivo 

6 1,62ns 387,64ns 107,97ns 79,05ns 4,59ns 

Cultivo (C) 1 842,19*** 343.239,18*** 2.181,46*** 1.474,97*** 68,90*** 

Tratamento (T) 5 80,69*** 24.375,77*** 6.488,87*** 4.449,65*** 193,21*** 

Interação C x T 5 4,67** 1.642,85* 453,62* 351,18* 6,74ns 

Erro 30 0,98 532,19 142,10 109,83 2,97 

C.V (%)  3,34 4,50 7,31 7,27 9,09 

Cultivo 
Irrigado 33,94  597,03  169,77  149,62  20,15  

Sequeiro 25,57  427,90  156,29  138,53  17,75  

ns,***,**,* – Não significativo, significativo a 0,1%, 1% e 5% de probabilidade pelo teste F, 
respectivamente. 

 

Analisando as variáveis NGF, NGE, ME, MGE e MSb verifica-se que todas 

apresentaram uma redução linear em função do aumento da densidade de plantas 

de 40 mil para 140 mil plantas ha-1 (Figuras 10A, 10B, 10C, 10D e Figura 11). E ao 

se comparar as duas épocas de cultivo, pode-se observar que o irrigado apresentou 

as maiores médias para as variáveis NGF, NGE, ME e MGE. 
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Figura 10 – Número de grãos por fileira (A) e número de grãos por espiga (B), 

Massa da espiga - ME (C) e massa de grãos por espiga - MGE (D) em função de 

diferentes densidades de plantio em Boa Vista, Roraima 
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Figura 11 – Massa do sabugo (g) em função de diferentes densidades de plantio em 

Boa Vista, Roraima 

 

 

 

Os resultados apresentados nas Figuras 10 e 11 devem estar relacionados 

ao fato de que nas maiores populações de plantas houve redução do comprimento e 

diâmetro das espigas (Figuras 8 e 9). Com menor CE, DE e DSb houve diminuição 

na quantidade de grãos produzidos por fileira, e diminuição do número de fileiras de 

grãos por espiga, determinando, dessa forma, a redução do NGE e ME conforme a 

densidade de plantas aumentou. Mas apesar disso, a esterilidade feminina é outra 

hipótese que também pode estar ligada à redução destas variáveis, pois em altas 

densidades de plantas há um aumento no intervalo de tempo entre a diferenciação 

do pendão e da espiga, fazendo com as espigas recebam menores quantidades de 

fotoassimilados, reduzindo sua capacidade funcional, com menores possibilidades 

de produzirem grãos (SANGOI et al., 2002a). 

Estes resultados corroboram com os observados por Ferreira e Teets (2017) 

e Xu et al. (2017b). Contudo, Xu et al. (2017a), ao avaliarem seis densidades de 

plantio (45; 60; 75; 90; 105 e 120 mil plantas ha-1), com a cultivar “Zhengdan 958”, 

em três regiões distintas da China, observaram que em duas das três regiões 

trabalhadas o número de grãos por espiga foi menor na densidade de plantio mais 

baixa (45 mil plantas ha-1) em comparação com as densidades médias. Este fato foi 

atribuído ao maior número de espigas produzidas por planta na menor densidade, 

que fez com as espigas produzissem menores quantidades de grãos. 
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A redução da massa da espiga e da massa de grãos por espiga também foi 

observada por Valle et al. (2013) que ao avaliarem três densidades de plantio 

(37.500, 50.000 e 62.500 plantas ha-1), utilizando o híbrido de milho Pioneer 

30F35HR, constataram uma redução significativa nas médias de massa da espiga 

(de 193,33 para 145,12 g) e massa de grãos por espiga (de 158,94 para 119,69 g) 

da menor para a maior densidade. Testa et al. (2016) ao compararem diferentes 

arranjos espaciais (Arranjo 1 – densidade de 75 mil plantas ha-1 e espaçamento 

entre linhas de 0,75 m; Arranjo 2 – densidade de plantio de 105 mil plantas ha-1 e 

espaçamento entre linhas de 0,5 m) em um dos dois experimentos realizados com 

cultivo de milho no noroeste da Itália, observaram uma redução de 18% na massa 

da espiga (de 317 para 260 g) ao compararem o arranjo que possuía a menor 

densidade de plantas e maior espaçamento entre linhas, com aquele que possuía a 

maior população de plantas e menor espaçamento entre linhas de plantio. Para 

estes autores, a chave para o aprimoramento do rendimento em altas densidades 

populacionais está ligado ao maior número de grãos colhidos por unidade de área, já 

que a maior densidade de plantio (105 mil plantas ha-1) proporcionou um acréscimo 

de 23% no número de grãos e maior produtividade (18,1 t ha-1), em relação à menor 

densidade de plantio (75 mil plantas ha-1) que apresentou produtividade mais baixa 

(16,2 t ha-1). 

Na Tabela 7 é apresentado o resumo da análise de variância conjunta para 

as variáveis massa de cem grãos (M100G) e produtividade de grãos (kg ha-1). Tanto 

a M100G quanto a produtividade foram significativamente afetados pela interação 

entre os fatores cultivo e tratamento. 
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Tabela 7 – Resumo da análise de variância da massa de cem grãos - M100G (g) e 

produtividade de grãos (kg ha-1) do milho híbrido AG 7088, submetido a diferentes 

densidades de plantio nos anos agrícolas de 2016 (cultivo irrigado) e 2017 (cultivo 

sequeiro), em Boa Vista, Roraima 

F.V. GL 
Quadrado médio 

M100G Produtividade (kg ha-1) 

Bloco dentro de cultivo 6 1,11ns 552.327,94ns 

Cultivo (A) 1 1.413,21*** 1.878.625,33* 

Tratamento (T) 5 5,50*** 16.891.117,73*** 

Interação C x T 5 3,06** 990.683,53* 

Erro 30 0,66 384.084,27 

C.V (%)  3,46 6,63 

ns,***,**,* – Não significativo, significativo a 0,1%, 1% e 5% de probabilidade pelo teste F, 
respectivamente. 
 

O desdobramento da interação entre os fatores cultivo e tratamento para a 

variável M100G, demonstrou que a variação na M100G em função da densidade de 

plantio, ocorreu apenas no cultivo irrigado, sem alteração significativa nos valores 

médios da massa de cem grãos para o cultivo sequeiro (Figura 12). No cultivo 

sequeiro a M100G não foi influenciada (p>0,05) pelos diferentes níveis de densidade 

de plantio, apresentando valor médio de 18,09 g. Já no cultivo irrigado a M100G 

apresentou um comportamento linear decrescente em função da densidade de 

plantio, com valores que variaram de 30,6 g para 27,3 g da maior para a menor 

densidade respectivamente. O resultado mais baixo para a M100G no plantio de 

sequeiro pode estar ligado a algum estresse ambiental como déficit hídrico, por 

exemplo, que tenha ocorrido durante a fase de enchimento dos grãos e, que 

provavelmente causou a menor disponibilidade de carboidratos por unidade de grão. 

A redução da massa de cem grãos em função do aumento na densidade de 

plantas também foi verificada por Ben et al. (2016) ao avaliarem quatro densidades 

de plantio (40, 70, 100 e 130 mil plantas ha-1) com cinco lâminas de irrigação (0, 50, 

75, 100 e 125% da ETC). De forma semelhante, Kappes et al. (2011) observaram 

que a massa de cem grãos decresceu linearmente, quando a densidade de plantio 

aumentou de 50 mil plantas ha-1 para 90 mil plantas ha-1, para estes autores esse 
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resultado mostra que a elevação da densidade de plantas, pode sim, afetar a taxa e 

a duração do período de enchimento dos grãos. Por outro lado, Calonego et al. 

(2011), ao avaliarem três densidades de plantio (45; 60 e 75 mil plantas ha-1) 

combinados com dois espaçamentos entre linhas (0,45 e 0,90 m), não verificaram 

nenhuma influência da população de plantas ou do espaçamento entre linhas na 

massa de cem grãos. Para Borrás et al. (2003) a massa de cem grãos é o 

componente de produção menos influenciado por mudanças nas práticas de manejo. 

 

Figura 12 – Massa de cem grãos (g) em função de diferentes densidades de plantio 

em Boa Vista, Roraima 

 

 

 

Com relação a produtividade de grãos, verifica-se de acordo com o 

desdobramento da interação entre os fatores cultivo e tratamento, um 

comportamento quadrático de produtividade, tanto para o cultivo irrigado quanto 

para o de sequeiro, em função da densidade de plantio por área (Figura 13). A 

densidade de máxima produtividade estimada foi de 123.511 plantas ha-1 (10.855,7 

kg ha-1) para o cultivo irrigado, enquanto que para o cultivo de sequeiro a densidade 

de máxima produtividade estimada foi de 126.960 plantas ha-1 (10.315,6 kg ha-1). 

Para cada época de cultivo, os valores máximos de produtividade estimada 

corresponderam, a um incremento de 36,5 e 32,9%, respectivamente, em 

comparação com os resultados obtidos na menor densidade de plantio (6.891,8 kg 

ha-1 no cultivo irrigado e 6.917,9 kg ha-1 no sequeiro). 
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Figura 13 – Produtividade de grãos (kg ha-1) em função de diferentes densidades de 

plantio em Boa Vista, Roraima 

 

 

 

A produtividade de grãos seguiu um padrão de resposta contrário ao das 

variáveis anteriores, enquanto a produtividade apresentou um padrão quadrático, o 

CE, DE, DSb, ME, MGE, MSb, NGF e NGE apresentaram um decréscimo linear em 

função do aumento da densidade de plantas. Nas menores populações, as espigas 

apresentaram um tamanho maior, assim como, maior número de grãos e maior 

massa de grãos por espiga (Figuras 8, 9, 10 e 11), contudo, isto não foi suficiente 

para elevar a produtividade da cultura devido a menor quantidade de espigas 

produzidas. Assim, pode-se dizer que o aumento da produtividade se deu em razão 

do maior número de espigas e, portanto, maior número de grãos produzidos nas 

maiores densidades, atingindo o máximo nas densidades de 123.511 plantas ha-1 

(irrigado) e 126.960 plantas ha-1 (sequeiro), e a partir destes pontos máximos a 

produtividade passou a declinar, pois a porcentagem de plantas que produziram 

espigas, assim como o tamanho das espigas, reduziram bastante devido à alta 

densidade de plantas, principal responsável por aumentar o nível de competição 

intraespecífica, reduzindo a produção de grãos a um ponto em que não foi mais 

possível compensar a produtividade. 

Corroborando com estes resultados Testa et al. (2016) constataram que o 

aumento da densidade de plantio de 75 para 105 mil plantas ha-1, e a redução do 
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espaçamento entre linhas de 0,75 m para 0,50 m, modificaram o desenvolvimento 

dos componentes de produção do milho, reduzindo o potencial de produção 

individual das plantas. Contudo, o maior número de grãos colhidos na densidade de 

105 mil plantas ha-1, correspondeu a um incremento significativo (p<0,05) no 

rendimento de grãos (+ 7,4%). Para Sangoi et al. (2002b) o rendimento final de 

grãos, em condições de alta competitividade, está relacionado mais à quantidade de 

grãos colhidos do que à massa individual dos grãos. 

Resultados similares também foram observados por Serpa et al. (2012), que 

ao avaliaram o desempenho de três cultivares de milho em quatro níveis de 

densidade de plantas (50, 70, 90 e 110 mil plantas ha-1) e dois níveis de 

disponibilidade hídrica (irrigação durante todo o ciclo da cultura e irrigação apenas 

no período crítico da cultura), observaram nos tratamentos com irrigação durante 

todo o ciclo da cultura, um aumento linear na média de produtividade das três 

cultivares (12.400 kg ha-1 para 16.300 kg ha-1), conforme a densidade de plantio 

aumentou de 50 para 110 mil plantas ha-1. Já nos tratamentos com irrigação apenas 

no período mais crítico da cultura (V15 a R2), Serpa et al. (2012) observaram um 

comportamento quadrático da produtividade de grãos, em função do aumento da 

população de plantas, com produtividade máxima estimada de 13.200 kg ha-1 na 

densidade de 104 mil plantas ha-1. 

Serpa et al. (2012) concluíram que o uso de milhos híbridos modernos e 

populações de plantas acima de 90 mil plantas ha-1 é uma eficiente estratégia para 

aumentar o rendimento de grãos em semeaduras antecipadas para o final do 

inverno das regiões mais quentes do Sul do Brasil, tanto para cultivos irrigados 

quanto para cultivos de sequeiro, desde que não ocorra déficit hídrico durante o 

período mais crítico da cultura (estádio V15 a R2). 

Produtividade semelhante a obtida neste trabalho, porém em menor 

densidade de plantio, também foi obtida por Van Roekel e Coulter (2012) que 

analisaram híbridos de milho em seis densidades de plantio, variando entre 40.700 a 

108.700 plantas ha-1, combinados com dois espaçamentos entre linhas (0,51 m e 

0,76 m), e obtiveram em razão do aumento na densidade de plantio, uma resposta 

quadrática de produtividade de grãos, com rendimento máximo estimado de 10.900 

kg ha-1 na densidade de 84.500 plantas ha-1. Xu et al. (2017b), que ao avaliarem 

quatro densidades de plantio (52,5, 67,5, 82,5 e 97,5 mil plantas ha-1) em três 

cultivares de milho (Yuyu22, Zhengdan958, Xianyu335), constataram um 
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comportamento quadrático da produtividade, com rendimento máximo obtido em 74 

mil plantas ha-1, na média das três cultivares. 

Vale ressaltar, que a densidade de máxima produtividade obtida por diversos 

autores, como os já citados, Serpa et al. (2012), Xu et al. (2017b) e Van Roekel e 

Coulter (2012), difere das que foram obtidas neste trabalho. Isto reforça a tese de 

que a densidade de plantio pode variar de acordo com o híbrido de milho que se 

utiliza e com as condições edafoclimáticas da região onde o plantio ocorre, além do 

nível de manejo empregado. Segundo Xu et al. (2017a), áreas ecológicas distintas 

têm diferentes densidades ótimas de plantio. Serpa et al. (2012) citam que híbridos 

modernos têm maior capacidade para tolerar altas densidades. Por outro lado, Xu et 

al. (2017b) ao avaliarem três cultivares de milho, observaram que não houve 

diferença muito grande entre as densidades de plantio que proporcionaram as 

maiores médias de produtividade, apesar das cultivares possuírem grandes 

diferenças genéticas entre si. 

Segundo Lobell et al. (2009), 80% da produtividade potencial pode ser obtida 

fazendo-se uso de irrigação e, realizando-se melhorias no sistema de manejo da 

cultura. Porém, nos sistemas de cultivo irrigado, é importante que se observe os 

períodos com os maiores índices de radiação solar e temperaturas adequadas, para 

que as plantas possam se desenvolver em condições de baixo estresse e alcancem 

o potencial de produtividade esperado. De acordo com Fancelli (2015), temperatura 

média entre 25°C e 30°C, luminosidade, umidade relativa do ar maior que 70% e 

elevada disponibilidade de água no solo, são fatores essenciais para o milho durante 

a fase da floração e enchimento dos grãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

6 CONCLUSÕES 

 

1. A elevação da densidade de plantio de 40 para 140 mil plantas ha-1, tanto 

no cultivo irrigado quanto no cultivo sequeiro, promoveu alterações em quase todos 

os componentes de desenvolvimento vegetativo do milho híbrido AG 7088, com 

exceção apenas, da altura total da planta e altura da folha bandeira. 

2. O incremento da densidade de plantio de 40 para 140 mil plantas ha-1 

afetou diretamente o índice de área foliar, e reduziu, significativamente, a 

percentagem de radiação fotossinteticamente ativa que atingiu o terço médio e o 

terço inferior do dossel das plantas. 

3. A massa de grãos por espiga, massa de cem grãos, número de grãos por 

fileira e número de grãos por espiga reduziram de forma mais acentuada, em função 

da densidade de plantio, quando o milho foi cultivado em condição de sequeiro. 

4. A densidade de plantio de máxima produtividade estimada foi de 123.511 

plantas ha-1 (10.855,7 kg ha-1) no cultivo irrigado e 126.960 plantas ha-1 (10.315,6 kg 

ha-1) no cultivo sequeiro. 
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