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RESUMO 

A densidade populacional na cultura de milho é fundamental para garantir o rendimento da lavoura, as 

variações de densidade de plantas têm grandes influência no resultado final, sendo assim este estudo teve 

como objetivo avaliar o rendimento do milho semeado em diferentes densidades populacionais. O 

delineamento experimental utilizado foi o DBC (Delineamento em blocos casualizados). Os tratamentos 

constituíram-se em cinco diferentes populações com quatro repetições, onde avaliou-se o 

desenvolvimento da cultura (altura da planta e diâmetro do colmo), e produtividade por hectare. Desta 

forma concluiu-se que a produtividade da população de 70.000 plantas / ha diferiu estatisticamente em 

relação as demais populações. O desenvolvimento da cultivar não apresentou diferença estatísticas no 

presente estudo.  

 
Palavras Chave: Zea mays; espaçamento; mecanização 

 

 

ABSTRACT 

 
Population density in maize is essential to ensure crop yield, variations in plant density have a major 

influence on the final result, so this study aimed to evaluate the yield of corn sown in different population 

densities. The experimental design used was the DBC (Randomized block design). The treatments 

consisted of five different populations with four replications, where the crop development (plant height 

and stem diameter) and productivity per hectare were evaluated. Thus, it was concluded that the 

productivity of the population of 70.000 plants / ha differed statistically in relation to the other 

populations. The cultivar development showed no statistical difference in the present study.  
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1 – INTRODUÇÃO  

 

A espécie milho é uma gramínea da família poaceae, gênero Zea e espécie Zea 

mays. Possui um único colmo, portador de uma ou duas espigas com aproximadamente 

25 cm de comprimento, com grãos dispostos em várias fileiras envolvidas por uma 

palha (WORDELL FILHO; ELIAS, 2010). 

O milho (Zea mays L) se destaca no cenário do agronegócio como uma das mais 

importantes commodities agrícolas do mundo, sendo utilizado no setor alimentício, na 

nutrição animal e mais recentemente na produção de biocombustíveis (NETO, 2019). 
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A estimativa de produção de milho safra para o ano de 2020, considerando as 

três safras, é de 102,5 milhões de toneladas, representando um acrescimo de 2,5% em 

relativo ao exercicio anterior. A área de milho primeira safra na temporada 2019/20 

atingiu 4,2 milhões de hectares, 3,2% maior que a área cultivada na ultima safra. 

Problemas climaticos na Região Sul prejudicaram o potencial produtivo das lavouras. 

Na segunda safra, o quadro climático apresentado na Região Centro-Sul impactou o 

rendimento das lavouras, pois, com exceção de algumas regiões, não conseguiram 

expressar todo o seu potencial produtivo. Apesar do rendimento prejudicado, a 

produção foi 2,6% maior que na safra 2018/19, compensado pelo incremento na área 

cultivada. A colheita está praticamente encerrada, com cerca de 90% concluído até o 

mês de setembro/2020, faltando colher áreas em Mato Grosso do Sul e Paraná. A 

terceira safra de milho, caracterizada por apresentar um calendário produtivo 

semelhante ao do hemisfério norte, tem a produção estimada em 1.758,7 mil toneladas. 

(CONAB, 2020).  

As cultivares atualmente disponibilizadas no mercado apresentam elevado 

potencial genético, além de outras vantagens relativas a aspectos fitossanitários, físicos 

e fisiológicos, capazes de proporcionar altas produtividades. Para isso, uma série de 

informações, como o seu comportamento em relação às principais doenças, tipo de 

híbrido, ciclo, região de adaptação e textura de grãos, época de semeadura e densidade 

de plantas recomendada, é fornecida, para que os agricultores possam explorar ao 

máximo o potencial genético dessas cultivares (CRUZ et al., 2007). 

Várias tecnologias ligadas à cultura do milho foram implantadas ou ainda estão 

sendo implantadas no agronegócio brasileiro cujo objetivo é atingir melhor 

desenvolvimento, qualidade e aumento da produção. Um dos quesitos principais é a 

densidade populacional, permitindo um melhor controle de plantas daninhas, controle 

de erosão, melhor aproveitamento de água, luz e nutrientes, melhorando também a parte 

operacional, sendo assim a produtividade tende a aumentar quando se atinge um número 

ideal de plantas por área (PEREIRA, 1991). 

A densidade de plantas na lavoura afeta diretamente o desempenho agronômico 

do milho, onde a utilização de baixas densidades de plantas promove um menor 

aproveitamento da radiação solar incidente, diminuindo a produtividade da cultura. Em 

contrapartida, densidades elevadas podem restringir a atividade fotossintética das 
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plantas e a eficiência de partição dos fotoassimilados à produção de grãos. Portanto o 

sucesso do adensamento como alternativa de manejo para aumentar a produtividade do 

milho é afetado por diversas variáveis (SANGOI et al., 2019). 

O manejo de densidade de plantas é importante, pois pode ser prejudicial se 

estas não estiverem distribuídas de maneira correta afetando a morfologia, fisiologia e 

desenvolvimento da cultura e consequentemente uma influência na produção e partição 

de fotoassimilados (ALMEIDA e SANGOI, 1996). 

Melhorias tecnológicas no cultivo de milho, como alterações em espaçamentos e 

densidade de semeadura, aliados a construção da fertilidade do solo por meio das 

práticas de adubação, proporcionam significativos acréscimos na produtividade final de 

grãos buscando se um melhor aproveitamento da área física disponibilizada, deste 

modo, diminui-se os espaços entre as plantas ou entre as linhas de plantio afim de se 

aumentar a quantidade de plantas por área (VELOSO et al. 2016). 

O aumento da população de plantas pode refletir no incremento de rendimento 

de grãos uma vez que, haverá uma maior exploração do ambiente e do genótipo 

(MEROTTO JUNIOR et al., 1997) 

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o desenvolvimento, 

e o rendimento da cultura do milho em diferentes densidades populacionais. 

O experimento ocorreu em uma área localizada no município de Itaberá/SP, 

bairro Formigas com localização nas coordenadas: Latitude: - 23.856, Longitude -

49.1358 23º 51’ 22’’ SUL, 49º 8’ 9’’ Oeste á 609 M de altitude referente ao nível do 

mar. 

A semeadura do milho foi realizada no dia 24/02/2020, utilizando-se sementes 

de milho do híbrido FS 575 PWU com alta qualidade fisiológica, apresentando no 

ensaio de germinação superiores a 90%, ensaio de teste frio 85% e com teor de água 

abaixo de 13%. O hibrido possui como característica qualidade de colmo, boa tolerância 

em ambientes favoráveis à doença foliares, eficiência sobre condições de estresse 

hídrico, segurança e facilidade de colheita, estabilidade de produção, altura de planta. O 

tratamento de sementes utilizado foi Tiametoxam 350 G/grupo químico neonecotinóide; 

Ciantraniliprole 600 G/L Inseticida e Fludioxonil 25 G/L grupo químico fenilpirrol – 

Fungicida. Adubação de 310 kg/ha, com espaçamento de 50 cm entre linhas, cujo 

objetivo foi fornecer adubo padrão nas parcelas, os equipamentos utilizados foram 
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trena, estacas e régua para medição de espaçamento entre sementes e o equipamento 

matraca para a realização do plantio. 

 
Figura 1 - Plantio do experimento dia 24/02/2020 

Fonte: Gabriel Santos Rodrigues (2020). 

 

A adubação de base utilizada foi 08-20-15 NPK os componentes do produto são 

cloreto de potássio, fosfato monoamonico, sulfato de amônio, super fosfato simples 

amoniado. 

As aplicações de defensivos foram realizadas de acordo com as necessidades, 

após emergência das plantas foi realizado a aplicação de inseticida (Acefato) 970 g/kg x 

0.6 kg = 582 g IA há, e contagem da população inicial. Na fase V3 da cultura foi 

realizado a aplicação de dois herbicidas (Atrazina) 500 g/l 3.0 l por há = 1.500 kg IA há 

e (Glifosato) sal de potássio 620 g/l  3.0 L por há = 1.860 kg IA há , os inseticidas 

utilizados foram (Acefato)  970 g/ kg x 0.8 kg = 776 g IA há , e (Metomil) 215 g/L x 1.2 

L = 258 g IA há, juntamente com óleo mineral . 

A adubação de cobertura foi realizada na fase V4 com a quantidade de 370 kg/há 

da formulação 30-00-12, outro manejo que foi realizado foi mais uma aplicação de dois 

inseticidas visando diminuir a pressão de cigarrinha com o produto ( Imidacloprido 250 

g/L Bifentrina 50/L) 0.5 L há = 150 kg IA há, e lagarta com o produto ( Lambda-

Cialotrina 50 g/L Clorantraniliprole 100 g/l ) 0.7 L há = 105 kg IA há, na data 

14/04/2020 foi entrado novamente na área para a realização da última aplicação de 

inseticida (Acefato) 970 g/kg x 1.0 kg = 970 g IA há . 

No presente trabalho não houve a aplicação de fungicida devido à estiagem 

passada no período, com temperaturas elevadas diariamente e escassez de agua 

prejudicaram e influenciaram diretamente na produtividade, uma vez que o milho 
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necessita de 500 mm a 800 mm em seu ciclo completo, se tratando de milho safrinha 

por ser semeado entre janeiro e março há limitações como a redução das chuvas. Na 

área do experimento o acumulativo de agua total foi de 351 mm, porém muito mal 

distribuídos durante o ciclo pois apresentou períodos de seca, conforme mostra as 

figuras em anexo 1. 

O experimento foi conduzido em delineamento de blocos casualizados (DBC) 

em esquema de 1 x 5 x 4 (1 híbrido, 5 tratamentos, 4 blocos). As densidades 

populacionais relacionada a cada tratamento é apresentada na tabela 1. 

 Tabela 1 - Tipos de tratamentos 

Tratamento  Densidade Populacional 

1 55.000 

2 60.000 

3 65.000 

4 70.000 

5 75.000 
  Fonte: Gabriel Santos Rodrigues (2020). 

Para a análise estatística foi utilizado o software “SASM Agri”, sendo os dados 

submetidos à análise de variância seguida das análises complementares. As médias dos 

tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade.  

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O presente trabalho apresentou diferença significativa no tratamento 4, 

correspondente à o coeficiente variação menor que 20% entre as repetições apresentadas, 

mostrando a representatividade do trabalho, conforme ilustra a tabela 1.  

 

 

Tabela 2 – Avaliação da produtividade, altura de planta e diâmetro de colmo do híbrido FS 575 PWU, 

submetida a diferentes densidades populacionais. 

   FS 575 PWU 

Densidade Populacional Produtividade 
Altura de 

planta 

Diâmetro de 

Colmo 

sementes / ha  kg / ha  cm mm 

55.000 81,50 a 173,50 a 25,69 a 

60.000 81,25 a 175,75 a 25,94 a 
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65.000 84,00 ab 180,00 a 26,74 a 

70.000 87,50 b 181,75 a 27,69 a 

75.000 83,75 a 176,00 a 26,66 a 

C.V. (%) 8,34 4,30 4,32 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

Fonte: Gabriel Santos Rodrigues (2020). 

 

A análise de variância a partir dos dados de produtividade mostrou diferença 

significativa no Teste Tukey apenas no tratamento 4 correspondentes à 70.000 plantas/ 

ha, onde apresentou maior produtividade entre os tratamentos. Também pode-se 

observar no presente trabalho que o tratamento 2 (70.000 plantas/ ha) apresento maior 

produtividade entre as variáveis.   

O incremento na produtividade de grãos decorrente do aumento da população 

pode ser explicado pelo ajuste que há no desenvolvimento da planta em função da 

densidade populacional. Assim, de maneira geral, em baixas densidades, a produção 

individual por planta é alta, mas a produtividade por área é pequena. Ao adotar o 

aumento populacional, a produção por planta é mais baixa, porém a produtividade é 

maior, até alcançar um ponto máximo onde produção individual e produtividade por 

área declinam. No presente trabalho, analisando o estande final, constata-se que o 

aumento de 62.916 para 65.478 plantas/ha não resultou em incremento na produtividade 

de grãos, o que permite inferir que o híbrido já está no ponto de equilíbrio quanto à 

densidade populacional para a condição de sequeiro (BORGHI et al., 2004). 

Segundo estudo de Amaral Filho et al. (2002), que constataram maior produção 

com a utilização de menor espaçamento entre linhas aliado à maior população de 

plantas. Mas o estudo de Fancelli e Dourado Neto (2000) apresenta diversencia do 

presente estudo pois a redução no espaçamento entre linhas na cultura do milho, 

associada à maior população de plantas, pode provocar um sombreamento prematuro 

das folhas e redução do índice de área foliar, reduzindo o potencial de produção da 

planta. 

Para conseguir atingir o potencial máximo de produção do milho, vários fatores 

estão relacionados, como a disponibilidade hídrica, boas condições de fertilidade do solo, 

ciclo da cultivar, espaçamento, época de semeadura e população variando entre 30.000 a 

90.000 plantas / ha (SANGOI, 2000). 
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Avaliação da altura da planta do presente estudo apresentou C.V. de 4,30% e 

não houve efeito significativo para as fontes de variação testadas (Tabela 1). Os dados 

mostraram que o tratamento 4 apresenteou maior altura de planta, mostrando um melhor 

desenvolvimento diante do período de seca que ocorreu no experimento.  

No estudo de Borghi (2004) a altura das plantas e da inserção da primeira espiga 

não foram afetadas pelos fatores Precipitação pluvial (mm), temperatura máxima e 

mínima (ºC) registradas no ano agrícola 2000-2001. Uma explicação para os resultados 

encontrados pode estar relacionada à época de semeadura (janeiro), uma vez que a 

temperatura e a precipitação ocorrida nos primeiros dias de desenvolvimento 

provocaram intenso desenvolvimento vegetativo da planta, aumentando a capacidade 

em absorver a radiação fotossinteticamente ativa.  

De acordo com Silva (2000), plantas mais altas resultam em maiores alturas de 

inserção da espiga, sendo essas diferenças relacionadas a fatores genéticos, estando de 

acordo com os resultados obtidos por Penariol et al. (2002), os quais obtiveram maior 

altura da planta e da inserção da espiga com o aumento populacional. 

De acordo com Vilela et al. (2003), ao avaliarem o comportamento de diferentes 

cultivares de milho e concluírem que a altura de plantas era altamente influenciada pela 

constituição genética do material e pelas condições climáticas. 

 O estudo não mostrou variação na avaliação do diâmetro do colmo, 

apresentando um CV de 4,32% conforme tabela 1, o maior fator foi à seca no período 

do experimento, comprometendo o desenvolvimento da planta. 

No estudo de Kappes et al. (2014) também relataram que conforme aumentaram 

as doses de nitrogênio, na cultura do milho, obtiveram incremento linear nos valores de 

altura de planta, o mesmo ocorria com o diâmetro de colmos.  

Em altas populações, independentemente do genótipo, o diâmetro do colmo 

aumentou com a redução do espaçamento, mas, para menores populações, foi observada 

redução do diâmetro de colmo sob a redução do espaçamento. Por outro lado, a redução 

da população de plantas, independentemente dos genótipos e espaçamentos utilizados, 

resultou em aumento no diâmetro do colmo (NETO, 2013). 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 A população que teve o melhor desenvolvimento foi a de 70.000 plantas /ha 

(Tratamento 4) onde a mesma apresentou uma padronização de espigas e uniformidade 

de plantas superior aos demais tratamentos.  

         Assim conclui-se que devido à estiagem enfrentada durante o ciclo a população de 

70.000 plantas/ha compensou mais em relação aos demais tratamentos, pois 

consequentemente possuía quantidade de plantas por mt² suficiente, sendo assim, mais 

espigas e maior produtividade.   

 Na avaliação de altura de planta e diâmetro de colmo não apresentaram diferença 

entres os tratamentos (densidade populacional) no presente trabalho.  
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         Figura 2 - Stand de Planta (17/03/2020) 

         Fonte: Gabriel Santos Rodrigues (2020). 

 

 

 

 
           Figura 3 - Cultivar Sentindo a falta de chuva (08/06/2020) 

           Fonte: Gabriel Santos Rodrigues (2020). 
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           Figura 4 - Pré colheita (01/08/2020) 

           Fonte: Gabriel Santos Rodrigues (2020). 

 

 

Figura 5 - NDVI - Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (05/03/2020) 

Fonte: Gabriel Santos Rodrigues (2020). 
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Figura 6 - NDVI - Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (04/05/2020) 

Fonte: Gabriel Santos Rodrigues (2020). 

 

 

 

Figura 7 – NDVI -  Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (28/07/2020) 

Fonte: Gabriel Santos Rodrigues (2020). 

 


