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DISTRIBUIÇÃO E POPULAÇÃO DE PLANTAS E PRODUTIVIDADE DE 

GRÃOS DE MILHO 

Autor: MARCOS PALHARES 

Orientador: Prof. Dr. DURVAL DOURADO NETO 

RESUMO 

 Com o objetivo de avaliar o efeito de população de plantas (30.000, 60.000 e 

90.000 plantas.ha-1), sob dois espaçamentos (0,40 e 0,80 m), sobre a produtividade de 

grãos de três genótipos (AG 1051, AG 7575 e DKB 911) de milho (Zea mayz L.) com 

arquiteturas foliares diferentes, foi conduzido experimento de campo em Piracicaba-SP 

(Departamento de Produção Vegetal, Universidade de São Paulo) no período de 20 de 

novembro a 10 de abril de 2001. Foi utilizado delineamento em blocos casualizados com 

três repetições. Em função dos resultados obtidos, pode-se concluir que: (i) em alta 

população (90.000 plantas.ha -1), a redução do espaçamento (de 0,80 m para 0,40 m) teve 

efeito positivo na produtividade de grãos no genótipo de arquitetura foliar aberta (AG 

1051), devido a otimização de interceptação de luz, e (ii) até 60.000 plantas.ha-1, 

independentemente do genótipo, a produtividade de grãos é crescente com o aumento da 

população de plantas. Com o aumento da população de plantas de 60.000 para 90.000 

plantas.ha -1, a produtividade de grãos: (a) aumenta no genótipo de arquitetura foliar ereta 

(DKB 911), (b) tende a estabilizar no genótipo de arquitetura semi-ereta (AG 7575), e 

(c) tende a estabilizar sob espaçamento reduzido (0,40 m), ou diminui sob espaçamento 

de 0,80 m no genótipo de arquitetura aberta (AG 1051). 



 

ROW SPACING, PLANT POPULATION AND MAIZE GRAIN YIELD 

Author: MARCOS PALHARES 

Adviser: Prof. Dr. DURVAL DOURADO NETO 

SUMMARY 

 With the purpose of evaluating the effect of plant population (30,000; 60,000 and 

90,000 plants.ha-1), under two row widths (0.40 and 0.80 m), on grain yield of three 

maize (Zea mayz L.) genotypes (AG 1051, AG 7575 and DKB 911) with different leaf 

architecture, a field experiment was carried out in Piracicaba, São Paulo State, Brazil 

(Crop Science Department, University of São Paulo) between 20th November to 10th 

April 2001. The experiment was laid out in a randomized complete blocks design with 

three replicates. According to the results: (i) in high population (90,000 plants.ha-1), due 

the optimization of light interception, the reduction of row width (from 0.80 m to 0.40 

m) increases grain yield in the opened leaf architecture genotype (AG 1051), and (ii) 

independently of genotype, up to 60,000 plants.ha-1, the grain yield is crescent with 

increment of plant population. With the plant population increasing from 60,000 to 

90,000 plants.ha-1, the grain yield: (a) increases in the erect leaf architecture genotype 

(DKB 911), (b) presents a stabilization tendency in the semi-erect leaf architecture 

genotype (AG 7575), and (c) presents stabilization tendency under narrow row (0.40 m), 

and decreases under row width of 0.80 m in the opened leaf architecture genotype (AG 

1051). 



 

1 INTRODUÇÃO 

 O milho representa, historicamente, um dos principais e mais tradicionais cereais 

cultivados em todo o Brasil, ocupando de maneira crescente posições significativas 

quanto ao valor da produção agropecuária, especialmente nos sistemas de produção mais 

aprimorados baseados na semeadura direta e na rotação de culturas. 

 O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho, depois da China e dos 

Estados Unidos da América, e o primeiro do Mercosul, onde participa com 70% do total 

produzido. Nesse bloco econômico, a Argentina é o segundo maior produtor, com 

participação correspondente a 28% desse mercado (Santos Júnior, 2002). 

 A oferta e a demanda mundial de milho no período de 1997/98 a 2000/01 

demonstra que a produção teve um incremento de 1,9%, enquanto que o consumo, 

superando a produção e as exportações cresceram 4,7% e 21%, respectivamente (Conab, 

2002). 

 Enquanto os Estados Unidos da América tiveram um aumento na produção de 

3%, no mesmo período, o volume demandado para o consumo foi acrescido em 5,5%. A 

China, por sua vez, expandiu sua produção em 0,5% e, simultaneamente, aumentou o 

consumo em 6%. 

 Atualmente, devido à sua capacidade de adaptação, o milho é cultivado na maior 

parte do território nacional, cuja distribuição e adoção de tecnologia se concentram 

particularmente nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 

Minas Gerais e Goiás. Enquanto a produtividade nacional atual rende, em média, 3.341 

kg.ha-1 (Conab, 2002), a média mundial alcança a marca de 6.500 kg.ha-1. 

 A área cultivada no Brasil pouco variou ao longo das duas últimas décadas, 

permanecendo na faixa de 9,0 a 13,7 milhões de hectares. No período de 1989 a 2001 

ocorreu um incremento de 70% na produtividade média (produção por unidade de área) 
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de grãos (Santos Júnior, 2002). Nesse contexto, o avanço tecnológico e a oferta de 

genótipo melhor adaptado podem ser considerados como os principais fatores que 

colaboraram para o bom desempenho dessa cultura. 

 A produtividade de milho é uma variável complexa e dependente de fatores 

genéticos, ambientais e de manejo. Dessa forma, o potencial produtivo de milho pode 

ser melhor explorado pela adoção e implementação criteriosa de aspectos técnicos como: 

(i) escolha de genótipo melhor adaptado às condições de cultivo, (ii) época de 

semeadura preferencial para a região, (iii) emprego de espaçamento e densidade de 

semeadura que proporcionem populações de plantas compatíveis com a tecnologia 

empregada, (iv) controle eficiente de plantas daninhas e pragas e (v) manejo adequado 

do solo. 

 Recentemente, os diferentes arranjos espaciais, resultantes da combinação do 

espaçamento entre as linhas de semeadura e o número de plantas por metro (na linha de 

semeadura), têm sido discutidos com maior freqüência pela maior ou menor adaptação 

da cultura ao ambiente decorrente das variações morfológicas e genéticas apresentadas 

pelos híbridos atuais (menor altura de plantas e de inserção das espigas, maior ou menor 

angulação de folhas, e maior potencial produtivo, principalmente), como forma de 

maximizar a produtividade de grãos pela otimização do uso de fatores de produção como 

água, luz e nutrientes, disponíveis num determinado agroecossistema. 

 No Brasil, sistemas agrícolas irrigados que utilizam alto investimento têm 

registrado resultados satisfatórios em produtividade de milho, pela adoção de 

espaçamentos de 60 a 70 cm entre fileiras e maiores populações de plantas por unidade 

de área. Contudo, o manejo do arranjo espacial adotado pode condicionar a obtenção de 

melhores resultados relativos em ambientes desfavoráveis, quando eventualmente 

limitados por um ou mais dos fatores de produção mencionados. 

 O presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito da 

distribuição (espaçamento) e da população de plantas sobre a produtividade de grãos de 

três genótipos de milho com arquiteturas foliares distintas. 



 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 Foram feitas pesquisas bibliográficas nas seguintes bases de dados: (i) 

DEDALUS (Tabela 1), (ii) PERI (Tabela 2) e (iii) CAB ABSTRACT (Tabela 3) junto à 

Biblioteca Central da Esalq, Universidade de São Paulo, no intuito de se observar a 

quantidade de pesquisas publicadas, referentes ao assunto deste trabalho. 

Tabela 1. Pesquisa bibliográfica efetuada pela bibliotecária Eliana Maria Garcia. 

Biblioteca Central da Escola Superior “Luiz de Queiroz”. Universidade de 

São Paulo. Base de dados DEDALUS (nacional). 

Caso Palavra(s) utilizada(s) na pesquisa Número 

1 Milho (M) superior a 2.000 

2 MxGenótipo (G) 101 

3 MxPopulação (P) 285 

4 MxDistribuição (D) ou espaçamento 86 

5 Mx Produtividade (R) 76 

6 MxGxP 25 

7 MxGxD 5 

8 MxGxR 6 

9 MxPxD 11 

10 MxPxR 13 

11 MxDxR 6 

12 MxGxPxD 3 

13 MxGxPxR 1 

14 MxPxDxR 3 

15 MxGxPxDxR 0 
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Tabela 2. Pesquisa bibliográfica efetuada pela bibliotecária Eliana Maria Garcia. 

Biblioteca Central da Escola Superior “Luiz de Queiroz”. Universidade de 

São Paulo. Base de dados PERI (espanhol e português). 

Caso Palavra(s) utilizada(s) na pesquisa Número 

1 Milho (M) 2.155 

2 MxGenótipo (G) 53 

3 MxPopulação (P) 95 

4 MxDistribuição (D) ou espaçamento 32 

5 Mx Produtividade (R) 87 

6 MxGxP 1 

7 MxGxD 0 

8 MxGxR 5 

9 MxPxD 1 

10 MxPxR 2 

11 MxDxR 0 

12 MxGxPxD 0 

13 MxGxPxR 0 

14 MxPxDxR 0 

15 MxGxPxDxR 0 
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Tabela 3. Pesquisa bibliográfica efetuada pela bibliotecária Eliana Maria Garcia. 

Biblioteca Central da Escola Superior “Luiz de Queiroz”. Universidade de 

São Paulo. Base de dados CAB ABSTRACT (internacional). 

Caso Palavra(s) utilizada(s) na pesquisa Número 

1 Milho (M) 72.755 

2 MxGenótipo (G) 2.813 

3 MxPopulação (P) 4.368 

4 MxDistribuição (D) ou espaçamento 4.692 

5 Mx Produtividade (R) 15.837 

6 MxGxP 67 

7 MxGxD 15 

8 MxGxR 458 

9 MxPxD 59 

10 MxPxR 1251 

11 MxDxR 496 

12 MxGxPxD 3 

13 MxGxPxR 92 

14 MxPxDxR 52 

15 MxGxPxDxR 3 

 

2.1 Fisiologia da produção e clima 

 Pode-se considerar o milho como sendo o cereal mais eficiente para a produção 

de grãos, principalmente pela contribuição de seu tamanho, dotado de considerável área 

foliar, colmo forte e alto, com abundante sistema radicular e eficiente sistema vascular 

(Company, 1984). Para Fancelli & Dourado-Neto (2000), a fotossíntese, respiração, 

transpiração e a evaporação, são processos fisiológicos da planta de milho que resultam 

diretamente da energia disponível no ambiente, comumente chamada de calor. Por outro 

lado, o crescimento, desenvolvimento e translocação de fotoassimilados, traduzidos pela 

produção de biomassa, encontram-se ligados à disponibilidade hídrica do solo, sendo 
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que seus efeitos são agravados em condições de altas temperaturas, ocorrendo elevação 

na taxa de evapotranspiração das plantas. 

 Apesar do elevado potencial produtivo, o milho apresenta acentuada 

sensibilidade a estresses bióticos e abióticos, pelo que seu cultivo exige rigoroso 

planejamento e manejo, a fim de buscar a manifestação da sua máxima capacidade 

produtiva (Andrade, 1995). Dessa forma, a produtividade de uma cultura de milho 

depende diretamente da relação intrínseca estabelecida entre a planta e o ambiente físico 

em que se encontra, com ênfase para a temperatura, luz, ventos e disponibilidade hídrica, 

o que determina a adaptação de diferentes genótipos para diferentes ambientes, em 

função do manejo adotado. 

2.1.1 Condições térmicas e de vento 

 O vento, associado à ocorrência de altas temperaturas, pode interferir diretamente 

nos processos de crescimento, desenvolvimento vegetativo e translocação de 

fotoassimilados, principalmente na presença de impedimento químico ou mecânico do 

sistema radicular das plantas, aumentando sua susceptibilidade aos períodos de 

estiagem. 

 As condições térmicas atuam nos mais diversos processos vitais das plantas de 

milho. Enquanto a germinação e emergência, são afetadas principalmente pela 

temperatura do solo, o desenvolvimento fenológico e o crescimento da planta como um 

todo são afetados por ambas as temperaturas do solo e do ar. 

 Desta forma, diversos trabalhos estabelecem temperaturas referenciais ótimas 

para diferentes fases críticas do desenvolvimento fenológico e na fisiologia do milho, de 

maneira que: (i) temperaturas do solo inferiores a 10°C e superiores a 42°C 

comprometem os processos normais de germinação, enquanto que, aquelas situadas 

entre 25 e 30°C garantem as melhores condições para a germinação das sementes e 

emergência das plântulas; (ii) por ocasião do período de florescimento e maturação, 

temperaturas média diárias superiores a 26°C podem acelerar essas etapas, enquanto que 

temperaturas inferiores a 15,5°C podem retardá-las; (iii) a produtividade do milho pode 

ser reduzido, assim como ocorrerem alterações na composição protéica dos grãos, 



 

 

7

quando a temperatura ambiente ultrapassa os 35°C (Company, 1984); (iv) temperaturas 

noturnas acima de 24°C, por um período acima de três horas, propiciam um alto 

consumo energético durante o processo de respiração pelas plantas, aumentando o 

consumo de fotoassimilados, reduzindo a produtividade da cultura. Ainda, o potencial 

germinativo dos grãos de pólen é bastante reduzido sob temperaturas acima de 32°C. 

 Para Villa Nova et al. (1972), a diferença entre a temperatura média diária e a 

temperatura mínima ou temperatura base exigida por uma espécie é definida como 

graus-dia. O uso da soma de graus-dia, baseada no acúmulo energético acima de 

determinada temperatura base, é de uso abrangente em modelos que descrevem o 

desenvolvimento fenológico e o crescimento do milho. Considera-se, em geral, 10°C a 

temperatura basal para a referida espécie, abaixo da qual não ocorre acúmulo de matéria 

seca. Dentro de um mesmo grupo de maturação, é possível estimar a ocorrência de fases 

da cultura, para diferentes genótipos, regiões e épocas de cultivo, valendo-se da 

temperatura do ar como única variável. A interação com outros fatores, como a 

disponibilidade de água e de nitrogênio e fotoperíodo, pode provocar erro. Porém, a 

soma calórica (graus-dia) tem apresentado boa correlação com os estádios fenológicos 

da cultura de milho (Bergonci & Bergamaschi, 2002). Para Kiniry (1991), os limites 

inferior e superior para o desenvolvimento e crescimento da planta de milho estão entre 

80C e 440C, respectivamente, sendo que o desenvolvimento e crescimento máximo 

ocorre entre 260C e 340C. No entanto, Berlato & Sutili (1976) obtiveram boas 

estimativas quando utilizaram temperaturas mínimas basais de 40C em híbridos 

precoces, 60C para os de ciclo médio e 80C para tardios. 

 Em resumo, de acordo com Fancelli & Dourado-Neto (2000), regiões cuja 

temperatura média diária é inferior a 19°C e as temperaturas noturnas médias estão 

abaixo de 12,8°C, não são recomendadas para a cultura de milho. 

2.1.2 Radiação solar e fotossíntese 

 Cerca de 90% da matéria seca acumulada pela planta de milho provém da fixação 

atmosférica de CO2 pelo processo da fotossíntese (Magalhães & Paiva, 1993). As 

radiações de valor fisiológico, presentes no espectro usado na fotossíntese, são 



 

 

8

absorvidas, primariamente, pela clorofila e, em seguida, utilizada na transformação de 

CO2 em carboidratos (Fancelli & Dourado-Neto, 2000). 

 A alta produtividade de grãos observada na cultura de milho decorrem de seu 

mecanismo fotossintético (planta C4), pelo qual é mantida alta a relação CO2:O2, o que 

elimina a fotorrespiração (Ehleringer et al., 1997). Assim, o milho praticamente não 

apresenta saturação por radiação solar, cuja resposta fisiológica é crescente. Pode-se 

entender a fotorrespiração, presente nas plantas C3 e ausente nas plantas C4, como um 

processo oposto ao da fotossíntese, uma vez que ocorre utilização do oxigênio 

produzido, destinando-se menos carbono aos produtos finais. Porém, ressalta-se que, 

apesar da eficiência fotossintética das plantas C4, existem duas características 

intrínsecas às plantas de milho que diminuem potencialmente a interceptação de luz 

pelas folhas. A maior limitação decorre da natureza alterna e oposta das folhas ao longo 

do perfil da planta, pelo que ocorre o auto-sombreamento das folhas inferiores. Outra 

característica é a presença do pendão que, inativo logo após a fertilização, pode 

proporcionar o sombreamento das plantas em até 19%, dependendo do genótipo 

(Magalhães & Paiva, 1993). 

 Dessa forma, maiores produtividades poderão ser alcançadas, em função da 

eficiência na interceptação da radiação incidente, resultante da distribuição espacial das 

plantas (função do espaçamento e número de plantas por área), do ângulo de inserção 

das folhas em relação colmo, da resistência das folhas localizadas acima da espiga ao 

dobramento, nos 15 a 20 dias após o florescimento, e da extensão da área foliar presente. 

2.1.3 Condições hídricas 

 Para o milho, as maiores exigências em água se concentram na fase de 

emergência, florescimento e formação do grão (Fancelli & Dourado-Neto, 2000). De 

acordo com Bergonci & Bergamaschi (2002), o maior consumo de água pela cultura de 

milho é verificado por ocasião do florescimento, uma vez que, nessa fase, o índice de 

área foliar das plantas é máximo, logo após a emissão da folha bandeira. Assim, a 

sensibilidade dos processos fisiológicos ligados à formação do zigoto e início do 

enchimento de grãos e, por outro lado, a elevada transpiração que ocorre no mesmo 
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período, justificam a consideração do período compreendido entre a emissão da 

inflorescência masculina e o início da formação dos grãos como sendo extremamente 

crítico quanto ao suprimento de água. A necessidade hídrica neste período é ainda mais 

elevada, pois é necessário que haja máxima fotossíntese através da coincidência entre a 

máxima disponibilidade de radiação solar e a ocorrência de temperaturas entre 250C e 

300C, para a obtenção de maiores produtividades,. Segundo Company (1984), a 

formação e o desenvolvimento interno das flores masculinas e da espiga, bem como a 

maturação dos grãos de pólen e dos óvulos requerem pronta disponibilidade de 

nutrientes na forma assimilável no solo, cuja viabilidade está condicionada à ausência de 

restrições hídricas. Fancelli & Dourado-Neto (2000) relatam que a ocorrência de 

deficiência hídrica de uma semana durante o florescimento masculino pode implicar 

numa queda de produção em torno de 50%, enquanto que após a polinização, sob as 

mesmas condições, as perdas podem chegar a 25%. 

 Para Magalhães & Paiva (1993), a importância da água está relacionada também 

à fotossíntese, uma vez que o efeito do déficit hídrico afetará o crescimento das plantas e 

o processo de trocas gasosas, implicando em menor disponibilidade de CO2 para a 

realização de fotossíntese. 

 Ressalta-se, ainda, que a quantidade de água disponível para a cultura, em todas 

as fases de seu desenvolvimento, está diretamente condicionada à ausência de 

impedimentos mecânicos e químicos do solo (permitindo o aprofundamento do sistema 

radicular), da densidade radicular das plantas (associado ao genótipo) e do arranjo 

espacial utilizado, resultante da combinação entre o espaçamento entre fileiras utilizado 

e o número de plantas por metro linear, pelo qual define-se o volume de solo explorado 

por planta. 

2.1.4 Considerações práticas 

 Considerando a descrição dos aspectos fisiológicos e fenológicos da planta de 

milho, Andrade et al. (1991), citados por Fancelli & Dourado-Neto (2000), 

estabeleceram relações diretamente proporcionais entre elementos bióticos e abióticos, 

as quais orientam a tomada de decisão sobre a escolha de características específicas de 
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ambientes e genótipos, os quais, com manejo adequado, podem expressar sua máxima 

produtividade de grãos, a qual depende de: (i) a época de semeadura e a localização 

geográfica da área de produção (latitude, longitude e altitude) determinam a quantidade 

de luz que incidirá sobre a cultura; (ii) a eficiência de interceptação da luz depende da 

idade da planta, da arquitetura foliar, do arranjo espacial de plantas e da população 

empregada; (iii) a temperatura à qual as plantas são expostas, a disponibilidade de água e 

seu estado nutricional determinam a eficiência de conversão da luz incidente; (iv) o 

genótipo responde pela partição dos fotoassimilados. 

 Num determinado ambiente, a matéria seca total das plantas (MS) de uma 

determinada cultura de milho (produtividade biológica), será tão maior quanto maior for 

a fotossíntese líquida, resultante dos efeitos combinados entre fotossíntese total e 

respiração, durante a fase de crescimento. A fotossíntese líquida, por sua vez, será tão 

maior quanto maior for a eficiência de interceptação da radiação (Ei) pelas plantas, 

diretamente influenciada pelas condições ambientais a que estiveram sujeitas, pela 

população e arranjo espacial utilizado, pelo número e angulação das folhas em relação 

ao colmo, bem como pela extensão da área foliar e permanência das mesmas em plena 

atividade. 

 A identificação da habilidade de um genótipo em combinar elevada capacidade 

de produção total e de destinar a matéria seca acumulada para a produção de grãos, pode 

ser definida pelo índice de colheita (IC), através da equação IC = Y/MS, referente à 

relação entre a fração dos grãos produzidos (Y) e a matéria seca total das plantas (MS) 

(Almeida, 2002). Donald & Hamblin1 (1976), citados por Fancelli & Dourado-Neto 

(2000), relatam que este índice pode ser empregado em programas de melhoramento 

genético e de avaliação de performance de genótipos submetidos a diferentes ambientes. 

Dessa forma, citam os autores que, o IC máximo para a cultura de milho encontra-se 

próximo de 0,60, obtido em regiões de clima temperado e elevada latitude, enquanto que 

os menores índices podem ser registrados em ambientes de baixa altitude, amplitudes 

                                                 
1 DONALD, C. M.; HAMBLIN, J. The biological yield and harvest index of cereal as agronomic and plant breeding 
criteria. Advances  
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térmicas muito baixas, temperaturas médias máximas diárias muito altas e baixa 

disponibilidade hídrica, cujos valores de IC não ultrapassam 0,10. Entretanto, 

considerando-se que a produção de matéria seca total (MS) numa determinada cultura, 

apresenta-se como função direta da interação genótipo-ambiente, o IC de um 

determinado local não deve ser extrapolado para outras regiões. 

 Desta forma, a expressão do máximo potencial produtivo depende de alguns 

fatores como: (i) população empregada, que é função da capacidade suporte do meio e 

do sistema de produção adotado; (ii) tamanho e da duração da área foliar 

fotossinteticamente ativa; (iii) época de semeadura; (iv) adequada distribuição espacial 

de plantas na área, em conformidade com as suas características genotípicas. 

2.2 Fenologia 

 De acordo com Fancelli & Dourado-Neto (2000), o ciclo da cultura compreende 

cinco etapas de desenvolvimento: (i) germinação e emergência: ocorre entre a 

semeadura e o aparecimento da plântula, cujo período varia entre 4 e 12 dias, em função 

da temperatura e umidade do solo; (ii) crescimento vegetativo, iniciado a partir da 

emissão da segunda folha, até o início do florescimento, cuja extensão varia em função 

do genótipo e de fatores climáticos, caracterizando e classificando diferentes genótipos 

entre ciclos superprecoces, precoces e normais; (iii) florescimento, estabelecido entre o 

início da polinização e o início da frutificação; (iv) frutificação, compreendida entre a 

fecundação e o enchimento completo dos grãos, cuja duração varia entre 40 e 60 dias; 

(v) maturidade: período compreendido entre o final da frutificação e o aparecimento da 

camada negra, sendo este relativamente curto e indicativo do final do ciclo de vida da 

planta. 

 Fancelli (1986) adaptou trabalho realizado por Hanway (1966) e Nel & Smit 

(1978) sugerindo a divisão do ciclo da cultura de milho em onze estádios distintos, 

visando correlacionar o desempenho agronômico da planta com fatores genéticos e 

ambientais. O referido autor ressalta que até o surgimento das espigas, os estádios 

devem ser identificados pelo número de folhas totalmente desdobradas do “cartucho” da 

planta, assim consideradas quando apresentarem, sucessivamente, a linha de união entre 
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a lâmina e a bainha foliares. Após o aparecimento da espiga, os estádios passam a ser 

identificados em função do desenvolvimento e consistência dos grãos. 

Tabela 4. Fenologia da cultura de milho (adaptado de Fancelli, 1986). 

Estádio Descrição 

0 Emergência 

1 cultura com 50 % das plantas apresentando 4 folhas totalmente desdobradas 

2 cultura com 50 % das plantas apresentando 8 folhas totalmente desdobradas 

3 cultura com 50 % das plantas apresentando 12 folhas totalmente desdobradas 

4 cultura com 50 % das plantas apresentando emissão do pendão 

5 cultura com 50 % das plantas apresentando emissão de pólen 

6 cultura com 50 % das plantas apresentando grãos leitosos 

7 cultura com 50 % das plantas apresentando grãos pastosos 

8 cultura com 50 % das plantas iniciando a formação de “dentes” 

9 cultura com 50 % das plantas apresentando grãos “duros” 

10 cultura com 50 % das plantas apresentando “camada negra” (grãos 

fisiologicamente maduros) 

 

 A caracterização dos estádios fenológicos da cultura de milho estão apresentados 

na Figura 1. 

 O processo germinativo da semente tem início sob condições favoráveis de 

umidade e temperaturas entre 100C e 420C, pelo que a duração dessa fase pode variar, 

aproximadamente, de três a quinze dias. Para Fornasieri (1992), o acréscimo no tempo 

necessário para a emergência acarreta prejuízos à produtividade final numa lavoura, pela 

maior exposição das sementes ao ataque de pragas e doenças, reduzindo a população 

final de plantas, bem como pela lixiviação de nutrientes causada por chuvas ocorridas 

entre a semeadura e a emergência (estádio 0). (Tabela 4). 
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Figura 1 - Estádios de desenvolvimento da cultura de milho (Fancelli, 1986, adaptado de 

Hanway, 1966, e Nel & Smit, 1978). 

 A planta se encontra apta à realização do processo de fotossíntese, 

aproximadamente uma semana após a emergência, quando apresenta duas folhas 

totalmente expandidas. No primeiro nó basal, já se identifica um grupo de raízes 

adventícias não ramificadas e sem pêlos absorventes, diferentemente das raízes 

seminais, que são ramificadas e com pêlos absorventes (Fancelli & Dourado-Neto, 

2000). 

 O principal evento relacionado ao estádio 1 (Tabela 4) se refere à ocorrência da 

definição do potencial produtivo das plantas, através da diferenciação do meristema 

apical, justificando a importância de nitrogênio disponível, podendo-se observar a 

definição dos órgãos reprodutivos e das folhas no colmo da planta, cujas estruturas ainda 

se encontram localizadas abaixo da superfície do solo, o que justifica a pequena redução 

na produção ocasionada pelos efeitos de baixas temperaturas causadas por geadas, 

ocorrência de granizo ou mesmo ataque de pragas. Por outro lado, o crescimento em 

extensão das raízes é decisivamente influenciado pelo suprimento de carboidratos 

produzidos e acumulados na parte aérea, sendo que a diminuição dessa disponibilidade 
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pelas razões mencionadas, pode constituir-se num impedimento para o bom 

desenvolvimento do sistema radicular. Ademais, a presença de considerável 

porcentagem de pêlos absorventes e ramificações diferenciadas sugere que danos 

mecânicos por operações de cultivo e/ou matocompetição poderão afetar a densidade e 

distribuição de raízes, com conseqüente redução na absorção de nutrientes e na 

produtividade da cultura (Fancelli & Dourado-Neto, 2000). 

 Com oito folhas expandidas (estádio 2) e com aproximadamente vinte e oito a 

trinta e cinco dias após a emergência, este período é caracterizado pelo crescimento do 

colmo em diâmetro e comprimento, pela aceleração do processo de formação da 

inflorescência masculina e pelo desenvolvimento de novas raízes nodais (Fancelli & 

Dourado-Neto, 2000). 

 O colmo, além de suportar as folhas e partes florais, atua também como órgão de 

reserva. Tal acúmulo ocorre após o término do desenvolvimento vegetativo e antes do 

início do enchimento de grãos, já que, até esse ponto, todo carboidrato foi utilizado na 

formação de novas folhas (Magalhães & Paiva, 1993). Experimentos com remoção de 

folhas demonstram que o colmo diminui em peso, enquanto a espiga prossegue seu 

enchimento normal, indicando que há translocação de fotoassimilados do colmo para os 

grãos. Desta forma, estresse hídrico nessa etapa pode afetar o comprimento dos 

internódios, provavelmente pela inibição da elongação das células em desenvolvimento, 

reduzindo a capacidade de armazenagem de sintetizados no colmo (Fancelli & Dourado-

Neto, 2000). 

 O estádio 2 (Tabela 4) antecede a ocorrência de um aumento na taxa de 

crescimento das espigas, entre o sexto e nono nós acima do solo, podendo-se observar 

boa resposta à utilização de fertilizantes (principalmente nitrogênio e potássio) e sua 

absorção, já que ocorre acentuado desenvolvimento do sistema radicular, notadamente 

naqueles sistemas em que se utiliza alto investimento e adoção de arranjos espaciais que 

permitem a exploração de maior volume de solo por unidade de planta. Sete semanas 

após a emergência, o pendão atinge o seu desenvolvimento máximo, ao mesmo tempo 

em que tem início o crescimento dos estilo-estigmas (Fancelli & Dourado-Neto, 2000). 
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 A alta taxa de crescimento que ocorre no colmo, pendão e espiga superior 

marcam o principal evento que ocorre no estádio 3 (Tabela 4). A definição da produção 

e produtividade da cultura estão associadas ao número de grãos por fileira definidos por 

espiga, cujo comprimento máximo está condicionado à boa disponibilidade hídrica e de 

nutrientes (principalmente nitrogênio) e à integridade das folhas (reduzido ataque de 

pragas e doenças) (Fancelli & Dourado-Neto, 2000). 

 Com 85% a 90% da área foliar definida, pode ser observada a perda das quatro 

primeiras folhas e o desenvolvimento das raízes adventícias (“esporões”), a partir do 

primeiro nó presente ao nível do solo (Fancelli & Dourado-Neto, 2000). 

 O estádio 4 (Tabela 4) se caracteriza pelo aparecimento parcial do pendão e pelo 

crescimento acentuado dos estilo-estigmas da espiga. Para a exploração do alto potencial 

produtivo das plantas, torna-se fundamental a manutenção da integridade foliar 

localizada acima das espigas, principalmente pelo controle de pragas e doenças. A 

redução da relação fonte:dreno promovida pela desfolha restringe a quantidade de 

matéria seca presente nos grãos, ao final do seu período de enchimento (Fancelli, 1998). 

 Como se observa na maioria dos genótipos, inicia-se a caracterização do 

fenômeno da protandria, pelo qual a emissão da inflorescência masculina antecede a 

exposição dos estilo-estigmas de dois a quatro dias, fenômeno este regulado pela carga 

genética do genótipo. Magalhães & Paiva (1993) relatam que os estilo-estigmas levam 

de três a quatro dias para emergir e são imediatamente receptivos após a emergência, 

assim permanecendo por até quatorze dias, sob condições favoráveis, até que ocorra a 

polinização, evento que determina o final do seu crescimento. Assim, estabelece-se um 

intervalo de tempo, dentro do qual cada estilo-estigma pode ser polinizado antes da 

interrupção da liberação de pólen por parte do pendão. Contudo, fatores ambientais 

como deficiência hídrica e/ou de nutrientes, alta densidade de semeadura, bem como a 

ocorrência de temperaturas elevadas podem antecipar a emissão do pendão em relação 

aos estilo-estigmas da espiga (Fancelli & Dourado-Neto, 2000). 

 O período de polinização (estádio 5) dura, em média, cinco a oito 8 dias 

caracterizando-se pela interrupção das elongações do colmo e internódios, bem como 

pela redução no desenvolvimento do sistema radicular, momento em que define-se o 
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máximo acúmulo de matéria seca pela planta, estabelecendo sua máxima capacidade 

fotossintética (Fancelli & Dourado-Neto, 2000). 

 Elevada umidade relativa do ar (acima de 60%), amplitudes térmicas em torno de 

170C e 180C e disponibilidade de água e nutrientes são fatores positivamente 

correlacionados com a produção final, em razão deste estádio estar associado à intensa 

atividade fotossintética, necessária para suprir a formação das estruturas reprodutivas 

femininas: pedúnculo, sabugo, palha e grãos em formação (Fornasieri, 1992).  

 O estádio 6, aproximadamente catorze dias após o início da polinização, 

caracteriza-se pelo acúmulo de amido no endosperma dos grãos, devido à translocação 

dos sintetizados presentes nas folhas e no colmo para a espiga, cujo processo é 

extremamente dependente da disponibilidade de água e da integridade foliar do terço 

superior da planta, cujas produtividades finais estão condicionados à efetividade 

fotossintética durante o referido período. Dessa forma, o impedimento ou redução da 

fotossíntese decorrentes de fatores bióticos e abióticos, nessa fase, implicam na redução 

significativa da taxa de acúmulo de matéria seca do grão, além de favorecer a incidência 

de doenças de colmo (Fancelli & Dourado-Neto, 2000). 

 Finaliza-se no estádio 7 a diferenciação das estruturas embriônicas no interior 

dos grãos (Fornasieri, 1992), nos quais transcorre alta taxa de acumulação de amido, 

caracterizando-se um período exclusivamente destinado ao ganho de peso por parte dos 

grãos, cujos tamanhos e densidades finais estão fortemente condicionados à ausência de 

déficit hídrico (Fancelli & Dourado-Neto, 2000). 

 No estádio 8, o grão torna-se cada vez mais endurecido, mudando do estado 

pastoso para o farináceo, sendo que em genótipos portadores de grãos dentados e semi-

duros, é visível a concavidade em sua parte superior, diferentemente daqueles genótipos 

de grãos duros, cuja referência para identificação deste estádio está no endurecimento. 

Aproximadamente quarenta e oito a cinqüenta e cinco dias após a emissão dos estilo-

estigmas, constata-se acelerada perda de umidade em toda a planta e significativa 

redução na taxa de acumulação de sintetizados nos grãos, os quais encontram-se na 

iminência da maturidade fisiológica (estádio 9. Tabela 4) (Fancelli & Dourado-Neto, 

2000). 
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 Por volta da oitava e nona semana após a fecundação, observa-se o término do 

acúmulo de amido nos grãos, os quais alcançam massa de matéria seca máxima, 

encontrando-se em estado de maturidade fisiológica (estádio 10. Tabela 4), momento em 

que é definida a produtividade máxima das plantas, em função das condições ambientais 

transcorridas em cada estádio fenológico descrito (Company, 1984). Simultaneamente a 

esse processo, observa-se a senescência natural das folhas das plantas, as quais 

gradativamente começam a perder a sua coloração verde. 

 Identifica-se este estádio pela formação da “camada negra”, no ponto de inserção 

dos grãos com o sabugo, representando o rompimento do elo de ligação entre a planta-

mãe e o fruto, caracterizando o momento ideal para a colheita, em função da máxima 

produção concentrada (Fancelli & Dourado-Neto, 2000). Porém, a alta umidade dos 

grãos nesse momento (30% a 38%), constitui-se num impedimento natural às operações 

mecânicas inerentes a um processo de colheita eficiente, o que torna-se possível quando 

a umidade dos grãos encontra-se entre 18% e 25%, procedendo-se à secagem artificial 

até 13% de umidade, permitindo seu armazenamento seguro. 

2.3 População e distribuição de plantas  

 Com o surgimento de novos genótipos e técnicas de manejo para a cultura de 

milho, numerosos estudos têm sido realizados para a determinação do melhor 

espaçamento e densidade de semeadura. Os resultados encontrados variam em função do 

tipo e fertilidade do solo, disponibilidade hídrica, luminosidade, genótipos e níveis de 

adubação adotados (Pereira Filho et al., 1998). Todavia, Sangoi et al. (2002) consideram 

essenciais e ao mesmo tempo escassos no Brasil, trabalhos que visam quantificar o 

efeito do aumento da população de plantas sobre a performance de híbridos de milho 

cultivados em diferentes épocas, assim como identificar características morfológicas, 

fisiológicas, fenológicas e alométricas que contribuam para tanto. Da mesma forma, 

Molin (2000) salienta que a quantidade atual de pesquisa disponível não permite o 

estabelecimento da freqüência de sucesso no uso de redução do espaçamento, visando 

incremento de produtividade. Para Argenta (2001), justifica-se reavaliar as 

recomendações de espaçamentos e densidades de semeadura para a cultura de milho, em 
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virtude das modificações introduzidas nos genótipos mais recentes, tais como menor 

estatura das plantas e alturas de inserção de espiga, menor esterilidade de plantas, menor 

duração do subperíodo pendoamento-espigamento, angulação mais ereta de folhas e 

elevado potencial produtivo. 

 No Brasil, observa-se que o espaçamento entre linhas de semeadura adotado pela 

maioria dos produtores concentra-se entre 0,80 e 0,90 m, devido, principalmente, à 

inadequação operacional da maioria das colhedoras em uso, em sistemas que adotam 

espaçamentos inferiores a 0,80 m. Ainda, a necessidade de constantes ajustes, devidos à 

sucessão ou rotação de culturas realizadas com a mesma semeadora em diferentes 

espaçamentos, representa adicional custo operacional, justificando certa resistência na 

adoção de espaçamento reduzido em milho. Por outro lado, grandes avanços na 

mecanização agrícola disponibilizam no mercado brasileiro atual, diversos modelos de 

semeadoras que permitem o ajuste para semeadura em vários espaçamentos, bem como 

plataformas adaptáveis às colhedoras que possibilitam a colheita em espaçamentos de 

até 0,45 m. Para Fancelli & Dourado-Neto (2000), no Brasil, sistemas agrícolas bem 

gerenciados têm obtido altas produtividades, pela utilização de 55.000 a 72.000 plantas 

de milho por hectare, adotando-se espaçamentos entre 0,55 m e 0,80 m entre fileiras, 

delimitando arranjos espaciais que minimizam as relações de competição por fatores de 

produção. 

 Segundo Farnham et al. (2002a), historicamente o milho tem sido cultivado no 

Estado de Iowa, nos Estados Unidos da América, sob o espaçamento de 0,76 m, 

igualmente utilizado no cultivo da soja. Porém, durante a última década registrou-se 

grande interesse dos produtores na adoção de menores espaçamentos para o milho, por 

observarem melhores produtividades da soja nessas condições, bem como pela 

expectativa de incremento na produtividade de milho, através da otimização do ambiente 

e uso de híbridos modernos. 

 De acordo com Ohio (2003), dados obtidos por um período superior a dez anos 

em áreas de produção comercial no Estado de Ohio, Estados Unidos da América, 

indicam que o incremento médio de produtividade de milho alcançado pela redução do 

espaçamento de 0,76 m para 0,50 m foi de aproximadamente 340 kg por hectare. De 
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acordo com o autor, pesquisas de várias regiões daquele país indicam que o uso de 

espaçamentos entre 0,38 m e 0,50 m entre fileiras proporcionam um incremento de 3 a 

5% na produtividade média de milho, quando comparados com espaçamentos de 0,76 m. 

 Através do aumento na eficiência da interceptação de luz e do melhor 

aproveitamento da água e nutrientes disponíveis, acréscimos na produtividade podem ser 

obtidos pelo aumento da densidade de semeadura associado à redução do espaçamento 

entre linhas de semeadura. A redução da competição inter e intra-específica por esses 

fatores de produção, obtido pelo melhor arranjo espacial entre as plantas, dá-se pelo 

aumento da área foliar por unidade de área (índice foliar), a partir dos estádios 

fenológicos iniciais, traduzindo-se pelo aumento na produção de biomassa total (Johnson 

et al.,1998; Molin, 2000). 

 Num trabalho realizado no município de Chariton, IA, Estados Unidos da 

América, Farnham et al. (2002a) conduziram um experimento com um só genótipo, 

objetivando identificar os benefícios da redução de espaçamento e determinar a 

população ótima para cada um, através do arranjo entre três populações (60, 70, 80.000 

plantas.ha -1) e três espaçamentos (0,58; 0,76; 0,96 m). Não foi observada interação 

significativa entre população e espaçamento. No entanto, sob a população de 80.000 

plantas.ha -1, a produtividade sob o espaçamento de 0,58 m foi significativamente maior, 

em relação a 0,96 m, indicando os benefícios oriundos da redução de estresse ambiental 

pela melhoria no arranjo espacial das plantas. Provavelmente pelas mesmas razões, sob 

as populações de 60 e 70.000 plantas.ha-1, as produtividades obtidas nos espaçamentos 

de 0,58 e 0,76 m foram significativamente maiores em relação ao espaçamento de 0,96 

m. 

 Em outro experimento, buscando verificar o comportamento de genótipos de 

milho submetidos a diferentes espaçamentos e densidades de semeadura em Lavras- 

MG, Sérgio et al. (2002) avaliaram dez genótipos de milho em três espaçamentos (0,45; 

0,70 e 0,90 m), combinados com três populações de plantas (55.000, 70.000 e 90.000 

plantas.ha -1). A avaliação dos resultados médios de produção de grãos (kg.ha-1) dos 

genótipos, em função dos espaçamentos utilizados, indicou que o espaçamento de 0,70 

m proporcionou produtividade de grãos 17% superior ao espaçamento de 0,90 m e 33% 
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superior ao espaçamento de 0,45 m. Porém, este último espaçamento combinado com 

70.000 plantas.ha-1, proporcionou produção média 4,8% superior àquela obtida na 

combinação com 55.000 plantas.ha -1. Nos espaçamentos de 0,70 m e 0,90 m, as mesmas 

diferenças foram respectivamente de 5,9% e 3,9%, entre as duas populações 

mencionadas, podendo-se atribuí-las aos diferentes níveis de competição intra-específica 

estabelecidos para cada arranjo espacial de plantas. Pode-se considerar que, naquelas 

condições, a redução do espaçamento permitiu o aumento da população final, para a 

obtenção de incremento em produtividade. Diferenças significativas entre os genótipos 

também foram observadas, indicando adaptabilidade variável em função das 

características fenotípicas, dos espaçamentos e das densidades utilizadas. A densidade 

de plantas que proporcionou maior produção de grãos foi a de 70.000 plantas.ha-1, 

seguida pela de 90.000 plantas.ha-1, independentemente do espaçamento utilizado. 

 A adaptabilidade variável observada entre diferentes genótipos sob diversos 

arranjos espaciais de população e espaçamento, certamente está associada à sua 

arquitetura foliar. O conceito atual de um genótipo moderno prevê a existência de um 

grande número de folhas acima da espiga, com lâminas eretas e pendentes na região 

mediana, aumentando a eficiência na utilização da energia radiante. Em geral, as folhas 

acima da espiga são responsáveis por cerca de 50 a 80% da matéria seca acumulada nos 

grãos (Fornasieri Filho, 2000). Porém, Magalhães & Paiva (1993) ressaltam que, apesar 

da melhor interceptação de luz nesses genótipos modernos, muitos deles podem 

apresentar a limitação para a produção de grãos relacionada diretamente com sua 

habilidade em mobilizar e armazenar produtos fotossintetizados nos grãos e não na 

capacidade de produzir metabólitos (relação fonte/dreno), referindo-se ao modo de 

partição de fotoassimilados. Significa dizer que os sítios de atração e utilização de 

metabólitos (drenos), ao invés de sítios de produção (fontes), são os reais agentes 

limitantes da taxa de produção de matéria seca. Especificamente nesses genótipos, a 

redução do ângulo foliar poderá não estar associada à elevação da produção, 

demonstrando a necessidade de maiores estudos sobre o assunto. 

 Um trabalho conduzido por Sangoi et al. (2002) durante o ano agrícola de 

2000/2001, em Lages (SC), teve por objetivo analisar o efeito de densidades crescentes 
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de semeadura sobre a produtividade de grãos e características agronômicas de híbridos 

cultivados nas três últimas décadas, sendo que dois deles (AG 12 e AG 303, híbridos 

duplos das décadas de 70 e 80) reconhecidamente apresentam arquitetura de folhas 

normal ou aberta, porte médio a alto, com grande número e comprimento de folhas. O 

terceiro híbrido (DKB 929, híbrido simples da década de 90), resume características 

modernas com folhas mais curtas, eretas e em menor número, porte baixo e pendões 

com menor número de ramos. Todos os híbridos foram submetidos ao mesmo 

espaçamento e às populações de 25.000, 50.000, 75.000 e 100.000 plantas.ha-1. 

Observou-se que a resposta da produtividade de grãos ao incremento da população foi 

quadrática para os todos os híbridos testados. Os híbridos antigos Ag 12 e Ag 303 foram 

mais produtivos do que o híbrido contemporâneo DKB 929 na menor população de 

plantas testada no trabalho. Por outro lado, o híbrido moderno foi mais exigente em 

população de plantas, requerendo 85.000 plantas.ha-1 para maximizar a produtividade de 

grãos, enquanto que as densidades ótimas para os híbridos lançados nas décadas de 70 e 

80 foram de 71.000 e 79.000 plantas.ha-1, respectivamente. O número de grãos 

produzidos por m2 pelo híbrido DKB 929 foi superior aos demais híbridos, em todas as 

populações testadas. Mais de 5% das plantas dos híbridos AG 12 e AG 303 não 

produziram espigas na densidade de 100.000 plantas.ha -1, enquanto que, na mesma 

condição, todas as plantas do híbrido DKB 929 produziram espigas. A melhor relação 

alométrica entre o desenvolvimento de pendão e espigas possibilitou ao híbrido moderno 

maior sincronia no desenvolvimento floral, minimizando a natureza protândrica da 

planta nas densidades mais altas. Isto reduziu a esterilidade feminina e favoreceu a 

polinização, redundando em maior produção de grãos por área. O tipo ideal compacto de 

planta característico do DKB 929 possivelmente incrementou a interceptação de 

radiação solar em densidades elevadas, minimizando o sombreamento entre folhas. Isso 

provavelmente aumentou a disponibilidade de carboidratos às plantas durante a floração, 

suportando o desenvolvimento das espigas e grãos nas densidades mais altas. 

 Num trabalho conduzido por Vazquez & Silva (2002), em que avaliou-se a 

performance de um híbrido moderno (AG 9010) sob quatro espaçamentos (0,46; 0,71; 

0,82 e 0,93 m) e 72.000 plantas.ha-1, não foram observadas diferenças em relação a 
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altura de inserção de espigas, enquanto que, sob o espaçamento de 0,46 m, a altura da 

planta foi significativamente maior, em relação ao espaçamento de 0,71 m. Para o 

número médio de fileiras de grãos por espiga e número de grãos por espiga, não foram 

obtidas diferenças significativas. A produtividade média por área sob espaçamento de 

0,46 m, foi estatisticamente superior àquela obtida no espaçamento de 0,82 m (19,4% de 

aumento). 

 Pode-se considerar que a resposta dos genótipos à redução de espaçamento é 

variável, também, diante da a imprevisibilidade das condições ambientais ao longo das 

safras (diferentes condições de temperatura, qualidade da luz, disponibilidade de água e 

nutrientes) à qual as plantas são expostas, interferindo diretamente na eficiência de 

conversão da radiação. Em trabalho realizado por Farnham et al. (2002b), em 

Sutherland, IA, Estados Unidos da América, seis híbridos de milho foram avaliados sob 

a população de 70.000 plantas.ha-1 e dois espaçamentos (0,38 e 0,76 m), durante as 

safras de 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999, cujos experimentos foram instalados no 

mesmo dia e local, em cada safra. Apesar de estatiscamente não representar diferenças, 

as médias de produtividades de todos os híbridos, ao longo dos três anos, foi 3% 

superior no espaçamento de 0,38 m, em relação àquela obtida no espaçamento de 0,76 

m. Apenas na safra 1997/1998 observou-se diferenças significativas na produtividade de 

quatro dos seis híbridos, em que as maiores produtividades foram atingidos pelo uso do 

espaçamento de 0,38 m. 

 Genótipo, água, nitrogênio e população de plantas são os principais fatores de 

produção referentes à cultura de milho, onde há prioridade na maximização da produção 

por unidade de área. Segundo Pereira et al. (1993), com o aumento da densidade de 

semeadura, há uma tendência à redução no tamanho das espigas, diminuindo também 

seu índice por planta. Por outro lado, ocorre uma compensação na produção, através do 

aumento do número de plantas por unidade de área. Para Sangoi (2001), o uso de baixas 

densidades de semeadura diminui a eficiência de interceptação da radiação solar numa 

determinada área, aumentando a produção de grãos por indivíduo, havendo redução da 

produtividade por área. Por outro lado, o adensamento excessivo incrementa a 

competição intra-específica por fotoassimilados, principalmente no estádio de 
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florescimento da cultura. Tal fato estimula a dominância apical, aumentando a 

esterilidade feminina e limitando a produção de grãos por área. Fornasieri Filho (1992), 

cita que altas densidades populacionais podem causar alterações morfológicas e 

fisiológicas, entre elas, o aumento do número de plantas sem espiga. 

 Dourado Neto et al. (2001), salientam que a produção de grãos por unidade 

de área (kg.ha-1) aumenta linearmente com o aumento da população de plantas, até um 

ponto denominado “ponto crítico”, devido à produção de grãos por unidade de planta 

permanecer constante (nessa faixa de população não há competição intra-específica). 

Acima da população crítica, devido à competição intra-específica, a produção por planta 

decresce e a produção por área apresenta comportamento quadrático, possuindo um 

ponto de máxima produção por unidade de área. Desta forma, a população 

correspondente a esse ponto é a população ideal para a combinação genótipo-ambiente 

(água, fertilidade, entre outros fatores) (Figura 2). 
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Figura 2 - Variação da produção por unidade de planta (g.pl-1) e por unidade de área 

(kg.ha-1) em função da população (Dourado Neto et al., 2001). 

 

 Para Sangoi (2001), a população ideal para maximizar a produtividade de 

grãos de milho varia de 30.000 a 90.000 plantas por hectare, dependendo da 
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disponibilidade hídrica, fertilidade do solo, ciclo do genótipo, época de semeadura e 

espaçamento entre linhas. Desta forma, quando o número de indivíduos por área é 

superior à densidade ótima, há uma série de conseqüências negativas para a formação da 

espiga, que podem levar à esterilidade. 

 Em termos de competição intra-específica por água e nutrientes, a melhor 

distribuição teórica de plantas de milho, numa determinada área, é obtida quando o 

volume de solo por unidade de planta é maximizado, otimizando assim os recursos 

naturais disponíveis, o que propicia à cultura um menor estresse ambiental, resultando 

numa maior produtividade com menor custo, conseqüentemente, maximizando o lucro. 

 Nesse raciocínio, Dourado Neto et al. (2001), a título de exemplo, verificaram 

que a melhor distribuição para a população de 70.000 plantas por hectare, é obtida num 

arranjo hexagonal (os diferentes prismas na natureza que podem ser colocados lado a 

lado sem deixar espaço vazio estão ilustrados na Figura 3), com espaçamento entre 

plantas de 35,2 cm e espaçamento entre fileiras de 40,6 cm conforme ilustra a Figura 4. 

 

a a
a

b
b c

(A) (B) (C)

 

Figura 3 - Os três prismas que permitem ser colocados lado alado sem deixar interstício: 

(A) seção triangular, (B) seção retangular e (C) seção hexagonal. 
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ep=46,6 cm
ef=30,7 cm

Direção de
caminhamento da
semeadora

 

Figura 4 - Arranjo hexagonal: distribuição ideal de plantas (70.000 plantas.ha-1) de 

milho (Dourado Neto et al., 2001). 

 Dentre os possíveis arranjos (triangular, retangular e hexagonal), o que 

possibilita maior área útil explorada pela planta (Ap, m2) (círculo circunscrito) é o 

hexagonal. Para o cálculo do espaçamento entre plantas (ep, cm) e entre fileiras (ef, cm) 

para qualquer população nesse arranjo, Dourado Neto (2002) apresentou as seguintes 

equações: 

P
e p

50

3

2000
4

=  
(1) 

P
e f

50
31000 4=  

(2) 

P.
..

Ap
3

35000 π
=  

(3) 

em que P se refere à população de plantas (plantas.ha-1) (Figura 4). 

2.4 Genótipos 

 Para a realização deste trabalho, foram utilizados os híbridos DKB 911, AG 7575 

e AG 1051, os quais apresentam boa tolerância a Phaeosphaeria maydis e “Corn Stunt” 

(enfezamento), doenças de importância econômica para a época de semeadura do 
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experimento, descritos com base em informações da empresa produtora das sementes 

(Monsanto do Brasil Ltda). 

2.4.1 AG 1051 

 Híbrido Duplo de arquitetura foliar aberta, ciclo semi-precoce (soma térmica 

875°C.dia), grãos dentados amarelos, planta e espiga respectivamente com 2,20 m e 1,12 

m de altura, com recomendação para produção de grãos, silagem e milho verde com 

semeadura entre 15 de outubro a 20 de dezembro nas regiões de transição (500 a 700 m 

de altitude) e população final de 50.000 plantas.ha-1. 

2.4.2 AG 7575 

 Híbrido Simples modificado de arquitetura foliar semi-ereta, ciclo precoce (soma 

térmica 837°C.dia), grãos duros alaranjados, planta e espiga respectivamente com 2,10 

m e 1,06 m de altura, com recomendação para produção de grãos com semeadura entre 

20 de setembro e 20 de fevereiro nas regiões de transição (500 a 700 m de altitude) e 

população final de 55.000 plantas.ha -1. 

2.4.3 DKB 911 

 Híbrido Simples de arquitetura foliar ereta, ciclo precoce (soma térmica 

830°C.dia), grãos semi-dentados amarelo-alaranjados, planta e espiga respectivamente 

com 2,15 m e 1,10 m de altura, com recomendação para produção de grãos com 

semeadura entre 1 de outubro a 30 de novembro nas regiões de transição (entre 500 e 

700 m de altitude) e população final de 55.000 a 60.000 plantas.ha-1. 



 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local do experimento 

 O experimento de campo foi conduzido no município de Piracicaba, Estado de 

São Paulo, na área do Departamento de Produção Vegetal da Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, cujas coordenadas 

geográficas são 22o43’12” latitude Sul e 45o42’54” longitude Oeste, com altitude de 540 

m, durante a safra de 2000/2001. 

3.2 Caracterização física e química do solo 

 O solo da área experimental é do tipo NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico 

Latossólico, textura argilosa, cuja análise química na camada de 0 a 20 cm, obtida de 

acordo com metodologia descrita por Raij (1987) (Tabela 5). 

Tabela 5. Resultado de análise química do solo do experimento com três genótipos de 

milho, semeados em diferentes espaçamentos e densidades de semeadura, no 

período de safra (2000), no município de Piracicaba, SP. 

Camada pH MO P res ina S-SO4 K Ca Mg H+Al SB T V 

cm CaCl2 g/dm3 mg/dm3 mmolc/dm3 % 

0-20 5 28 50 35 6,6 42 21 38 69,6 107,6 65 

3.3 Caracterização climática 

A seguir, estão relacionados os valores diários de temperatura máxima, mínima e 

média e de chuva, desde a semeadura até a colheita, tomados do posto meteorológico da 

Esalq, localizado a 180 m do local do experimento. 
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Tabela 6. Valores diários dos atributos do clima de 20 a 30 de novembro de 2000. Piracicaba, SP. 

Dia Tmed URmed v  Tmax Hora  URmax Hora  v max Hora  Tmin Hora  URmin  Hora  Chuva Rad.Glob. Rad Líquida 
 °C % m.s-1  °C  %  m.s -1  °C  %  mm MJ.m-2 .d-1 MJ.m-2 .d-1  

20 23 83 1 30 14:50 100 5:38 8 21:03 18 5:14  44 14:46 0 24 15 
21 22 90 1 31 13:16 100 21:25 17 16:11 18 23:02 51 13:18 15 19 12 
22 22 88 1 29 16:48 100 6:41 8 20:47 17 5:09  55 16:58 0 25 16 
23 24 86 1 31 12:48 100 5:46 9 18:05 19 4:51  54 12:50 0 23 14 
24 22 93 1 31 12:11 100 5:49 11 12:32 19 5:18  57 11:55 2 16 10 
25 20 101 1 25 15:12 100 8:35 11 16:47 18 20:15 88 14:27 42 8 5 
26 22 88 1 28 15:02 100 0:11 7 17:26 18 2:48  59 16:16 2 19 12 
27 24 82 1 31 15:21 100 6:35 5 14:06 17 5:23  45 15:16 0 26 16 
28 24 86 1 31 12:55 100 5:47 8 14:13 19 5:44  51 13:42 0 20 12 
29 24 86 1 31 14:09 100 23:59 11 21:05 19 3:57  57 15:19 22 22 14 
30 22 94 1 29 15:01 100 6:06 9 18:10 19 5:41  61 16:39 17 20 14 
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Tabela 7. Valores diários dos atributos do clima de 1 a 31 de dezembro de 2000. Piracicaba, SP. 

Dia Tmed URmed v  Tmax Hora  URmax Hora  v max Hora  Tmin Hora  URmin  Hora  Chuva Rad.Glob. Rad Líquida 
 °C % m.s-1  °C  %  m.s -1   °C  %  mm MJ.m-2 .d-1 MJ.m-2 .d-1  
1 21 88 2 24 12:27 100 4:23 8 12:22 16 23:57 72 12:28 0 12 7 
2 22 83 1 29 16:48 100 5:17 5 8:13 14 5:12  55 16:40 0 25 15 
3 25 80 1 32 15:20 100 5:18 5 11:30 19 5:01  50 15:28 0 27 17 
4 23 98 1 28 11:23 100 21:00 8 14:31 20 12:50 79 11:25 29 12 8 
5 23 94 1 30 14:37 100 3:05 11 14:56 20 23:58 60 14:38 2 19 13 
6 23 82 2 28 15:23 100 2:53 8 19:39 19 23:39 52 16:58 0 21 12 
7 23 74 1 30 15:33 100 5:26 6 21:31 16 5:22  39 15:30 0 30 17 
8 25 79 1 32 16:34 100 5:56 6 23:43 17 5:37  47 16:33 0 24 15 
9 25 84 1 32 12:29 100 6:08 11 12:40 20 5:09  52 12:21 1 24 15 

10 24 88 2 30 13:39 100 9:03 9 15:03 20 23:52 62 14:17 4 16 10 
11 24 78 1 30 14:38 100 6:13 8 19 18 5:23  53 14:41 0 25 14 
12 25 81 1 33 13:57 100 6:05 8 15:20 19 5:56  46 13:43 0 22 14 
13 24 89 1 32 15:29 100 22:53 12 12:45 21 4:51  54 15:11 8 17 11 
14 23 99 1 28 14:10 100 20:2 8 14:55 21 4:01  78 14:13 2 14 10 
15 23 96 1 29 12:02 100 4:40 8 14:10 21 5:19  71 11:48 1 14 10 
16 23 99 1 30 12:17 100 17:56 13 23:40 19 23:54 65 12:44 51 12 9 
17 18 96 3 20 14:40 100 0 11 15:5 17 23:57 85 16:13 9 5 3 
18 19 88 3 21 14:52 97 5:32 9 10:47 16 4:57  73 10:48 0 11 7 
19 22 85 1 28 13:08 100 5:05 5 15:31 17 5:20  60 15:20 0 21 14 
20 25 77 1 31 14:42 100 5:24 6 8:59 19 5:38  39 14:43 0 27 16 
21 24 85 1 31 12:22 100 5:47 11 16:41 19 5:36  49 14:50 9 22 12 
22 24 90 1 31 13:02 100 4:06 11 16:26 20 5:00  58 14:43 2 22 14 
23 24 89 1 32 13:16 100 3:03 6 13:45 19 5:03  61 13:07 0 22 14 
24 24 90 1 32 13:17 100 23:47 8 16:09 20 5:19  54 13:24 23 20 12 
25 24 92 1 30 15:56 100 6 7 15 20 2:17  66 15:15 0 21 13 
26 23 95 1 30 12:38 100 23:59 8 13:10 21 23:59 71 12:40 5 13 8 
27 24 89 1 31 14:11 100 23:40 10 22:17 19 23:21 54 14:13 17 23 15 
28 23 99 1 28 16:01 100 4:45 5 12:45 20 0 75 16:03 16 14 10 
29 24 92 1 29 16:46 100 3:23 7 13:46 20 5:40  65 16:00 5 20 13 
30 24 94 1 29 10:22 100 23:24 8 10:50 21 19:44 69 10:50 5 18 11 
31 23 93 1 29 15:30 100 5:42 8 18:11 20 23:31 68 15:21 0 20 13 
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Tabela 8. Valores diários dos atributos do clima de 1 a 31 de janeiro de 2001. Piracicaba, SP. 

Dia Tmed URmed v  Tmax Hora  URmax Hora  v max Hora  Tmin Hora  URmin  Hora  Chuva Rad.Glob. Rad Líquida 
 °C % m.s-1  °C  %  m.s -1   °C  %  mm MJ.m-2 .d-1 MJ.m-2 .d-1  
1 23,6 82,4 2,6 29,9 15:25 100,0 :49 7,7 16:25 19,0  5:25  57,1 15:16 0,0 26,4 16,0  
2 23,5 78,5 1,7 30,0 15:22 99,8 5:41 7,0 17:14 17,4  5:39  40,0 15:45 0,0 24,2 13,2  
3 23,1 80,6 1,8 29,6 16:32 100,0 5:33 9,2 19:17 16,8  5:30  42,3 16:50 0,0 28,1 16,1  
4 23,5 85,9 1,3 30,3 17:06 100,0 4:24 9,2 23:01 17,6  4:03  59,4 16:05 7,4 20,8 12,5  
5 24,6 81,4 1,1 32,8 15:40 100,0 5:50 10,0 16:31 19,0  5:31  46,8 15:22 0,0 24,7 14,6  
6 26,0 80,5 0,7 32,6 17:11 100,0 5:43 4,7 13:24 19,7  5:25  47,9 12:13 0,0 23,1 12,3  
7 27,0 73,1 1,0 34,6 15:00 100,0 2:51 6,2 13:16 21,0  4:59  34,6 15:03 0,0 25,4 14,0  
8 24,3 83,8 1,1 33,7 12:38 100,0 5:55 9,2 12:58 19,5  5:49  47,7 12:38 2,8 18,7 10,9  
9 25,7 77,1 1,2 32,5 14:45 98,9 23:59 9,2 15:15 20,5  5:27  44,0 14:57 0,0 25,7 16,5  

10 24,0 83,3 1,3 28,6 10:13 100,0 4:05 9,2 4:13 20,1  5:39  58,6 16:46 0,1 17,8 10,4  
11 24,2 80,0 1,2 29,6 11:29 100,0 6:06 7,0 12:07 20,5  5:40  48,5 12:10 0,2 21,7 13,2  
12 23,0 86,8 1,5 31,5 14:19 100,0 21:07 14,5 16:39 17,7  22:34 48,8 14:20 25,3  20,3 12,2  
13 21,4 94,1 0,8 30,4 15:30 100,0 6:56 12,2 15:50 17,6  5:41  60,6 15:43 3,9 20,0 13,6  
14 23,0 87,4 0,5 30,6 15:33 100,0 5:51 6,2 16:50 18,2  4:26  53,7 14:15 0,0 22,6 13,9  
15 24,6 81,1 1,0 31,6 14:31 100,0 5:46 10,7 19:18 19,0  5:34  46,1 16:29 4,7 25,0 15,6  
16 25,9 73,7 0,9 32,0 16:21 100,0 6:06 7,0 9:09 19,2  6:02  37,1 14:15 0,0 27,7 17,8  
17 26,8 76,4 0,9 33,2 15:07 100,0 4:05 8,5 20:11 21,6  3:58  43,5 16:18 0,0 24,3 14,9  
18 27,1 75,9 1,1 34,0 14:40 100,0 23:54 12,2 22:01 19,5  23:13 40,3 15:06 20,4  24,3 15,5  
19 25,3 80,1 1,2 33,0 15:26 100,0 2:21 13,0 22:34 18,5  4:53  46,3 18:02 29,7  27,2 18,1  
20 24,6 77,0 1,1 30,1 16:43 98,2 3:32 8,5 20:41 20,8  5:27  49,3 12:23 0,0 20,8 11,6  
21 24,2 81,6 2,2 29,9 15:41 97,9 5:52 10,7 15:59 20,2  5:46  51,6 14:39 0,0 21,6 12,5  
22 24,5 82,6 1,4 31,3 14:43 100,0 6:09 10,0 19:34 19,1  6:00  47,2 16:12 0,3 25,0 15,0  
23 23,4 91,1 1,2 29,7 11:34 100,0 6:02 7,0 11:57 20,2  5:54  65,5 11:48 0,1 13,2 7,1 
24 23,2 95,9 0,6 29,4 14:39 100,0 23:50 5,5 16:05 20,9  20:05 67,2 14:36 10,7  14,7 9,3 
25 22,7 99,3 0,6 30,1 13:12 100,0 2:23 7,7 14:57 20,8  2:05  66,8 13:13 6,3 15,3 10,8  
26 23,8 92,9 0,8 28,5 15:50 100,0 5:02 7,0 11:24 20,2  5:38  70,4 15:54 12,6  18,0 11,4  
27 24,9 90,0 0,8 31,4 13:32 100,0 6:29 7,0 12:19 19,6  21:00 58,0 13:36 41,8  20,4 13,5  
28 24,0 89,7 1,1 32,3 15:04 100,0 3:23 10,7 16:13 19,6  3:57  57,8 15:30 17,0  23,4 16,8  
29 24,0 90,8 1,0 30,5 15:38 100,0 7:24 7,0 12:47 19,6  3:42  62,3 15:39 16,7  23,2 16,2  
30 25,1 91,6 0,9 30,9 15:02 100,0 1:37 7,0 14:16 22,1  2:45  60,3 12:48 0,0 22,0 14,5  
31 24,6 90,3 0,6 30,0 12:32 100,0 23:50 7,7 13:48 20,8  22:46 66,0 12:33 14,0  17,9 11,2  
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Tabela 9. Valores diários dos atributos do clima de 1 a 28 de fevereiro de 2001. Piracicaba, SP. 

Dia Tmed URmed v  Tmax Hora  URmax Hora  v max Hora  Tmin Hora  URmin  Hora  Chuva Rad.Glob. Rad Líquida 
 °C % m.s-1  °C  %  m.s -1   °C  %  mm MJ.m-2 .d-1 MJ.m-2 .d-1  
1 27,2 76,3 1,4 30,7 16:13 96,7 23:59 7,0 13:30 22,8  23:59 56,9 15:20 0,0 19,0 12,3  
2 25,3 86,4 1,0 32,1 14:52 100,0 5:39 8,5 16:31 20,8  5:29  55,8 15:00 0,0 21,8 13,5  
3 25,8 85,5 1,0 31,5 12:20 100,0 6:03 7,7 12:29 21,7  5:12  56,6 13:17 0,0 22,7 14,0  
4 25,8 84,6 1,0 32,9 15:10 100,0 6:19 6,2 20:57 21,0  6:21  53,0 14:59 0,2 23,2 14,6  
5 24,6 92,6 1,1 32,7 13:44 100,0 23:38 12,2 18:59 21,0  23:58 52,8 13:30  15,8  21,8 13,8  
6 23,0 95,1 1,0 29,7 12:31 100,0 0 15,2 16:32 20,1  3:31  61,0 13:05 11,1  17,7 11,2  
7 24,6 91,5 0,6 29,7 15:46 100,0 0 5,5 23:40 20,6  6:02  70,4 16:56 0,1 17,0 10,4  
8 24,4 93,5 0,9 32,0 14:32 100,0 23:48 13,7 16:07 20,8  18:44 60,9 14:32 13,7  19,3 11,7  
9 22,2 102,5 0,3 25,1 12:30 100,0 3:27 5,5 15:18 21,1  16:02 90,9 12:28 5,0 7,5 3,7 

10 22,9 99,5 0,5 27,2 12:43 100,0 1:05 7,0 13:08 21,3  23:54 80,2 13:13 2,1 12,2 6,8 
11 24,5 90,3 0,7 30,8 13:38 100,0 5:39 9,2 19:37 20,5  6:30  64,7 14:44 3,8 21,1 13,1  
12 22,9 97,7 0,9 31,2 12:18 100,0 23:46 9,2 13:23 20,7  21:49 64,9 11:52 12,5  13,7 8,2 
13 23,2 97,0 0,6 28,5 13:03 100,0 3:26 8,5 14:10 20,7  6:28  71,4 13:13 4,4 14,6 8,3 
14 23,2 93,6 1,4 28,7 16:04 100,0 3:9 9,2 14:41 20,5  1:38  62,5 15:48 2,1 16,2 9,6 
15 23,5 92,7 1,1 30,1 13:10 100,0 23:36 9,2 14:43 20,0  4:22  63,4 13:09 2,2 16,4 10,1  
16 23,4 95,0 1,0 30,2 11:25 100,0 6:08 12,2 11:46 20,5  5:59  68,6 11:25 2,8 15,9 9,5 
17 23,3 93,0 0,9 30,1 16:20 100,0 2:18 10,0 16:36 20,3  23:58 63,7 16:21 3,5 15,1 6,1 
18 23,6 91,1 0,9 31,4 13:53 100,0 6:02 11,5 15:34 19,1  5:57  56,7 14:45 0,0 21,1 8,6 
19 24,9 87,9 0,6 32,9 14:21 100,0 6:27 6,2 15:05 19,5  6:28  50,2 14:16 0,0 22,5 10,5  
20 25,7 84,1 1,2 33,4 15:18 100,0 2:52 9,2 18:11 21,4  6:28  44,9 15:38 0,0 22,3 9,9 
21 25,4 80,8 1,3 32,4 15:35 100,0 6:43 8,5 18:31 20,0  6:06  45,8 15:33 0,0 22,4 9,4 
22 25,4 85,1 0,6 32,0 13:15 100,0 5:46 5,5 14:57 20,5  5:34  51,6 14:53 0,0 20,1 7,8 
23 25,1 85,4 1,1 33,7 14:43 100,0 20:39 10,7 19:32 19,6  23:58 43,4 14:34 6,7 22,2 9,7 
24 24,4 83,3 0,7 32,6 15:14 100,0 6:29 9,2 18:20 18,4  6:20  46,7 15:13 0,1 23,7 10,6  
25 24,4 85,1 0,7 32,2 14:32 100,0 6:29 8,5 17:39 19,4  5:56  48,3 14:21 1,1 22,4 10,4  
26 25,2 82,4 1,3 32,7 14:10 100,0 6:25 8,5 18:44 19,6  5:06  48,8 14:09 0,0 22,6 10,5  
27 24,8 78,9 2,1 31,7 14:15 100,0 5:01 9,2 18:49 19,7  6:18  51,3 14:15 0,0 21,1 9,5 
28 24,5 74,6 1,9 31,1 15:08 99,1 6:10 10,0 21:30 18,0  6:09  38,5 16:40 0,0 24,5 11,1  
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Tabela 10. Valores diários dos atributos do clima de 1 a 31 de março de 2001. Piracicaba, SP. 

Dia Tmed URmed v  Tmax Hora  URmax Hora  v max Hora  Tmin Hora  URmin  Hora  Chuva Rad.Glob. Rad Líquida 
 °C % m.s-1  °C  %  m.s -1   °C  %  mm MJ.m-2 .d-1 MJ.m-2 .d-1  
1 24,3 79,2 1,3 31,5 14:25 100,0 6:28 7,0 1:00 18,2  5:51  46,6 14:27 0,0 21,8 10,1  
2 24,4 80,1 1,2 31,1 14:06 100,0 6:06 7,0 0 18,5  6:02  45,1 14:09 0,0 19,8 9,3 
3 24,0 80,2 1,1 31,4 16:45 100,0 6:24 9,2 19:39 17,5  6:05  48,2 14:43 0,0 23,4 11,3  
4 24,2 77,8 1,1 31,6 15:20 100,0 6:17 5,5 13:35 17,0  6:10  40,4 15:21 0,0 22,7 10,9  
5 23,4 86,9 1,2 30,5 15:20 100,0 23:27 8,5 14:38 19,0  6:12  47,9 13:46 5,6 18,7 8,3 
6 24,6 83,6 0,9 31,9 17:01 100,0 5:58 7,7 11:57 19,1  5:34  49,6 17:03 0,0 19,9 9,3 
7 24,1 90,1 1,2 28,4 14:45 100,0 23:47 7,0 12:49 20,7  23:11 70,2 14:54 1,6 11,5 4,9 
8 21,5 103,2 1,0 24,2 12:25 100,0 5:57 4,7 10:16 20,2  21:33 93,7 12:20 14,9  5,7 2,2 
9 22,4 99,6 0,7 26,1 16:25 100,0 6:09 6,2 14:18 20,4  :58 83,6 16:42 11,5  12,8 7,3 

10 22,2 101,5 0,8 28,1 13:37 100,0 10:00 7,0 11:39 20,0  8:43  71,5 13:43 41,1 11,1 6,5 
11 23,9 90,1 1,2 29,7 15:40 100,0 6:08 8,5 19:43 20,3  4:18  57,4 16:36 0,1 18,9 11,5  
12 23,2 87,6 1,2 30,4 15:49 100,0 4:45 8,5 20:25 17,6  5:08  54,6 15:56 1,4 21,6 13,6  
13 24,9 85,3 0,8 31,7 15:31 100,0 7:36 6,2 11:16 19,6  6:17  52,5 16:10 0,2 19,7 12,3  
14 26,0 80,1 0,9 32,6 15:43 100,0 5:55 8,5 21:35 20,1  5:41  46,5 14:57 0,0 20,8 11,5  
15 26,6 81,2 0,8 33,1 16:20 100,0 6:36 7,0 22:29 20,7  6:27  51,8 16:24 0,0 22,2 12,5  
16 26,4 81,7 0,7 31,8 14:27 100,0 6:55 6,2 13:38 22,4  23:47 52,5 13:28 0,0 18,3 9,8 
17 25,1 86,8 1,0 32,9 14:12 100,0 21:45 7,7 18:03 20,3  21:21 49,6 14:32 16,1  20,4 11,5  
18 23,7 90,1 1,0 31,2 13:46 100,0 6:33 11,5 18:17 19,2  5:51  57,0 13:29 0,7 19,3 10,9  
19 24,1 85,7 1,1 29,9 15:41 100,0 4:44 9,2 13:26 19,3  5:37  54,7 16:15 0,0 22,3 12,6  
20 24,5 84,5 1,3 30,7 13:42 100,0 5:50 10,0 19:19 19,3  5:36  56,1 16:54 0,0 19,4 10,4  
21 24,4 86,5 0,8 31,5 14:14 100,0 5:33 5,5 12:33 19,6  6:25  57,6 13:58 0,0 19,5 10,1  
22 25,7 80,7 0,8 33,0 16:25 100,0 6:57 5,5 10:44 19,1  6:09  44,3 16:17 0,0 21,3 10,6  
23 25,8 80,8 0,7 32,8 15:27 100,0 6:31 6,2 12:38 19,9  6:15  46,3 14:47 0,0 19,0 9,4 
24 25,7 79,4 0,8 33,2 13:39 100,0 6:38 7,7 23:44 19,8  5:58  40,2 13:42 0,0 19,9 10,1  
25 23,6 87,1 1,1 33,1 16:32 100,0 19:30 19,7 16:50 19,4  18:06 44,6 16:30 60,2 22,0 11,3  
26 24,1 87,1 0,8 32,4 14:36 100,0 7:23 7,7 23:13 19,1  6:09  50,1 14:11 2,8 19,6 10,5  
27 24,1 86,9 1,2 30,3 14:07 100,0 6:49 7,7 21:22 19,2  6:31  56,4 14:14 2,2 20,7 11,0  
28 21,5 98,9 0,9 29,5 12:53 100,0 6:38 8,5 15:45 18,9  22:18 64,5 12:51 2,4 13,1 7,0 
29 22,9 89,8 1,2 29,0 15:37 100,0 5:55 7,0 19:54 18,7  4:39  60,2 15:42 0,0 20,2 10,4  
30 23,4 86,1 1,2 30,1 14:20 100,0 6:38 9,2 17:52 18,2  6:25  59,2 14:10 0,0 20,8 10,9  
31 23,7 85,3 0,8 29,7 15:20 100,0 7:07 4,7 11:14 18,3  6:56  55,4 16:18 0,0 20,6 10,5  
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Tabela 11. Valores diários dos atributos do clima de 1 a 10 de abril de 2001. Piracicaba, SP. 

Dia Tmed URmed v  Tmax Hora  URmax Hora  v max Hora  Tmin Hora  URmin  Hora  Chuva Rad.Glob. Rad Líquida 
 °C % m.s-1  °C  %  m.s -1   °C  %  mm MJ.m-2 .d-1 MJ.m-2 .d-1  
1 22,1 92,6 1,4 31,4 13:49 100,0 6:26 12,2 16:55 18,4  6:17  52,3 13:50 5,2 16,7 8,3 
2 21,2 99,4 0,9 25,6 13:57 100,0 6:23 6,2 6:54 18,6  3:12  80,3 14:33 8,2 7,8 3,6 
3 22,7 88,5 1,0 28,9 15:42 100,0 7:12 7,0 20:01 17,6  6:20  56,1 14:32 0,2 17,4 9,7 
4 23,2 82,5 1,3 30,1 15:28 100,0 6:20 9,2 19:14 16,9  6:11  50,0 15:53 0,0 22,1 11,7  
5 23,7 88,6 0,4 30,8 14:06 100,0 6:37 6,2 8:52 17,8  6:25  58,0 14:18 1,1 17,4 9,6 
6 23,9 91,3 0,6 31,5 13:48 100,0 6:20 6,2 15:49 20,3  6:15  57,3 13:27 1,6 16,0 8,7 
7 25,1 82,2 2,0 31,3 13:45 100,0 2:08 8,5 19:24 20,3  2:08  50,8 15:08 0,0 19,8 10,2  
8 24,2 85,4 1,0 30,9 14:36 100,0 6:59 7,7 19:32 18,9  6:24  56,1 14:39 0,0 19,0 9,3 
9 24,1 87,5 0,5 30,4 15:22 100,0 6:33 4,7 3: 19,0  6:21  61,2 15:18 0,0 17,0 8,2 

10 24,6 88,3 0,4 31,1 14:31 100,0 5:52 7,7 13:24 20,4  5:53  59,3 15:32 0,0 14,8 7,1 
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3.4 Implantação do experimento de campo 

 Para a realização do experimento, foram estabelecidos dezoito tratamentos com 

três repetições, distribuídas em blocos ao acaso, em esquema fatorial de 2x3x3, 

resultantes da combinação entre dois espaçamentos (0,40 e 0,80 m), três densidades 

populacionais (30; 60 e 90 mil plantas por hectare) e três genótipos de milho 

representados por um híbrido simples com arquitetura foliar ereta (DKB 911), um 

híbrido simples modificado com arquitetura foliar semi-ereta (AG 7575) e um híbrido 

duplo com arquitetura foliar aberta (AG 1051). 

 No espaçamento de 0,80 m, cada parcela constituiu de cinco linhas de sete 

metros de comprimento, sendo consideradas para as avaliações as três linhas centrais, 

excluindo-se um metro de cada uma das extremidades, definindo-se uma parcela 

experimental de três linhas de cinco metros de comprimento, num total de 12 m2. No 

espaçamento de 0,40 m, cada parcela constituiu de cinco linhas de doze metros de 

comprimento, sendo consideradas para as avaliações as três linhas centrais, excluindo-se 

um metro de cada extremidade, definindo-se uma parcela experimental de três linhas de 

dez metros de comprimento, compreendendo, igualmente, uma área de 12 m2. 

3.4.1 Semeadura e adubação 

 A semeadura foi realizada manualmente no dia 20 de novembro de 2000, em 

sistema convencional de semeadura, trinta e cinco dias após a incorporação de tremoço 

branco em fase de florescimento, pelo uso de uma aração profunda. Apenas uma 

gradagem antecedeu a semeadura, a qual foi realizada em sulcos abertos nos diferentes 

espaçamentos, com implemento tratorizado. 

 A adubação de semeadura de 30 kg de nitrogênio, 80 kg de P2O5 e 50 kg de K2O 

por hectare, foi realizada manualmente, de acordo com a análise química do solo, 

objetivando produtividade acima de 8.000 kg por hectare, ajustando-se a distribuição do 

fertilizante para cada espaçamento utilizado, mantendo-se a mesma distribuição de 

nutrientes por área. 
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 Após esta operação, o fertilizante foi incorporado no fundo do sulco, distribuindo-

se as sementes (tratadas com thiodicarb) com o uso de réguas marcadas, de maneira a 

atender as populações desejadas por área, conforme a Tabela 12. 

Tabela 12. Número de sementes distribuídas por metro linear para obtenção de três 

populações de plantas em dois espaçamentos no experimento realizado em 

Piracicaba, SP. 

Espaçamento (m)  0,4 0,8 

Populações (plantas/ha) Número de plantas por metro linear 

30.000 1,2 2,4 

60.000 2,4 4,8 

90.000 3,6 7,2 

 

 O controle de plantas daninhas foi realizado na pré- emergência da cultura e das 

ervas, através da aplicação de sete litros por hectare de herbicida pré-emergente (atrazina + 

metolachlor), logo após a semeadura. 

3.4.2 Tratos culturais e sistema da irrigação 

 Conduzido sob sistema de irrigação por aspersão convencional, cada tratamento 

recebeu 90 kg por hectare de nitrogênio em cobertura, divididos em duas aplicações com 

uréia incorporada, quando as plantas apresentavam, respectivamente, quatro e oito folhas 

totalmente expandidas. Para o controle de Spodoptera frugiperda, foi suficiente uma 

única aplicação de clorpirifós, na dose de 0,8 litros por hectare, para cada tratamento. 

3.5 Avaliações fitotécnicas 

3.5.1 Fenologia 

 A partir da emergência das plantas, foi determinado em cada tratamento o 

número total de folhas com suas respectivas datas de extensão total, até a emissão da 

folha bandeira, seguida do florescimento masculino. Baseando-se na consistência dos 

grãos, foram registradas as datas de ocorrência das fases de grãos pastosos e grãos 

farináceos. A data da maturidade fisológica foi definida pela formação da camada negra 
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dos grãos. Simultaneamente, registrou-se as temperaturas máxima e mínima diárias para 

posterior determinação da soma térmica no florescimento masculino para cada genótipo, 

em cada tratamento. 

3.5.2 Fitomassa seca de raiz, folha, colmo, pendão e espiga 

 Por ocasião do florescimento (ponto máximo de acúmulo de matéria seca), foram 

coletadas plantas de cada um dos genótipos, nos espaçamentos de 0,4 e 0,8 m e 

populações de 30.000 e 90.000 plantas por hectare, através da abertura de covas, cujas 

seções obedeceram aos limites intermediários de área e volume de exploração de solo 

entre as fileiras e entre as plantas da fileira, à profundidade de um (1) metro. 

 Após a lavagem das raízes, cada planta teve seu pendão, colmo, folhas, espigas e 

raízes separados e pesados, sendo colocados em estufa à temperatura de 720C por um 

período de 72 horas, quando nova pesagem permitiu a determinação da fitomassa seca 

de cada estrutura vegetativa e reprodutiva, para cada tratamento avaliado. 

3.5.3 Componentes de produção 

 Na ocorrência do florescimento masculino, com mínimo de 50% das plantas 

polinizando em cada parcela, foram medidos o diâmetro dos colmos pelo uso de 

paquímetro, a altura das espigas (do solo à base do pedúnculo da espiga) e altura das 

plantas (do solo à base da folha “bandeira”). Por ocasião da colheita, foram também 

determinados o número de grãos por fileira e número de fileiras por espigas. Para todas 

essas determinações, foram consideradas dez plantas representativas de cada parcela. 

3.5.4 Produtividade de grãos 

 A colheita foi feita manualmente no dia 10/04/2001, recolhendo-se todas as 

espigas da parcela útil. Em laboratório, após a debulha, foram determinados o teor de 

água dos grãos por método gravimétrico e a produtividade (kg.ha-1) a 13% b.u. 
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3.6 Análise estatística 

3.6.1 Análise de variância e teste t para contraste 

 Foi realizada a análise de variância das variáveis produtividade de grãos, altura 

de plantas, comprimento de espiga, diâmetro de colmo, número de grãos por fileira e 

número de fileiras por espiga. O efeito do arranjo (espaçamento) das plantas sobre a 

variável de interesse, em cada material genético, para uma densidade populacional 

específica de plantas, foi avaliado utilizando testes t para contrastes (Montgomery, 

1997). O efeito do genótipo em cada combinação arranjo versus população de plantas foi 

avaliado pelo mesmo procedimento. 

3.6.2 Análise de correlação entre os componentes de produção 

 Foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson (r) entre as variáveis altura 

de planta, diâmetro de colmo, comprimento de espiga, número de grãos por fileira e 

número de fileiras por espiga. A significância dos coeficientes de correlação foi avaliada 

utilizando teste t. 



 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Fenologia 

 A descrição sucinta dos estádios fenológicos está apresentada na Tabela 13. Para 

a determinação de graus-dia, foi considerada a temperatura basal (Tb) de 10oC. 

Tabela 13. Dias após a semeadura (DAS), fenologia e graus-dia (GD) referentes aos três 

genótipos (AG 1051, AG7575 e DKB 911). 

Mês  Dia DAS T (°C) T-Tb GD (°C.dia) Fenologia 

   (média)   AG 1051 AG 7575 DKB 911 

nov/00 20 0 23,4 13,4 13 Semeadura  Semeadura  Semeadura  
 29 9 24,0 14,0 127 Emergência Emergência  Emergência  

Dez 7 17 23,0 13,0 230   4 folhas 
 8 18 25,0 15,0 245  4 folhas  

 9 19 25,0 15,0 260 4 folhas   

 22 32 24,0 14,0 428 8 folhas 8 folhas 8 folhas 

 30 40 24,0 14,0 538  12 folhas 12 folhas 

 31 41 23,0 13,0 551 12 folhas   

jan/01 19 60 25,3 15,3 828   Florescimento 
 20 61 24,6 14,6 842  Florescimento  

 22 63 24,5 14,5 871 Florescimento   
 29 70 24,0 14,0 967   Grãos leitosos 

 31 72 24,6 14,6 997  Grãos leitosos  

Fev 2 74 25,3 15,3 1029 Grãos leitosos   

 7 79 24,6 14,6 1103   Grãos pastosos 
 9 81 22,2 12,2 1129  Grãos pastosos  

 14 86 23,2 13,2 1196 Grãos pastosos   

Mar 19 119 24,1 14,1 1668   Maturidade 
 21 121 24,4 14,4 1697  Maturidade  

 25 125 23,6 13,6 1758 Maturidade   
Abr 10 141 24,6 14,6  Colheita Colheita Colheita 
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Tabela 14. Número de dias após a semeadura em função do número de folhas (fenologia), florescimento (F), grãos leitosos (G1), 

grãos pastosos (G2) e ponto de maturidade fisiológica (P), para os três genótipos (G) de milho, (1) AG 1051, (2) AG 

7575 e (3) DKB 911, nas três populações (P), (1) 30.000 plantas.ha -1, (2) 60.000 plantas.ha-1 e (3) 90.000 plantas.ha-1 

nos dois espaçamentos (E, cm). 

G E P Número de folhas F G1  G2  P 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24     

1 40 1 9 14 15 18 22 26 30 33 35 36 38 40 42 44 46 48 49 51 52 54 56 57 60 62 63 75 86 125 

  2 9 14 15 19 23 25 28 32 35 36 38 40 42 44 46 48 49 51 52 54 55 57 59 61 63 74 85 126 

  3 9 14 15 19 23 27 29 32 35 36 38 41 42 44 46 48 49 51 52 54 55 57 59 62 64 74 85 125 

 80 1 9 14 15 19 22 25 30 33 35 36 38 40 42 44 46 48 49 51 52 54 55 57 60 63 64 75 84 124 

  2 9 14 15 19 22 25 30 32 35 36 38 40 42 44 46 48 49 51 52 54 56 57 59 61 63 74 86 124 

  3 9 14 15 19 23 27 30 33 35 36 38 41 42 44 46 48 49 51 52 54 55 57 60 62 64 75 85 124 

2 40 1 9 13 15 18 22 25 29 32 35 36 38 39 42 44 46 48 49 51 52 54 55 57 59  61 72 81 121 

  2 9 13 15 18 22 26 28 32 35 36 38 40 42 44 46 48 49 51 52 54 55 57 59  61 72 81 121 

  3 9 13 15 17 22 25 27 31 35 36 38 40 42 44 46 48 49 51 52 54 55 57 60  61 72 81 121 

 80 1 9 13 15 18 22 26 29 32 35 36 38 41 42 44 46 48 49 51 52 54 55 57 59  61 72 81 121 

  2 9 13 15 18 22 26 28 32 35 36 38 40 42 44 46 48 49 51 52 54 55 57 59  61 72 81 121 

  3 9 13 15 17 22 25 29 32 35 36 38 40 42 44 46 48 49 51 52 54 55 57 59  61 72 81 121 

3 40 1 9 13 15 18 22 25 28 31 34 36 38 40 42 44 46 48 49 51 52 54 55 57 59  60 70 79 119 

  2 9 12 15 17 22 25 29 32 35 36 38 41 42 44 46 48 49 51 52 54 55 57 59  60 70 79 119 

  3 9 13 15 18 21 25 29 32 35 36 38 40 42 44 46 48 49 51 52 54 55 57 59  60 70 79 119 

 80 1 9 12 15 18 20 24 27 32 35 36 38 39 42 44 46 48 49 51 52 54 55 57 59  60 70 79 119 

  2 9 13 15 18 20 27 29 32 35 36 38 41 42 44 46 48 49 51 52 54 55 57 59  60 70 79 119 

  3 9 12 15 18 22 26 29 32 35 36 38 40 42 44 46 48 49 51 52 54 55 57 59  60 70 79 119 
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 O acompanhamento da cultura foi feito no intuito de descrever, durante a fase 

vegetativa, a época em que cada folha dos diferentes genótipos encontrava-se 

completamente desenvolvida e, durante a fase reprodutiva, o momento de ocorrência dos 

seguintes estádios: (a) florescimento, (b) grãos leitosos, (c) grãos pastosos e (d) ponto de 

maturidade fisiológica (Tabela 14). De maneira geral, observou-se pequena tendência de 

aumento na manifestação da natureza protândrica do milho nos arranjos espaciais que 

proporcionaram maior competição intra-específica, conforme relata Sangoi et al. (2002), 

de maneira que a soma térmica necessária para o início do florescimento para cada 

genótipo, sob os diferentes arranjos, foi praticamente a mesma, variando exclusivamente 

em função do genótipo, correspondendo às informações técnicas fornecidas pela 

empresa produtora das sementes (Tabela 12). Ressalta-se que, o número de dias 

necessário para a manifestação dos diferentes estádios fenológicos correspondeu àqueles 

descritos por Fancelli & Dourado-Neto (2000), independentemente do arranjo espacial 

utilizado, com pequenas variações dentro de cada genótipo (Tabela 13). 

4.2 Altura de planta 

 Os dados de campo obtidos para altura de plantas nos diferentes tratamentos são 

apresentados na Tabela 15, e sua análise de variância na Tabela 16. A análise estatística 

para este componente de produção mostra diferenças significativas entre espaçamentos 

(E), genótipos (G), e populações (P), bem como para suas interações: GxE, ExP, GxP e 

GxExP. A Tabela 16 compara a altura de planta entre os diferentes genótipos, 

demonstrando que a altura do genótipo AG 1051 foi estatisticamente superior à dos 

genótipos AG 7575 e DKB911, independentemente dos espaçamentos e populações 

utilizadas, da mesma forma que a altura do genótipo DKB 911 foi estatisticamente 

superior à do genótipo AG 7575, sob todos os arranjos espaciais. Essas diferenças estão 

associadas à característica genética dos híbridos. 
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Tabela 15. Altura média (cm) de plantas de milho referente aos diferentes tratamentos. 

Espaçamento (cm) Genótipo População 

(plantas.ha-1) 

Altura média 

40 AG 1051 30000 225,90 

80 AG 1051 30000 225,80 

40 AG 1051 60000 230,33 

80 AG 1051 60000 219,50 

40 AG 1051 90000 238,77 

80 AG 1051 90000 237,40 

40 AG 7575 30000 208,73 

80 AG 7575 30000 203,47 

40 AG 7575 60000 212,27 

80 AG 7575 60000 212,60 

40 AG 7575 90000 223,77 

80 AG 7575 90000 218,87 

40 DKB 911 30000 211,17 

80 DKB 911 30000 211,13 

40 DKB 911 60000 215,27 

80 DKB 911 60000 214,23 

40 DKB 911 90000 231,30 

80 DKB 911 90000 226,50 

 



 

 

42

Tabela 16. Análise de variância referente a altura média de plantas de milho. 

Causa de variação Graus de liberdade Soma de quadrados F Pr > F 

Modelo 19 5228,99 430,41 <0,0001 

Bloco 2 8,17 6,39 0,0044 

Espaçamento (E) 1 130,67 204,35 <0,0001 

Genótipo (G) 2 2522,60 1972,60 <0,0001 

GxE 2 10,53 8,24 <0,0012 

População (P) 2 2289,65 1790,44 <0,0001 

ExP 2 11,66 9,12 <0,0007 

GxP 4 115,75 45,26 <0,0001 

GxExP 4 139,95 54,72 <0,0001 

Erro 34 21,74   

Total corrigido 53 5250,73   

r2=0,996; CV=0,36%; Altura média da planta=220,39 cm 
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Tabela 17. Estimativas dos contrastes (Ec, cm) entre as alturas médias de plantas de 

milho de diferentes genótipos (G) nos dois espaçamentos (E, cm) e nas três 

populações (P, plantas.ha -1) utilizadas. 

Contraste (GxG) E P Ec Pr > |T|1 

AG 1051xAG 7575 40 30000 17,17 <0,0001 

AG 1051xAG 7575 40 60000 18,07 <0,0001 

AG 1051xAG 7575 40 90000 15,00 <0,0001 

AG 1051xAG 7575 80 30000 22,33 <0,0001 

AG 1051xAG 7575 80 60000 6,90 <0,0001 

AG 1051xAG 7575 80 90000 18,53 <0,0001 

AG 1051xDKB 911 40 30000 14,67 <0,0001 

AG 1051xDKB 911 40 60000 15,07 <0,0001 

AG 1051xDKB 911 40 90000 7,47 <0,0001 

AG 1051xDKB 911 80 30000 14,67 <0,0001 

AG 1051xDKB 911 80 60000 5,27 <0,0001 

AG 1051xDKB 911 80 90000 10,90 <0,0001 

AG 7575xDKB 911 40 30000 -2,43 0,0007 

AG 7575xDKB 911 40 60000 -3,00 <0,0001 

AG 7575xDKB 911 40 90000 -7,53 <0,0001 

AG 7575xDKB 911 80 30000 -7,67 <0,0001 

AG 7575xDKB 911 80 60000 -1,63 0,0173 

AG 7575xDKB 911 80 90000 -7,63 <0,0001 

Erro padrão da diferença entre médias: 0,653 cm 
1 Probabilidade do erro tipo I associada ao teste t para contraste 

 

 Quanto ao efeito de solo, provavelmente, o genótipo DKB 911 apresentou maior 

altura de plantas (efeito do arranjo espacial) na população mais elevada (90.000 

plantas.ha -1) e no menor espaçamento, por tratar-se de um genótipo mais homogêneo 

(híbrido simples), já que o espaçamento de 0,40 m, quando comparado com o de 0,80 m, 

propicia menor competição intra-específica por água e nutrientes. Nas menores 
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populações (30.000 e 60.000 plantas.ha-1) não se observou o efeito do arranjo espacial 

entre plantas, devido ao solo atender à demanda por água e nutrientes (Tabela 18). Os 

genótipos AG 1051 e AG 7575 apresentaram a mesma tendência (efeito da distribuição 

de plantas) em alta população (fixando a população em 90.000 plantas.ha-1). Porém, em 

populações menores não houve resultado consistente (Tabela 18), provavelmente por se 

tratar de genótipos mais heterogêneos. 

Tabela 18. Estimativas dos contrastes (Ec, cm) entre as alturas médias de plantas de 

milho obtidas nos diferentes espaçamentos (E, cm) com os três genótipos nas 

três populações (plantas.ha-1) utilizadas. 

Contraste (ExE) Genótipo População Ec Pr>|T|1 

40x80 AG 1051 30000 0,10 0,8792 

40x80 AG 7575 30000 5,27 <0,0001 

40x80 DKB 911 30000 0,03 0,9596 

40x80 AG 1051 60000 10,83 <0,0001 

40x80 AG 7575 60000 -0,33 0,6130 

40x80 DKB 911 60000 1,03 0,1228 

40x80 AG 1051 90000 1,37 0,0439 

40x80 AG 7575 90000 4,90 <0,0001 

40x80 DKB 911 90000 4,80 <0,0001 

Erro padrão da diferença entre médias: 0,653 cm 
1 Probabilidade do erro tipo I associada ao teste t para contraste 

 

 De maneira geral (exceto o genótipo AG 1051, no espaçamento de 0,80 m, no 

contraste de 30.000x60.000 plantas.ha-1), a altura de planta foi tanto maior quanto maior 

foi a população para os três genótipos, nos dois espaçamentos utilizados, devido ao 

efeito combinado da competição intra-específica por luz, com conseqüente estímulo da 

dominância apical das plantas, conforme relata Sangoi (2001), bem como por água e 

nutrientes (Tabela 19). 
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Tabela 19. Estimativas dos contrastes (Ec, cm) entre as alturas médias de plantas de 

milho obtidos nas diferentes populações (P), nos dois espaçamentos (cm), 

com os três genótipos utilizados. 

Contraste (PxP) Genótipo Espaçamento Ec Pr > |T|1 

30000x60000 AG 1051 40 -4,43 <0,0001 

30000x90000 AG 1051 40 -12,87 <0,0001 

60000x90000 AG 1051 40 -8,43 <0,0001 

30000x60000 AG 1051 80 6,30 <0,0001 

30000x90000 AG 1051 80 -11,60 <0,0001 

60000x90000 AG 1051 80 -17,90 <0,0001 

30000x60000 AG 7575 40 -3,53 <0,0001 

30000x90000 AG 7575 40 -15,03 <0,0001 

60000x90000 AG 7575 40 -6,27 <0,0001 

30000x60000 AG 7575 80 -9,13 <0,0001 

30000x90000 AG 7575 80 -15,40 <0,0001 

60000x90000 AG 7575 80 -6,27 <0,0001 

30000x60000 DKB 911 40 -4,10 <0,0001 

30000x90000 DKB 911 40 -20,13 <0,0001 

60000x90000 DKB 911 40 -12,27 <0,0001 

30000x60000 DKB 911 80 -3,10 <0,0001 

30000x90000 DKB 911 80 -15,37 <0,0001 

60000x90000 DKB 911 80 -12,27 <0,0001 

Erro padrão da diferença entre médias: 0,653 cm 
1 Probabilidade do erro tipo I associada ao teste t para contraste 

 

4.3 Diâmetro de colmo 

 A Tabela 20 apresenta os valores médios de diâmetro de colmo para os diferentes 

genótipos, nas três populações e nos dois espaçamentos utilizados. A Tabela 21 

apresenta a análise de variância referente ao diâmetro médio de colmo de plantas de 

milho. 
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Tabela 20. Diâmetro médio de colmo (cm) de plantas de milho referente aos diferentes 

tratamentos. 

Espaçamento (cm) Genótipo População (plantas.ha-1) Diâmetro médio de colmo  

40 AG 1051 30000 3,46 

80 AG 1051 30000 3,49 

40 AG 1051 60000 3,23 

80 AG 1051 60000 3,34 

40 AG 1051 90000 3,01 

80 AG 1051 90000 2,78 

40 AG 7575 30000 3,27 

80 AG 7575 30000 3,38 

40 AG 7575 60000 3,11 

80 AG 7575 60000 3,12 

40 AG 7575 90000 2,59 

80 AG 7575 90000 2,51 

40 DKB 911 30000 3,36 

80 DKB 911 30000 3,41 

40 DKB 911 60000 3,07 

80 DKB 911 60000 3,17 

40 DKB 911 90000 2,70 

80 DKB 911 90000 2,55 
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Tabela 21. Análise de variância referente ao diâmetro (cm) médio de colmo de plantas 

de milho. 

Causa da variação Graus de liberdade Soma dos quadrados F Pr > F 

Modelo 19 5,46255185 555,52 <0,0001 

Bloco 2 0,00207037 2,00 0,1509 

Espaçamento (E) 1 0,00036296 0,70 0,4082 

Genótipo (G) 2 0,49173704 475,07 <0,0001 

GxE 2 0,00407037 3,93 0,0291 

P 2 4,70862593 4549,06 <0,0001 

ExP 2 0,14378148 138,91 <0,0001 

GxP 4 0,08478519 40,96 <0,0001 

GxExP 4 0,02711852 13,10 <0,0001 

Erro 34 0,01759630   

Total corrigido 53 5,48014815   

r2=0,997; CV=0,74%; Diâmetro médio do Colmo=3,08 cm 

 

 Independentemente da população e do espaçamento entre plantas utilizados, o 

genótipo AG 7575 foi o que apresentou o menor diâmetro de colmo, enquanto que o 

maior diâmetro foi observado no genótipo AG 1051 (Tabela 22). 

 De maneira geral (exceto para o genótipo AG 7575, na população de 60.000 

plantas.ha -1, no contraste 40x80 – não houve diferença significativa), em altas 

populações, independentemente do genótipo, o diâmetro do colmo aumentou com a 

diminuição do espaçamento (efeito da distribuição de plantas – resultado esperado). Já 

para populações menores, foi observada redução do diâmetro de colmo sob a redução do 

espaçamento (Tabela 23). 
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Tabela 22. Estimativas dos contrastes (Ec, cm) entre os diâmetros (cm) médios de colmo 

de plantas de milho de diferentes genótipos (G) nos dois espaçamentos (E, 

cm) e nas três populações (P, plantas.ha-1) utilizadas. 

Contraste (GxG) E P Ec Pr > |T|1 

AG 1051xAG 7575 40 30000 0,19 <0,0001 

AG 1051xAG 7575 40 60000 0,12 <0,0001 

AG 1051xAG 7575 40 90000 0,42 <0,0001 

AG 1051xAG 7575 80 30000 0,11 <0,0001 

AG 1051xAG 7575 80 60000 0,22 <0,0001 

AG 1051xAG 7575 80 90000 0,27 <0,0001 

AG 1051xDKB 911 40 30000 0,09 <0,0001 

AG 1051xDKB 911 40 60000 0,16 <0,0001 

AG 1051xDKB 911 40 90000 0,31 <0,0001 

AG 1051xDKB 911 80 30000 0,09 <0,0001 

AG 1051xDKB 911 80 60000 0,17 <0,0001 

AG 1051xDKB 911 80 90000 0,23 <0,0001 

AG 7575xDKB 911 40 30000 -0,10 <0,0001 

AG 7575xDKB 911 40 60000 0,04 0,0566 

AG 7575xDKB 911 40 90000 -0,11 <0,0001 

AG 7575xDKB 911 80 30000 -0,02 0,2176 

AG 7575xDKB 911 80 60000 -0,05 0,0070 

AG 7575xDKB 911 80 90000 -0,04 0,0257 

Erro padrão da diferença entre médias: 0,019 cm 
1 Probabilidade do erro tipo I associada ao teste t para contraste 
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Tabela 23. Estimativas dos contrastes (Ec, cm) entre os diâmetros (cm) médios de colmo 

de plantas de milho obtidos nos diferentes espaçamentos (E, cm) com os três 

genótipos (G) nas três populações (P, plantas.ha-1) utilizadas. 

Contraste (ExE) G P Ec Pr > |T|1 

40x80 AG 1051 30000 -0,037 0,0566 

40x80 AG 7575 30000 -0,12 <0,0001 

40x80 DKB 911 30000 -0,04 0,0257 

40x80 AG 1051 60000 -0,11 <0,0001 

40x80 AG 7575 60000 -0,01 0,7219 

40x80 DKB 911 60000 -0,10 <0,0001 

40x80 AG 1051 90000 0,23 <0,0001 

40x80 AG 7575 90000 0,08 <0,0001 

40x80 DKB 911 90000 0,15 <0,0001 

Erro padrão da diferença entre médias: 0,019 cm 
1 Probabilidade do erro tipo I associada ao teste t para contraste 

 

 Por outro lado, a análise da Tabela 24 revela que sob a redução da população de 

plantas, independentemente dos genótipos e espaçamentos utilizados, o diâmetro do 

colmo aumentou. 



 

 

50

Tabela 24. Estimativas dos contrastes (Ec, cm) entre os diâmetros (cm) médios de colmo 

de plantas de milho obtidos nas diferentes populações (P, plantas.ha -1) nos 

dois espaçamentos (E, cm) e com os três genótipos (G) utilizados. 

Contraste (PxP) G E Ec Pr > |T|1 

30000x60000 AG 1051 40 0,22666667 <0,0001 

30000x90000 AG 1051 40 0,45000000 <0,0001 

60000x90000 AG 1051 40 0,22333333 <0,0001 

30000x60000 AG 1051 80 0,15666667 <0,0001 

30000x90000 AG 1051 80 0,71333333 <0,0001 

60000x90000 AG 1051 80 0,55666667 <0,0001 

30000x60000 AG 7575 40 0,15666667 <0,0001 

30000x90000 AG 7575 40 0,68000000 <0,0001 

60000x90000 AG 7575 40 0,61000000 <0,0001 

30000x60000 AG 7575 80 0,26666667 <0,0001 

30000x90000 AG 7575 80 0,87666667 <0,0001 

60000x90000 AG 7575 80 0,61000000 <0,0001 

30000x60000 DKB 911 40 0,29000000 <0,0001 

30000x90000 DKB 911 40 0,66666667 <0,0001 

60000x90000 DKB 911 40 0,62000000 <0,0001 

30000x60000 DKB 911 80 0,23666667 <0,0001 

30000x90000 DKB 911 80 0,85666667 <0,0001 

60000x90000 DKB 911 80 0,62000000 <0,0001 

Erro padrão da diferença entre médias: 0,019 cm 
1 Probabilidade do erro tipo I associada ao teste t para contraste 

 

4.4 Comprimento de espiga 

 A Tabela 25 apresenta os valores médios de comprimento de espiga de plantas de 

milho, e a Tabela 26 apresenta a correspondente análise de variância. 
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Tabela 25. Comprimento (cm) médio de espiga de plantas de milho referente aos 

diferentes tratamentos. 

Espaçamento (cm) Genótipo População 

(plantas.ha-1) 

Comprimento médio de espiga  

40 AG 1051 30000 19,84 

80 AG 1051 30000 21,50 

40 AG 1051 60000 18,90 

80 AG 1051 60000 19,07 

40 AG 1051 90000 14,77 

80 AG 1051 90000 15,92 

40 AG 7575 30000 17,30 

80 AG 7575 30000 17,72 

40 AG 7575 60000 16,88 

80 AG 7575 60000 17,67 

40 AG 7575 90000 16,25 

80 AG 7575 90000 16,54 

40 DKB 911 30000 18,09 

80 DKB 911 30000 18,94 

40 DKB 911 60000 17,07 

80 DKB 911 60000 17,41 

40 DKB 911 90000 14,85 

80 DKB 911 90000 15,53 
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Tabela 26. Análise de variância referente ao comprimento médio de espigas de milho. 

Causa de variação Graus de liberdade SQ F Pr > F 

Modelo 19 157,18095741 1111,22 <0,0001 

Bloco 2 0,12721481 8,54 <0,0010 

Espaçamento (E) 1 6,74866852 906,51 <0,0001 

Genótipo (G) 2 20,71757037 1391,44 <0,0001 

GxE 2 0,59494815 39,96 <0,0001 

P 2 99,24602593 6665,58 <0,0001 

ExP 2 0,66424815 44,61 <0,0001 

GxP 4 27,65469630 928,68 <0,0001 

GxExP 4 1,42758519 47,94 <0,0001 

Erro 34 0,25311852   

Total corrigido 53 157,43407593   

r2=0,998; CV=0,49%; Comprimento médio da Espiga= 17,46 cm 

 

 O genótipo AG 1051 apresentou maior comprimento de espiga em menores 

populações (30.000 e 60.000 plantas.ha-1), quando comparado com os genótipos AG 

7575 e DKB 911, independentemente da distribuição. Já em alta população, aconteceu o 

inverso, quando comparado com genótipo AG 7575. Porém, em alta população (90.000 

plantas.ha -1), apresentou maior comprimento quando comparado com o DKB 911, no 

espaçamento de 0,80 m. No espaçamento de 0,40 m não apresentou diferença 

significativa (Tabela 27). 

 O genótipo AG 7575, em baixa população (30.000 plantas.ha-1) apresentou 

menor comprimento de espiga, quando comparado com o genótipo DKB 911, 

independentemente do espaçamento. O inverso ocorreu em alta população (90.000 

plantas.ha -1). Já em 60.000 plantas.ha-1, o genótipo AG 7575 apresentou menor 

comprimento de espiga no espaçamento de 0,40 m. O inverso aconteceu no espaçamento 

de 0,80 m (Tabela 27). 
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Tabela 27. Estimativas dos contrastes (Ec, kg.ha -1) entre o comprimento (cm) médio de 

espiga de plantas de milho de diferentes genótipos (G) nos dois espaçamentos 

(E, cm) e nas três populações (P, plantas.ha-1) utilizadas. 

Contraste (GxG) E P Ec Pr>|T|1 

AG 1051xAG 7575 40 30000 2,55 <0,0001 

AG 1051xAG 7575 40 60000 2,01 <0,0001 

AG 1051xAG 7575 40 90000 -1,48 <0,0001 

AG 1051xAG 7575 80 30000 3,77 <0,0001 

AG 1051xAG 7575 80 60000 1,41 <0,0001 

AG 1051xAG 7575 80 90000 -0,62 <0,0001 

AG 1051xDKB 911 40 30000 3,2 <0,0001 

AG 1051xDKB 911 40 60000 1,83 <0,0001 

AG 1051xDKB 911 40 90000 -0,08 0,2641 

AG 1051xDKB 911 80 30000 2,55 <0,0001 

AG 1051xDKB 911 80 60000 1,66 <0,0001 

AG 1051xDKB 911 80 90000 0,39 <0,0001 

AG 7575xDKB 911 40 30000 -0,79 <0,0001 

AG 7575xDKB 911 40 60000 -0,18 0,0136 

AG 7575xDKB 911 40 90000 1,40 <0,0001 

AG 7575xDKB 911 80 30000 -1,22 <0,0001 

AG 7575xDKB 911 80 60000 0,26 0,0009 

AG 7575xDKB 911 80 90000 1,00 <0,0001 

Erro padrão da diferença entre médias: 0,070 cm 
1 Probabilidade do erro tipo I associada ao teste t para contraste 

 

 A Tabela 28 demonstra que nas populações de 30.000 e 60.000 plantas.ha -1, para 

todos os genótipos, houve aumento do comprimento de espigas pela redução do 

espaçamento de 0,80 m para 0,40 m, provavelmente devido aos efeitos da distribuição 

de plantas. Por outro lado, ocorreu o inverso a todos os genótipos sob a população de 
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90.000 plantas.ha-1, condição em que a competição intra-específica por água, nutrientes 

e luz superou os efeitos do melhor arranjo espacial entre as plantas. 

 À exceção do genótipo AG7575, no espaçamento de 0,80 m e contraste 

30.000x60.000 plantas.ha-1, houve aumento significativo no comprimento de espigas 

para todos os genótipos e espaçamentos, para as menores populações de plantas (Tabela 

29). 

Tabela 28. Estimativas dos contrastes (Ec, cm) entre os comprimentos (cm) médios de 

espiga de milho obtidos nos diferentes espaçamentos (E, cm) com os três 

genótipos (G) nas três populações (P, plantas.ha-1) utilizadas. 

Contraste (ExE) G P Ec Pr>|T|1 

40x80 AG 1051 30000 1,65 <0,0001 

40x80 AG 7575 30000 1,23 <0,0001 

40x80 DKB 911 30000 1,37 <0,0001 

40x80 AG 1051 60000 0,18 0,0171 

40x80 AG 7575 60000 0,78 <0,0001 

40x80 DKB 911 60000 0,34 <0,0001 

40x80 AG 1051 90000 -1,15 <0,0001 

40x80 AG 7575 90000 -0,29 0,0003 

40x80 DKB 911 90000 -0,69 <0,0001 

Erro padrão da diferença entre médias: 0,070 cm 
1 Probabilidade do erro tipo I associada ao teste t para contraste 
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Tabela 29. Estimativas dos contrastes (Ec, cm) entre os comprimentos (cm) médios de 

espiga de milho obtidos nas diferentes populações (P, plantas.ha-1) nos dois 

espaçamentos (E, cm) e com os três genótipos (G) utilizados. 

Contraste (PxP) G E Ec Pr>|T|1 

30000x60000 AG 1051 40 0,95 <0,0001 

30000x90000 AG 1051 40 5,08 <0,0001 

60000x90000 AG 1051 40 4,13 <0,0001 

30000x60000 AG 1051 80 2,42 <0,0001 

30000x90000 AG 1051 80 5,58 <0,0001 

60000x90000 AG 1051 80 3,15 <0,0001 

30000x60000 AG 7575 40 0,41 <0,0001 

30000x90000 AG 7575 40 1,05 <0,0001 

60000x90000 AG 7575 40 1,13 <0,0001 

30000x60000 AG 7575 80 0,06 <0,4268 

30000x90000 AG 7575 80 1,19 <0,0001 

60000x90000 AG 7575 80 1,13 <0,0001 

30000x60000 DKB 911 40 1,02 <0,0001 

30000x90000 DKB 911 40 3,24 <0,0001 

60000x90000 DKB 911 40 1,88 <0,0001 

30000x60000 DKB 911 80 1,53 <0,0001 

30000x90000 DKB 911 80 3,41 <0,0001 

60000x90000 DKB 911 80 1,88 <0,0001 

Erro padrão da diferença entre médias: 0,070 cm 
1 Probabilidade do erro tipo I associada ao teste t para contraste 

 

4.5 Fitomassa seca de raiz, folha, colmo, pendão e espiga 

 Considerando-se os três genótipos (AG 1051, AG 7575 e DKB 911) e os dois 

arranjos (espaçamentos entre linhas de plantas de 0,40 e 0,80 m), observa-se uma 

tendência geral de diminuição da massa de matéria seca de raiz por unidade de planta 

com o aumento da população de 30.000 para 90.000 plantas por hectare (Figura 5). A 
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mesma tendência é observada para massa de matéria seca de parte aérea (Figura 6) e 

total (Figura 7). 
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Figura 5 - Relação entre massa de matéria seca de raiz (Mr, g.pl-1) e população de 

plantas (plantas.ha-1) no florescimento. 
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Figura 6 - Relação entre massa de matéria seca de parte aérea (Mpa, g.pl-1) e população 

de plantas (plantas.ha-1) no florescimento. 
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Figura 7 - Relação entre massa de matéria seca total (Mt, g.pl-1) e população de plantas 

(plantas.ha-1) no florescimento. 

Tabela 30. Massa de matéria seca de pendão(Mp, g.pl-1), folha (Mf, g.pl-1), colmo (Mc, 

g.pl-1), espiga (Me, g.pl-1), raiz (Mr, g.pl-1), parte aérea (Mpa, g.pl-1) e total 

(Mt, g.pl-1) no florescimento referente às três populações (P, plantas.ha -1), aos 

três genótipos (G) e aos dois espaçamentos (E, cm) utilizados. 

G E P Mp Mf Mc Me Mr Mpa Mt 

AG 1051 40 30000 5,96 75,79 143,53 184,06 101,99 409,34 511,33 

AG 1051 40 90000 5,02 61,29 103,76 100,92 38,97 270,99 309,96 

AG 1051 80 30000 4,44 61,64 102,52 142,87 114,36 311,47 425,83 

AG 1051 80 90000 3,15 52,67 86,85 89,70 39,80 232,37 272,17 

AG 7575 40 30000 4,24 74,32 154,32 196,27 180,16 429,15 609,31 

AG 7575 40 90000 4,46 64,24 88,24 138,55 81,97 295,49 377,46 

AG 7575 80 30000 6,31 68,61 142,94 173,33 123,95 391,19 515,14 

AG 7575 80 90000 4,80 50,77 93,08 122,88 69,95 271,53 341,48 

DKB 911 40 30000 5,03 74,81 138,45 164,37 132,36 382,66 515,02 

DKB 911 40 90000 2,28 50,46 68,38 114,83 63,39 235,95 299,34 

DKB 911 80 30000 3,11 67,91 119,55 260,21 163,97 450,78 614,75 

DKB 911 80 90000 2,29 52,00 75,22 128,53 81,80 258,04 339,84 
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 A massa de matéria seca total é calculada pela soma da massa de matéria seca da 

raiz com a da parte aérea, a qual é calculada pela soma da massa de matéria seca de 

pendão, folha, colmo e espiga (Tabela 30). 

 A quantidade relativa de raiz no florescimento, em relação à massa de matéria 

seca total, diminui de 26% para 19% com o aumento da população de 30.000 para 

90.000 plantas por hectare (Figura 8). Já a parte aérea, conseqüentemente, aumenta de 

74% para 81% (Figura 9). Isso demonstra porque populações mais elevadas apresentam 

maior porcentagem de quebra e de tombamento. Esse fato também está correlacionado à 

altura de planta e diâmetro do colmo. 
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Figura 8 - Quantidade relativa de massa de matéria seca de raiz e de parte aérea na 

colheita da cultura de milho referente à baixa população (30.000 plantas por 

hectare). 

 Se computarmos todos os genótipos e arranjos conjuntamente, pode-se verificar 

que quando a população é triplicada, a produção de massa de matéria seca total da parte 

aérea por unidade de planta reduz apenas 1,6 vezes. Sendo assim, a produção, por 

unidade de área, para esse caso específico aumenta 82% (Tabela 30). 

 Analogamente, pode-se explicar o porquê da população ser um dos principais 

fatores de produção referente à cultura de milho. Dentro de certos limites, em função da 

arquitetura de parte aérea principalmente, a produção de grãos por unidade de área 

aumenta devido o aumento da população ocorrer numa proporção superior à queda de 

produção por unidade de planta. Sendo assim, a população ideal é aquela correspondente 

à maior produção por unidade de área, e não por unidade de planta.  
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Figura 9 - Quantidade relativa de massa de matéria seca de raiz e de parte aérea na 

colheita da cultura de milho referente à alta população (90.000 plantas por 

hectare). 

 Em termos relativos, o aumento de população alterou a produção dos diferentes 

órgãos, variando, respectivamente, para pendão, folha, colmo, espiga e raiz de 1%, 13%, 

25%, 35% e 26% (Figura 8) para 1%, 17%, 27%, 36% e 19% (Figura 9). Em valores 

absolutos, observa-se a mesma tendência de diminuição de produção de massa de 

matéria seca por unidade de planta com o aumento da população (Figura 10). 
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Figura 10 - Massa de matéria seca (g.pl-1) de pendão, folha, colmo, espiga e raiz para a 

combinação dos diferentes genótipos (AG 1051, AG 7575 e DKB 911) e 

espaçamentos (0,40 e 0,80 m) para alta (30.000 plantas.ha -1) e baixa (90.000 

plantas.ha -1) população. 
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4.6 Número de grãos por fileira 

Tabela 31. Número médio de grãos por fileira referente aos diferentes tratamentos. 

Espaçamento (cm) Genótipo População 

(plantas.ha-1) 

Número médio de grãos por fileira 

40 AG 1051 30000 40,4 

80 AG 1051 30000 43,5 

40 AG 1051 60000 37,9 

80 AG 1051 60000 38,7 

40 AG 1051 90000 29,5 

80 AG 1051 90000 29,2 

40 AG 7575 30000 34,5 

80 AG 7575 30000 35,3 

40 AG 7575 60000 34,0 

80 AG 7575 60000 35,0 

40 AG 7575 90000 32,4 

80 AG 7575 90000 32,2 

40 DKB 911 30000 37,1 

80 DKB 911 30000 38,6 

40 DKB 911 60000 34,0 

80 DKB 911 60000 34,9 

40 DKB 911 90000 30,0 

80 DKB 911 90000 30,5 
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Tabela 32. Análise de variância referente ao número de grãos por fileira de espigas de 

milho. 

Causa de variação Graus de liberdade Soma de quadrados F Pr > F 

Modelo 19 807,21518519 30,81 <0,0001 

Bloco 2 6,21592593 2,25 0,1204 

Espaçamento (E) 1 10,84518519 7,87 0,0083 

Genótipo (G) 2 75,83370370 27,50 <0,0001 

GxE 2 1,00037037 0,36 0,6984 

População (P) 2 542,48925926 196,73 <0,0001 

ExP 2 7,03814815 2,55 0,0927 

GxP 4 159,87629630 28,99 <0,0001 

GxExP 4 3,91629630 0,71 0,5907 

Erro 34 46,87740741   

Total corrigido 53 854,09259259   

r2 = 0,945. CV = 3,37%. Número médio de grãos por fileira = 34,87. 

 

 As Tabelas 31 e 32, referem-se, respectivamente às médias obtidas para o 

número de grãos por fileira de espiga e à sua análise de variância. Conclui-se pela 

Tabela 33 que o genótipo AG 1051 apresentou maior número de grãos por fileira em 

relação ao genótipo AG 7575, somente nas combinações entre 30.000 e 60.000 

plantas.ha -1 e 0,40 m e 0,80 m, respectivamente. À população de 90.000 plantas.ha -1, nos 

dois espaçamentos, ocorreu o inverso.  

 Em relação ao genótipo DKB 911, o AG 1051 comportou-se de maneira 

semelhante, porém não havendo diferenças em alta população (90.000 plantas.ha-1), nos 

dois espaçamentos. Em geral, o número de grãos por fileira no AG 7575 foi menor que 

no DKB 911, independentemente do espaçamento e da população (Tabela 33). 

 A redução do espaçamento de 0,80 m para 0,40 m, de maneira geral, não 

influenciou o número de grãos por fileira dos três genótipos, nas três populações, exceto 

para o genótipo AG 1051, em que houve redução desse componente, provavelmente 

devido `a variabilidade genética do híbrido (Tabela 34). 
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Tabela 33. Estimativas dos contrastes (Ec) entre o número médio de grãos por fileira na 

espiga de milho de diferentes genótipos (G) nos dois espaçamentos (E, cm) e 

nas três populações (P, plantas.ha-1) utilizadas. 

Contraste (GxG) E P Ec Pr > |T|1 

AG 1051xAG 7575 40 30000 5,90 <0,0001 

AG 1051xAG 7575 40 60000 3,90 0,0003 

AG 1051xAG 7575 40 90000 -2,87 0,0052 

AG 1051xAG 7575 80 30000 8,20 <0,0001 

AG 1051xAG 7575 80 60000 3,67 0,0005 

AG 1051xAG 7575 80 90000 -2,97 0,0039 

AG 1051xDKB 911 40 30000 4,74 0,0002 

AG 1051xDKB 911 40 60000 3,90 0,0003 

AG 1051xDKB 911 40 90000 -0,43 0,6541 

AG 1051xDKB 911 80 30000 4,93 <0,0001 

AG 1051xDKB 911 80 60000 3,80 0,0004 

AG 1051xDKB 911 80 90000 -1,30 0,1841 

AG 7575xDKB 911 40 30000 -2,60 0,0104 

AG 7575xDKB 911 40 60000 0,00 1,0000 

AG 7575xDKB 911 40 90000 2,43 0,0159 

AG 7575xDKB 911 80 30000 -3,27 0,0017 

AG 7575xDKB 911 80 60000 0,13 0,8902 

AG 7575xDKB 911 80 90000 1,67 0,0912 

Erro padrão da diferença entre médias: 0,959 cm 
1 Probabilidade do erro tipo I associada ao teste t para contraste 
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Tabela 34. Estimativas dos contrastes (Ec) entre o número médio de grãos por fileira na 

espiga de milho obtidos nos diferentes espaçamentos (E, cm) com os três 

genótipos (G) nas três populações (P, plantas.ha-1) utilizadas. 

Contraste (ExE) G P Ec Pr > |T|1 

40x80 AG 1051 30000 -3,06666667 0,0030 

40x80 AG 7575 30000 -0,76666667 0,4295 

40x80 DKB 911 30000 -1,43333333 0,1441 

40x80 AG 1051 60000 -0,83333333 0,3908 

40x80 AG 7575 60000 -1,06666667 0,2737 

40x80 DKB 911 60000 -0,93333333 0,3372 

40x80 AG 1051 90000 0,33333333 0,7302 

40x80 AG 7575 90000 0,23333333 0,8092 

40x80 DKB 911 90000 -0,53333333 0,5817 

Erro padrão da diferença entre médias: 0,959 cm 
1 Probabilidade do erro tipo I associada ao teste t para contraste 

 

 

 As menores populações de plantas proporcionaram aumento significativo no 

número de grãos por fileira para todos os genótipos e espaçamentos, exceto nos 

contrastes de 30.000x60.000 do genótipo AG 7575, nos dois espaçamentos (Tabela 35). 

 As Tabelas 36 e 37 indicam, respectivamente, o número médio de fileiras de 

grãos por espiga e sua análise de variância. De maneira geral, o genótipo AG 1051 

apresentou maior número de fileiras do que o genótipo AG 7575, em todas as 

combinações de espaçamento e população.  

 Em relação ao DKB 911, comportou-se de maneira semelhante somente nas 

combinações de 0,40 m x 60.000 plantas.ha -1 e 0,80 m x 90.000 plantas.ha -1 (Tabela 38). 

Por outro lado, houve uma tendência de ocorrer maior número de fileiras no genótipo 

DKB 911 em relação ao AG 7575, em todos os tratamentos (Tabela 38). 
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Tabela 35. Estimativas dos contrastes (Ec) entre o número de grãos por fileira na espiga 

de milho obtidos nas diferentes populações (P) nos dois espaçamentos (E, 

cm) e com os três genótipos (G) utilizados. 

Contraste (PxP) G E Ec Pr > |T|1 

30000x60000 AG 1051 40 2,57 0,0113 

30000x90000 AG 1051 40 10,90 <0,0001 

60000x90000 AG 1051 40 8,33 <0,0001 

30000x60000 AG 1051 80 4,80 <0,0001 

30000x90000 AG 1051 80 14,30 <0,0001 

60000x90000 AG 1051 80 9,50 <0,0001 

30000x60000 AG 7575 40 0,57 0,5584 

30000x90000 AG 7575 40 2,13 0,0328 

60000x90000 AG 7575 40 2,87 0,0052 

30000x60000 AG 7575 80 0,27 0,7826 

30000x90000 AG 7575 80 3,13 0,0025 

60000x90000 AG 7575 80 2,87 0,0052 

30000x60000 DKB 911 40 3,17 0,0023 

30000x90000 DKB 911 40 7,17 <0,0001 

60000x90000 DKB 911 40 4,40 <0,0001 

30000x60000 DKB 911 80 3,67 0,0005 

30000x90000 DKB 911 80 8,07 <0,0001 

60000x90000 DKB 911 80 4,40 <0,0001 

Erro padrão da diferença entre médias: 0,959 cm 
1 Probabilidade do erro tipo I associada ao teste t para contraste 
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4.7 Número de fileiras por espiga 

Tabela 36. Número médio de fileiras de grãos por espiga de milho referente aos 

diferentes tratamentos. 

Espaçamento (cm) Genótipo População 

(plantas.ha-1) 

Número médio de fileiras por espiga 

40 AG 1051 30000 15,67 

80 AG 1051 30000 15,53 

40 AG 1051 60000 16,00 

80 AG 1051 60000 15,13 

40 AG 1051 90000 14,00 

80 AG 1051 90000 16,20 

40 AG 7575 30000 13,60 

80 AG 7575 30000 14,33 

40 AG 7575 60000 14,13 

80 AG 7575 60000 14,00 

40 AG 7575 90000 13,53 

80 AG 7575 90000 13,27 

40 DKB 911 30000 14,47 

80 DKB 911 30000 15,47 

40 DKB 911 60000 14,73 

80 DKB 911 60000 14,47 

40 DKB 911 90000 13,53 

80 DKB 911 90000 13,73 
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Tabela 37. Análise de variância referente ao número médio de fileiras de grãos por 

espiga de milho. 

Causa da variação Graus de liberdade Soma dos quadrados F Pr > F 

Modelo 19 43,39777778 11,70 0,0001 

Bloco 2 0,27111111 0,69 0,5062 

Espaçamento (E) 1 1,01407407 5,20 0,0290 

Genótipo (G) 2 23,92444444 61,29 <0,0001 

GxE 2 0,19703704 0,50 0,6081 

População (P) 2 6,84000000 17,52 <0,0001 

ExP 2 3,34370370 8,57 0,0010 

GxP 4 1,34222222 1,72 0,1685 

GxExP 4 6,46518519 8,28 <0,0001 

Erro 34 6,63555556   

Total corrigido 53 50,03333333   

r2 = 0,867. CV = 3,04%. Número médio de fileiras de grãos por espiga de milho = 14,54 

 

 A redução do espaçamento promoveu aumento significativo do número de 

fileiras por espigas para o genótipo DKB 911 sob 30.000 plantas.ha-1, bem como para o 

AG 1051 à população de 60.000 plantas.ha-1. Por outro lado, este último teve seu 

número de fileiras reduzido na combinação de 0,40 m x 90.000 plantas.ha-1. Observou-

se que a natureza tropical do genótipo AG 1051, que lhe confere porte alto, folhas 

largas, compridas e angulação com o colmo próxima de 90o, propiciou a intensificação 

da competição intra-específica por luz, a partir da décima segunda folha, principalmente 

na condição de espaçamento reduzido, fato que pode explicar a redução do número de 

fileiras por espiga, observada no experimento, nesta condição. 
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Tabela 38. Estimativas dos contrastes (Ec) entre o número médio de fileiras de grãos por 

espiga de milho de diferentes genótipos (G) nos dois espaçamentos (E, cm) e 

nas três populações (P, plantas.ha-1) utilizadas. 

Contraste (GxG) E P Ec Pr > |T|1 

AG 1051xAG 7575 40 30000 2,07 <0,0001 

AG 1051xAG 7575 40 60000 1,87 <0,0001 

AG 1051xAG 7575 40 90000 0,47 0,2045 

AG 1051xAG 7575 80 30000 1,20 0,0021 

AG 1051xAG 7575 80 60000 1,13 0,0035 

AG 1051xAG 7575 80 90000 2,93 <0,0001 

AG 1051xDKB 911 40 30000 - - 

AG 1051xDKB 911 40 60000 1,27 0,0013 

AG 1051xDKB 911 40 90000 0,47 0,2045 

AG 1051xDKB 911 80 30000 0,07 0,8545 

AG 1051xDKB 911 80 60000 0,67 0,0733 

AG 1051xDKB 911 80 90000 2,47 <0,0001 

AG 7575xDKB 911 40 30000 -0,87 0,0219 

AG 7575xDKB 911 40 60000 -0,60 0,1054 

AG 7575xDKB 911 40 90000 0,00 1,0000 

AG 7575xDKB 911 80 30000 -1,13 0,0035 

AG 7575xDKB 911 80 60000 -0,47 0,2045 

AG 7575xDKB 911 80 90000 -0,47 0,2045 

Erro padrão da diferença entre médias: 0,361 
1 Probabilidade do erro tipo I associada ao teste t para contraste 
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Tabela 39. Estimativas dos contrastes (Ec) entre os números médios de fileiras de grãos 

por espiga de milho obtidos nos diferentes espaçamentos (E, cm) com os três 

genótipos (G) nas três populações (P, plantas.ha-1) utilizadas. 

Contraste (ExE) G P Ec Pr > |T|1 

40x80 AG 1051 30000 0,13 0,7139 

40x80 AG 7575 30000 -0,73 0,0499 

40x80 DKB 911 30000 1,00 0,0090 

40x80 AG 1051 60000 0,87 0,0219 

40x80 AG 7575 60000 0,13 0,7139 

40x80 DKB 911 60000 0,27 0,4648 

40x80 AG 1051 90000 -2,20 <0,0001 

40x80 AG 7575 90000 0,27 0,4648 

40x80 DKB 911 90000 -0,20 0,5829 

Erro padrão da diferença entre médias: 0,361 
1 Probabilidade do erro tipo I associada ao teste t para contraste 
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Tabela 40. Estimativas dos contrastes (Ec) entre os números médios de fileiras de grãos 

por espiga de milho obtidos nas diferentes populações (P, plantas.ha-1), nos 

dois espaçamentos (E, cm), com os três genótipos (G) utilizados. 

Contraste (PxP) G E Ec Pr > |T|1 

30000x60000 AG 1051 40 -0,33 0,3619 

30000x90000 AG 1051 40 1,67 <0,0001 

60000x90000 AG 1051 40 2,00 <0,0001 

30000x60000 AG 1051 80 0,40 0,2752 

30000x90000 AG 1051 80 -0,67 0,0733 

60000x90000 AG 1051 80 -1,07 0,0056 

30000x60000 AG 7575 40 -0,53 0,1485 

30000x90000 AG 7575 40 0,07 0,8545 

60000x90000 AG 7575 40 0,73 0,0499 

30000x60000 AG 7575 80 0,33 0,3619 

30000x90000 AG 7575 80 1,07 0,0056 

60000x90000 AG 7575 80 0,73 0,0499 

30000x60000 DKB 911 40 -0,27 0,4648 

30000x90000 DKB 911 40 0,93 0,0141 

60000x90000 DKB 911 40 0,73 0,0499 

30000x60000 DKB 911 80 1,00 0,0090 

30000x90000 DKB 911 80 1,73 0,0001 

60000x90000 DKB 911 80 0,73 0,0499 

Erro padrão da diferença entre médias: 0,361 
1 Probabilidade do erro tipo I associada ao teste t para contraste 

4.8 Análise de correlação entre os componentes de produção 

 Os dados de campo referentes aos componentes de produção altura de planta, 

diâmetro de colmo, comprimento da espiga, número de grãos por fileira e número de 

fileiras por espiga dos genótipos AG 1051, AG 7575 e DKB 911 encontram-se, 

respectivamente, nas Tabelas 41, 43 e 45, bem como suas respectivas interações estão 

descritas nas Tabelas 42, 44 e 46. 
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Tabela 41. Número de observações (n), desvio padrão, valores médios, mínimos e 

máximos dos componentes de produção referentes ao genótipo AG 1051. 

Variável n Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Altura 18 229,6 6,9914 219,1 238,9 

Diâmetro do colmo 18 3,22 0,2606 2,75 3,50 

Comprimento de espiga 18 18,33 2,3666 14,73 21,58 

Número de grãos por fileira 18 36,54 5,6098 28,90 43,50 

Número de fileiras por espiga 18 15,42 0,8342 13,60 16,40 

 

 Para o genótipo AG 1051, quanto maior a altura das plantas menor foi o diâmetro 

do colmo, o comprimento da espiga e menor o número de grãos por fileira. O aumento 

no diâmetro de colmo, por sua vez, proporcionou aumento no comprimento da espiga e 

no número de grãos por fileira, bem como o comprimento da espiga correlacionou-se 

positivamente com número de grãos por fileira. Por outro lado, altura de planta, 

diâmetro de colmo, comprimento de espiga e grãos por fileira não influenciaram o 

número de fileiras por espiga (Tabela 42). 

 Análise de correlação entre os componentes de produção referente ao genótipo 

AG 7575 (Tabela 44) demonstra, da mesma forma, que o aumento de altura de planta 

correlacionou-se positivamente com maiores diâmetros de colmo, comprimentos de 

espiga e grãos por fileira. Ainda, maiores diâmetros de colmo influenciaram o aumento 

do comprimento de espiga, grãos por fileira e fileiras por espiga, enquanto que espigas 

mais compridas apresentaram maior número de grãos por fileira e fileiras por espiga. 

Não houve correlação entre número de grãos por fileira e número fileiras por espiga 

(Figura 16). 

 O genótipo DKB 911 foi o que apresentou todas as correlações positivas entre os 

componentes de produção mencionados, possivelmente devido à sua uniformidade 

genética (Tabela 46). 
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Tabela 42. Análise de correlação entre os componentes de produção referente ao 

genótipo AG 1051: A: altura (cm), DC: diâmetro do colmo (cm), CE: 

comprimento da espiga (cm), GF: número de grãos por fileira e FE: número 

de fileiras por espiga. 

 A DC CE GF FE 

A 1,000 -0,821 -0,810 -0,816 -0,158 

α1 0,0 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,5312 

DC -0,821 1,000 0,898 0,941 0,021 

α <0,0001 0,0 <0,0001 <0,0001 0,9328 

CE -0,810 0,898 1,000 0,974 0,355 

α <0,0001 <0,0001 0,0 <0,0001 0,1480 

GF -0,816 0,941 0,974 1,000 0,173 

α <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0 0,4943 

FE -0,158 0,021 0,355 0,173 1,000 

α 0,5312 0,9328 0,1480 0,4943 0,0 

1 α: nível de significância 

Tabela 43. Número de observações (n), desvio padrão, valores médios, mínimos e 

máximos dos componentes de produção referentes ao genótipo AG 7575. 

Variável n Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Altura 18 213,3 6,8477 201,1 224,9 

Diâmetro do colmo 18 3,00 0,3416 2,49 3,41 

Comprimento de espiga 18 17,06 0,5709 16,15 17,83 

Número de grãos por fileira 18 33,90 1,6295 30,80 36,90 

Número de fileiras por espiga 18 13,81 0,5676 12,60 14,60 
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Tabela 44. Análise de correlação entre os componentes de produção referente ao 

genótipo AG 7575: A: altura (cm), DC: diâmetro do colmo (cm), CE: 

comprimento da espiga (cm), GF: número de grãos por fileira e FE: número 

de fileiras por espiga. 

 A DC CE GF FE 

A 1,000 -0,919 -0,872 -0,688 -0,442 

α1 0,0 <0,0001 <0,0001 0,0016 0,0660 

DC -0,919 1,00000 0,870 0,716 0,561 

α <0,0001 0,0 <0,0001 0,0008 0,0154 

CE -0,872 0,870 1,00000 0,746 0,495 

α <0,0001 <0,0001 0,0 0,0004 0,0368 

GF -0,688 0,716 0,746 1,000 0,322 

α 0,0016 0,0008 0,0004 0,0 0,1929 

FE -0,442 0,561 0,495 0,322 1,000 

α 0,0660 0,0154 0,0368 0,1929 0,0 

1 α: nível de significância 

Tabela 45. Número de observações (n), desvio padrão, valores médios, mínimos e 

máximos dos componentes de produção referentes ao genótipo DKB 911. 

Variável n Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Altura 18 218,3 8,0441 210,2 231,5 

Diâmetro do colmo 18 3,0433 0,3299 2,5300 3,4100 

Comprimento de espiga 18 16,9817 1,4544 14,6800 19,0400 

Número de grãos por fileira 18 34,1722 3,4140 28,5000 39,1000 

Número de fileiras por espiga 18 14,4000 0,7195 13,4000 15,6000 

 



 

 

73

Tabela 46. Análise de correlação entre os componentes de produção referente ao 

genótipo DKB 911: A: altura (cm), DC: diâmetro do colmo (cm), CE: 

comprimento da espiga (cm), GF: número de grãos por fileira e FE: número 

de fileiras por espiga. 

 A DC CE GF FE 

A 1,000 -0,936 -0,958 -0,910 -0,798 

α1 0,0 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

DC -0,936 1,000 0,947 0,932 0,779 

α <0,0001 0,0 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

CE -0,958 0,947 1,000 0,930 0,839 

α <0,0001 <0,0001 0,0 <0,0001 <0,0001 

GF -0,910 0,932 0,930 1,000 0,819 

α <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0 <0,0001 

FE -0,798 0,779 0,839 0,819 1,000 

α <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0 

1 α: nível de significância 

 As Figuras 11, 15 e 19 demonstram que, para os genótipos AG 1051, AG 7575 e 

DKB 911, a maior altura de plantas e o menor diâmetro de colmo ocorreram sob a 

população de 90.000 plantas.ha-1, relação esta que inverteu-se à medida em que a 

população diminuiu. 

 As Figuras 12 e 16, para os genótipos AG 1051 e AG 7575, indicam não ter 

havido aumento significativo do número de fileiras por espiga em função do aumento do 

número de grãos por fileira, embora este tenha sido maior nas menores populações. A 

Figura 20 demonstra que para o genótipo DKB 911 o maior número de grãos por fileira 

e o maior número de fileiras por espiga ocorreram sob a população de 30.000  

plantas.ha -1, relação esta que inverteu-se à medida em que a população aumentou.  
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Figura 11 - Correlação entre altura de planta (cm) e diâmetro do colmo (DC, cm). AG 

1051. 

 
Figura 12 - Correlação entre número de grãos por fileira (GF)e número de fileiras por 

espiga (FE). AG 1051. 
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Figura 13 - Correlação entre altura de planta (cm) e comprimento de espiga (COMESP, 

cm). AG 1051. 

 
Figura 14 - Correlação entre diâmetro do colmo (DC, cm) e comprimento de espiga 

(COMESP, cm). AG 1051. 
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Figura 15 - Correlação entre altura de planta (cm) e diâmetro do colmo (DC, cm). AG 

7575. 

 

 
Figura 16 - Correlação entre número de grãos por fileira (GF) e número de fileiras por 

espiga (FE). AG 7575. 
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Figura 17 - Correlação entre altura de planta (cm) e comprimento de espiga (COMESP, 

cm). AG 7575. 

 

 
Figura 18 - Correlação entre diâmetro do colmo (DC, cm)e comprimento de espiga 

(COMESP, cm). AG 7575. 
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Figura 19 - Correlação entre altura de planta (cm) e diâmetro do colmo (DC, cm). DKB 

911. 

 

 

Figura 20 - Correlação entre número de grãos por fileira (GF) e número de fileiras por 

espiga (FE). DKB 911. 
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Figura 21 - Correlação entre altura de planta (cm) e comprimento de espiga (COMESP, 

cm). DKB 911. 

 

 
Figura 22 - Correlação entre diâmetro do colmo (DC, cm)e comprimento de espiga 

(COMESP, cm). DKB 911. 
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 As Figuras 13, 17 e 21 demonstram que para os genótipos AG 1051, AG 7575 e 

DKB 911 a maior altura de planta e o maior comprimento de espiga ocorreram sob a 

população de 90.000 plantas.ha-1, relação esta que inverteu-se à medida em que a 

população diminuiu. 

 As Figuras 14, 18 e 22 demonstram que para os genótipos AG 1051, AG 7575 e 

DKB 911 o maior diâmetro de colmo e o maior comprimento de espiga ocorreram sob a 

população de 30.000 plantas.ha-1, relação esta que inverteu-se à medida em que a 

população aumentou. 

4.9 Produtividade de grãos 

 As Tabelas 47 e 48 referem-se, respectivamente, aos dados médios de 

produtividade de grãos e à sua análise de variância. A avaliação dos efeitos de diferentes 

arquiteturas foliares, para um mesmo genótipo, poderia ser obtida através da condução 

artificial dos ângulos de inserção entre as folhas e o colmo. Porém, dada às dificuldades 

inerentes à essa metodologia, optou-se pela escolha de três genótipos comerciais assim 

diferenciados e de equivalente potencial produtivo, buscando-se avaliar para cada um, os 

efeitos das diferentes arquiteturas sobre sua produtividade, combinadas a diferentes 

espaçamentos e populações, não sendo objeto deste trabalho avaliar as diferenças 

relacionadas aos genótipos. 

 A Tabela 49 demonstra as diferenças em produtividade entre os híbridos, em que 

o genótipo AG 1051 foi superior ao AG 7575 pela combinação do espaçamento de 0,40 

m e 90.000 plantas.ha-1 e os genótipos AG 7575 e AG 1051 foram superiores ao DKB 

911 na combinação entre o espaçamento de 0,80 m e 90.000 plantas.ha-1. Para os demais 

contrastes entre genótipos, sob diferentes combinações entre espaçamento e população, 

não houve diferença significativa. 

 A redução do espaçamento de 0,80 m para 0,40 m, demonstrou a ocorrência de 

efeito significativo na produtividade de grãos somente para o genótipo AG 1051 (folhas 

abertas), sob alta população (90.000 plantas.ha-1). Por outro lado, a redução do 

espaçamento não proporcionou diferenças significativas na produtividade dos híbridos 
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de arquiteturas foliares semi-ereta e ereta, em nenhuma das populações avaliadas 

(Tabela 50). 

Tabela 47. Produtividade média de grãos referente aos diferentes tratamentos. 

Espaçamento (cm) Genótipo População 

(plantas.ha-1) 

Produtividade de grãos (kg.ha-1) 

40 AG 1051 30000 7255,59 

80 AG 1051 30000 7556,45 

40 AG 1051 60000 10756,96 

80 AG 1051 60000 10756,93 

40 AG 1051 90000 11399,01 

80 AG 1051 90000 9484,04 

40 AG 7575 30000 6131,71 

80 AG 7575 30000 6361,33 

40 AG 7575 60000 10269,13 

80 AG 7575 60000 9856,77 

40 AG 7575 90000 10414,88 

80 AG 7575 90000 9850,45 

40 DKB 911 30000 6508,14 

80 DKB 911 30000 7119,38 

40 DKB 911 60000 9807,88 

80 DKB 911 60000 10135,16 

40 DKB 911 90000 11215,58 

80 DKB 911 90000 11997,19 

Tabela 48. Análise de variância referente a produtividade de grãos de milho. 

Causa da variação Graus de liberdade Soma dos quadrados F Pr>F 

Modelo 19 185469937,22 18,53 0,0001 

Erro 34 17908805,45   

Total corrigido 53 203378742,67   

r2 = 0,912. CV = 7,83. produtividade média de grãos = 9270,92 kg.ha-1 
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Tabela 49. Estimativas dos contrastes (Ec, kg.ha-1) entre as produtividades médias de 

grãos de milho de diferentes genótipos (G) nos dois arranjos (espaçamentos – 

E - de 0,40 e 0,80 m) e nas três populações (P, plantas.ha -1) utilizadas. 

Contraste (GxG) E P Ec Pr>|T|1 

AG 1051xAG 7575 40 30000 1123,88 0,0664 

AG 1051xAG 7575 40 60000 487,84 0,4161 

AG 1051xAG 7575 40 90000 984,13 0,1060 

AG 1051xAG 7575 80 30000 1195,12 0,0517 

AG 1051xAG 7575 80 60000 900,16 0,1380 

AG 1051xAG 7575 80 90000 -366,41 0,5405 

AG 1051xDKB 911 40 30000 747,45 0,2158 

AG 1051xDKB 911 40 60000 949,08 0,1185 

AG 1051xDKB 911 40 90000 183,43 0,7588 

AG 1051xDKB 911 80 30000 437,07 0,4658 

AG 1051xDKB 911 80 60000 621,77 0,3015 

AG 1051xDKB 911 80 90000 -2513,16 0,0002 

AG 7575xDKB 911 40 30000 -376,43 0,5295 

AG 7575xDKB 911 40 60000 461,24 0,4417 

AG 7575xDKB 911 40 90000 -800,70 0,1856 

AG 7575xDKB 911 80 30000 -758,05 0,2095 

AG 7575xDKB 911 80 60000 -278,39 0,6415 

AG 7575xDKB 911 80 90000 -2146,75 0,0009 

Erro padrão da diferença entre médias: 592,58 kg.ha-1 

1 Probabilidade do erro tipo I associada ao teste t para contraste 

 A Tabela 51 indica a produtividade crescente do genótipo DKB 911 à medida em 

que a população eleva-se de 30.000 para 90.000 plantas.ha -1, independentemente do 

espaçamento utilizado. O mesmo ocorre com outros genótipos, exceto para o AG 1051 

com espaçamento de 0,40 m e para o AG 7575 no espaçamento de 0,80 m, em que a 

produtividade sob 60.000 plantas.ha-1 foi maior que à população de 90.000 plantas.ha -1. 
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Tabela 50. Estimativas dos contrastes (Ec, kg.ha-1) entre as produtividades médias de 

grãos de milho obtidos nos diferentes espaçamentos (E, cm) com os três 

genótipos (G) nas três populações (P, plantas.ha-1) utilizadas. 

Contraste (ExE) G P Ec Pr > |T|1 
40x80 AG 1051 30000 -300,86 0,6149 
40x80 AG 7575 30000 -229,63 0,7008 
40x80 DKB 911 30000 -611,24 0,3096 
40x80 AG 1051 60000 0,03 1,0000 
40x80 AG 7575 60000 412,36 0,4912 
40x80 DKB 911 60000 -327,27 0,5844 
40x80 AG 1051 90000 1914,97 0,0027 
40x80 AG 7575 90000 564,43 0,3476 
40x80 DKB 911 90000 -781,61 0,1960 

Erro padrão da diferença entre médias: 592,58 kg.ha-1 

1 Probabilidade do erro tipo I associada ao teste t para contraste 

Tabela 51. Estimativas dos contrastes (Ec, kg.ha-1) entre as produtividades médias de 

grãos de milho obtidos nas diferentes populações (P) nos dois espaçamentos 

de (E, cm) e com os três genótipos utilizados. 

Contraste (PxP) G E Ec Pr > |T|1 
30000x60000 AG 1051 40 -3501,38 <0,0001 
30000x90000 AG 1051 40 -4143,42 <0,0001 
60000x90000 AG 1051 40 -642,05 0,2862 
30000x60000 AG 1051 80 -3200,48 <0,0001 
30000x90000 AG 1051 80 -1927,59 0,0026 
60000x90000 AG 1051 80 1272,89 0,0389 
30000x60000 AG 7575 40 -4137,42 <0,0001 
30000x90000 AG 7575 40 -4283,17 <0,0001 
60000x90000 AG 7575 40 6,32 0,9915 
30000x60000 AG 7575 80 -3495,44 <0,0001 
30000x90000 AG 7575 80 -3489,11 <0,0001 
60000x90000 AG 7575 80 6,32 0,9915 
30000x60000 DKB 911 40 -3299,74 <0,0001 
30000x90000 DKB 911 40 -4707,44 <0,0001 
60000x90000 DKB 911 40 -1862,04 0,0035 
30000x60000 DKB 911 80 -3015,78 <0,0001 
30000x90000 DKB 911 80 -4877,81 <0,0001 
60000x90000 DKB 911 80 -1862,04 0,0035 

Erro padrão da diferença entre médias: 592,58 kg.ha-1 
1 Probabilidade do erro tipo I associada ao teste t para contraste 
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4.10 Considerações finais 

 Os resultados foram obtidos para a faixa de população de 30.000 a 90.000 

plantas.ha -1 em ambiente onde não houve limitação de água e nutrientes. 

 Os resultados sugerem que o decréscimo de produtividade poderia ser obtido em 

população superior a 90.000 plantas.ha-1 no caso genótipo de arquitetura foliar ereta 

(DKB 911), principalmente. 

 Os genótipos foram escolhidos no intuito apenas de obter plantas com arquitetura 

foliar diferente: (i) DKB 911: arquitetura foliar ereta, (ii) AG 7575: arquitetura foliar 

semi-ereta e (iii) AG 1051: arquitetura foliar aberta. O efeito da distribuição 

(espaçamento) e da população de plantas foi verificado fixando o genótipo. 

 O menor espaçamento (0,40 m) entre fileiras de plantas, para a maior população 

(90.000 plantas.ha-1), propicia aumentar a produtividade (produção por unidade de área) 

de grãos no genótipo de arquitetura aberta (AG 1051) devido à minimização da 

competição intra-específica por luz, assumindo que não houve limitação na 

disponibilidade de água e de nutrientes. 

 No presente estudo, observou-se que altura de planta e diâmetro de colmo não 

tiveram relação direta com produtividade de grãos. 

 O aumento de população ocasiona o aumento da altura de planta e a diminuição 

do número de fileiras por espiga, grãos por fileira, grãos por espiga, diâmetro de colmo e 

comprimento da espiga. Porém, para efeito de verificar a evidência do efeito da 

distribuição (espaçamento) e da população de plantas, optou-se por dar maior ênfase na 

produtividade de grãos de milho (principal parâmetro utilizado). 

 Em função do objetivo deste trabalho, optou-se por trabalhar com capacidade 

produtiva. Portanto, porcentagem de acamamento e de quebra de colmo não foram 

relatados. 

 A Figura 23 apresenta a variação da produtividade de grãos de milho em função 

da população de plantas. Para os genótipos AG 7575 e DKB 911 foram apresentados 

apenas os valores médios de produtividade em função da população, porque não houve 

efeito (diferença estatística não significativa) da distribuição (espaçamento entre fileiras 

de plantas – 0,40 e 0,80 m) na produtividade. Para o genótipo AG 1051, foram 
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apresentados os valores de produtividade em função da população para os dois 

espaçamentos utilizados, porque houve diferença estatística significativa entre as 

produtividades na população mais elevada (90.000 plantas.ha-1). Isso permite levantar a 

seguinte hipótese (a ser comprovada em estudos futuros): devido a otimização de 

interceptação de luz, a redução do espaçamento entre fileiras de plantas tem efeito 

positivo na produtividade de grãos apenas em “alta” população (variável em função do 

genótipo), obedecendo a seguinte ordem: (primeiro) genótipo de arquitetura foliar ereta 

(máxima produtividade e respectiva população superiores aos demais genótipos), 

(segundo) genótipo de arquitetura foliar semi-ereta, e (terceiro) genótipo de arquitetura 

foliar aberta (máxima produtividade e respectiva população inferiores aos demais 

genótipos); desde que não haja limitação de água e nutrientes. 
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Figura 23 - Produtividade de grãos (kg.ha-1) em função da população de plantas 

(plantas.ha-1) referente aos três genótipos (AG 1051, AG 7575 e DKB 911) 

nos dois espaçamentos (0,40 e 0,80 m) utilizados. 



 

 

5 CONCLUSÕES 

(i) Efeito da distribuição (espaçamento) de plantas na produtividade de grãos de 

milho 

 Em alta população (90.000 plantas.ha-1), a redução do espaçamento (de 0,80 m 

para 0,40 m) entre fileiras de plantas teve efeito positivo na produtividade de grãos no 

genótipo de arquitetura foliar aberta (AG 1051), devido a otimização de interceptação de 

luz. 

(ii) Efeito da população de plantas na produtividade de grãos de milho 

 Até 60.000 plantas.ha-1, independentemente do genótipo, a produtividade de 

grãos é estritamente crescente com o aumento da população de plantas. Com o aumento 

da população de plantas de 60.000 para 90.000 plantas.ha-1: (a) o genótipo de arquitetura 

ereta (DKB 911) apresenta incremento de produtividade de grãos de milho, (b) o 

genótipo de arquitetura semi-ereta (AG 7575) tende a estabilizar a produtividade de 

grãos, e (c) o genótipo de arquitetura aberta (AG 1051) tende a estabilizar (sob 

espaçamento reduzido – 0,40 m) ou reduzir (sob espaçamento de 0,80 m) a 

produtividade de grãos. 
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