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RESUMO
Diversos fatores podem influenciar o rendimento da cultura do milho, dentre estes se destaca a densidade populacional,
pois  o  acréscimo na densidade de plantas e  a  redução do espaçamento entre  linhas possibilita  a  otimização e a
eficiência da interceptação de luz pelo aumento do índice foliar mesmo nos estádios fenológicos iniciais da planta,
reduzindo a competição, aumentando a matéria seca e a produção de grãos, bem como melhor aproveitamento de água
e nutrientes. Tradicionalmente, a cultura do milho tem sido implantada no Brasil com espaçamentos entre linhas entre 80
a 100 cm,  o  qual  permite  de maneira  eficiente  os  tratos  culturais  e  o  manejo  adequado da cultura.  A adoção de
espaçamentos entre linhas reduzidos, de 45 a 60 cm, torna-se uma opção para aumentar a produtividade no campo. O
presente trabalho avaliou sete densidades de plantas distintas, sendo os tratamentos 50.000, 55.000, 60.000, 65.000,
70.000, 75.000 e 80.000 plantas por hectare, e por análises de regressão, concluiu-se que, para o híbrido DKB285 a
população de 75.000 plantas.ha-1 resulta em maior produtividade.
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1 INTRODUÇÃO

Desde a época do descobrimento das Américas, o milho era o alimento base de todas as
civilizações  do  continente  (LERAYER,  2006).  A  história  de  produção  do  milho  tem  crescido
anualmente, principalmente devido às atividades de avicultura e suinocultura, onde o milho pode ser
consumido diretamente ou ser utilizado na fabricação de rações e destinado ao consumo de animais
(MARCHI, 2008). 

Em relação ao cultivo, o milho apresenta grande flexibilidade, sendo bastante adaptado a
sistemas de rotação, sucessão e consorciação de culturas, mas como a maioria das culturas, requer
uma interação entre fatores edafoclimáticos e manejo. 

Geralmente, o solo ideal para a cultura do milho apresenta características físicas em textura
média de 30-35% de argila ou argilosos bem estruturados, permeáveis e adequados à drenagem,
permitindo a planta boa capacidade de retenção de água e de nutrientes (SANS; SANTANA, 2002).

Em relação  ao  clima,  deve  considerar  a  radiação  solar  e  a  intensidade  e  frequência  do
veranico nas diferentes fases fenológicas da cultura. A temperatura diurna ideal está entre 21° C e
27°C,  principalmente  da emergência a floração.  O clima mais  favorável  à  cultura  é  aquele que
apresenta verões quentes e úmidos durante o ciclo vegetativo, acompanhado de invernos secos o
que vem a facilitar a colheita e o armazenamento (SILVA et al., 2010).

No Brasil,  a área de plantio para a safra 2015/16 esteve entre 57,89 a 58,92 milhões de
hectares representando crescimento de até 1,6% em relação à cultivada na safra 2014/15,  que
totalizou 58 milhões de hectares (CONAB, 2015).  

Diversos  fatores  podem  influenciar  o  rendimento  da  cultura  do  milho,  como  o  potencial
produtivo do híbrido, as condições climáticas, a população de plantas, e condições nutricionais e
fitosanitárias  (FANCELLI,  2006).  Dentre  os  fatores  que  podem  ser  alterados  visando  elevar  a
produtividade do milho, destaca-se a densidade populacional, podendo proporcionar melhor uso do
ambiente pelos genótipos atuais (DOURADO et al., 2003). 
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De  acordo  com  Argenta  et  al.,  (2001),  justifica-se  reavaliar  as  recomendações  de
espaçamento  entre  linhas  e  densidade  de  semeadura  de  milho  em  virtude  das  modificações
introduzidas nos genótipos mais recentes, tais como: menor estatura de plantas e altura de inserção
de espiga, menor esterilidade de plantas, menor duração do subperíodo. 

O adensamento de plantas só é possível atualmente, graças ao melhoramento genético, que
tem  disponibilizado  híbridos  com  características  agronômicas  que  respondem  positivamente  ao
adensamento populacional (MARCHÃO et al., 2006).

Para Endres e Teixeira (1997), o número de plantas capaz de explorar mais eficientemente os
recursos de uma determinada área é chamado de densidade ótima e para sua determinação é
necessário  estabelecer  uma relação  entre  a  fertilidade  do  solo  e  o  híbrido  que  será  cultivado.
Segundo Merotto Junior et al. (1997) há a necessidade de se identificar a densidade ideal de plantas
de  milho  para  explorar,  de  maneira  eficiente,  a  área  de  cultivo.  A  utilização  de  espaçamentos
reduzidos e o aumento da população de plantas em híbridos de milho de menor porte proporcionam
aumento do número de espigas colhidas e, consequentemente, do rendimento de grãos. 

Quando as plantas de milho estão espaçadas de forma equidistantes há menor competição
pelos  recursos  naturais.  Neste  caso,  o  uso  da  radiação  pelas  plantas  de  milho  estaria  sendo
influenciado  pelo  índice  de  área  foliar,  pelo  ângulo  de  inserção  das  folhas  no  caule  e  pela
distribuição de folhas no dossel da cultura (ARGENTA et al., 2001). 

Atualmente  tem-se  buscado  genótipos  com  elevada  resposta  produtiva,  em  elevadas
densidades  populacionais  (espaçamento  entre  plantas,  profundidade  do  sulco,  profundidade  da
semente, índice de velocidade de emergência, estande inicial e final). Considerando o exposto, o
propósito do presente trabalho foi avaliar o efeito da população de plantas sobre o rendimento de
grãos e acamamento de um genótipo de milho híbrido na região noroeste do Estado do Paraná, na
segunda safra do ano de 2015.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento  foi  implantado  no  dia  14  de  março  de  2015,  na  parcela  18  da  Fazenda
Experimental da Unicesumar – Biotec, localizada na estrada Morangueira, no município de Maringá -
PR, latitude = 23º34´44.22” S, longitude = 51º87´47.16” O e altitude de 494 m, a qual possui solo
classificado como Latossolo Vermelho com textura argilosa, identificado de acordo com o sistema
brasileiro  de  classificação de solos (EMBRAPA,  2006),  sendo classificados como Latossolos os
solos que apresentam horizonte  B latossólico,  em seqüência  a qualquer  tipo  de horizonte  A;  o
horizonte B é altamente intemperizado, com acúmulo de argilominerais resistentes e/ou óxidos e
hidróxidos  de  ferro  e  alumínio,  com quase  nulo  ou  inexpressivo  aumento  de  teor  de  argila  do
horizonte A para o B e Vermelhos os solos com matiz 2,5 YR ou mais vermelhos. 

Segundo a classificação de Köeppen (1928), o clima na região é classificado como Cfa -
Clima subtropical; temperatura média no mês mais frio inferior a 18°C (mesotérmico) e temperatura
média  no  mês  mais  quente  acima  de  22°C,  com verões  quentes,  geadas  pouco  frequentes  e
tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, contudo sem estação seca definida.

Para  realização  do  experimento  utilizou-se  o  híbrido  DKB  285  PRO,  que  tem  como
característica principal o ciclo superprecoce, rápidos florescimento e maturação fisiológica, sendo
instalado em delineamento em blocos casualisados, com quatro repetições.

Os tratamentos  foram constituídos por  sete  densidades de plantas  distintas:  T1 =  50 mil
plantas; T2 = 55 mil plantas; T3 = 60 mil plantas; T4 = 65 mil plantas; T5 = 70 mil plantas; T6 = 75
mil plantas; T7 = 80 mil plantas. 
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As  parcelas  são  constituídas  por  três  linhas  de  cinco  metros  de  comprimento,  com  o
espaçamento entre linhas de 0,50 m e 1,50 m de bordadura, totalizando uma área útil de 7,5 m².

 A adubação realizada foi 60 kg de Nitrogênio, 80 kg de P2O5 e 40 kg de K2O por hectare,
objetivando altas produtividades, conforme recomendado por Coelho (2006). Em cobertura, aplicou-
se 69 kg de N por hectare (150 kg de ureia ha-1). 

A coleta de dados ocorreu ao final do ciclo da cultura, no estádio fenológico R6, denominado
maturação fisiológica, as características avaliadas foram: produtividade e acamamento. 

Para produtividade foi considerado o peso de grãos por parcela após maturação fisiológica da
cultura, com correção de umidade para 13%. Em relação ao acamamento foi considerado o número
de plantas acamadas por parcela durante o desenvolvimento da cultura. As médias de produtividade
e acamamento foram analisadas por meio de regressão com o intuito de descobrir qual modelo
matemático  explica  melhor  a  relação  entre  as  variáveis  independentes  produtividades  e
acamamento  do  híbrido.  As  análises  foram  realizadas  com  auxílio  do  programa  SISVAR
(FERREIRA, 2011). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A  Tabela  1  apresenta  os  dados  obtidos  após  coleta  dos  resultados  a  campo,  onde  se
observou a produtividade de cada tratamento (lendo-se como a densidade populacional utilizada no
bloco) obtido por média aritmética das repetições, e também a porcentagem de plantas acamadas
por tratamento durante o ciclo da cultura do milho.

Tabela 1: Produtividade e numero de plantas acamadas
Numero de planta ha-1 Produtividade (kg.ha-1) Acamamento (%)

50.000 6519,0 0,7
55.000 6874,2 3,6
60.000 6769,5 2,8
65.000 7308,7 7,6
70.000 7316,0 7,6
75.000 7589,5 15,4
80.000 7228,2 17,9

Em posse dos resultados obtidos e através de análises estatísticas, foi possível observar, que
houve diferenças significativas de produtividade do referido híbrido nos sete níveis de densidade
populacional.

A densidade de 50.000 plantas ha-1 proporcionou a produção de 6.519 kg.ha-1, sendo este
valor crescente linear até a densidade de 75.000 plantas.ha -1, com média de 7.589,5 kg.ha-1, porém
ao passo que se aumentou a densidade para 80.000 plantas.ha -1 produziu apenas 7.228,2 kg.ha-1,
configurando que o pico de produtividade se dá em torno de 75.000 plantas por hectare. 

Segundo Marchão et al. (2006), o incremento na densidade de plantas é uma das formas
mais fáceis e eficientes de se aumentar a interceptação da radiação solar incidente pela comunidade
de plantas de milho. No entanto,  o uso de densidades muito elevadas pode reduzir  a atividade
fotossintética da cultura e a eficiência da conversão de fotoassimilados em produção de grãos, que
em consequência disso, há um aumento de esterilidade feminina e redução do número de grãos por
espiga e do rendimento de grãos. 

Marchão et al.  (2006) ainda concluem que densidades entre 75.000 e 80.000 plantas por
hectare se encontra o melhor arranjo das plantas de milho, para o híbrido testado pelos mesmos,
valores que corroboram com os valores encontrados no presente trabalho.
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Já referente a porcentagem de plantas acamadas se obteve dados discrepantes dentro do
mesmo tratamento em parcelas distintas, pois o coeficiente de variação foi elevado, sendo 60,73%,
reduzindo a credibilidade dos dados obtidos, dificultando generalizar que em todas as situações
onde se eleve a densidade populacional ocorra um aumento também linear na taxa de acamamento
do híbrido. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produtividade do milho aumenta com a redução no espaçamento  entre plantas  para o
híbrido  avaliado  até  a  densidade  de  75.000  plantas.ha-1,  mas  populações  superiores  à  75.000
plantas.ha-1 proporcionam redução na produtividade deste híbrido devido ao aumento de competição
entre as plantas.

Para  a  variável  número  de  plantas  acamadas,  o  baixo  número  de  repetições  ocasionou
elevação do coeficiente de variação, mas é possível observar que quanto maior o número de plantas
por hectare, maior o número de plantas acamadas.
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