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Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a população de plantas (50.000, 60.000 e 
70.000 plantas ha-1), sob dois espaçamentos (0,40 e 0,80 m), usando  três variedades 
(AM4001, AM4002 e AM4003) de milho (Zea mayz L.) com características diferentes. O 
experimento foi conduzido nas dependências da empresa Melhoramento Agropastoril Ltda, 
localizada na cidade de Cascavel – PR, no período de novembro de 2007 a abril de 2008. Foi 
utilizado delineamento em blocos casualizados em faixa, com três repetições. Conclui-se que 
em altas populações o diâmetro do colmo, o número de fileiras por espiga foi menor, o 
quebramento de colmo, altura de planta, a altura e inserção da espiga foi maior em relação a 
populações menores. A variedade AM4003, foi a que apresentou maior diâmetro de colmo, 
altura de plantas, altura de inserção da espiga. A variedade AM4001,  apresentou resultados, 
com o maior número de plantas quebradas, menor altura de inserção de espiga, altura de 
planta, e diâmetro de colmo, porém apresentou o maior número de fileiras por espiga. Para 
espaçamentos  menores, o diâmetro do colmo, altura de planta, altura de inserção da espiga, 
quebramento de plantas, foram maiores em relação a maiores espaçamentos, que obteve o 
maior número de fileiras  por espiga. 
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Maize physiology on the influence of spacing and population density 
 

Abstract: The objective of this paper was to evaluate plant population (50.000, 60.000 and 
70.000 plants.ha-1) on two spacing (0.40 and 0.80 m) using three varieties (AM4001, AM4002 
and AM4003) of maize (Zea mayz L.) with different characteristics. The experiment was 
conducted at Melhoramento Agropastoril Ltda, facilities located in the city of Cascavel, 
Paraná, from November 2007 to April 2008. Casual block delimitation, in streaks, with three 
repetitions was used. It was concluded that, in high population, stem diameter and number of 
streaks per ear were small; stem rupture, plant stature and ear height and insertion were 
superior in relation to lower populations. The AM4003 variety presented the largest stem 
diameter, plant height, and ear height insertion. The AM4001 variety exhibited the largest 
number of broken plants of low ear insertion height, plant height, and stem diameter; 
however, it presented the largest number of row per ear. As for smaller spacing stem 
diameter, plant height, ear insertion height, and plant breakage were larger in relation to larger 
spacing which obtained the largest number of streaks per ear. 
 
Key words: Zea mayz, Population. 
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Introdução 

O milho (Zea mays L.), em função de seu potencial produtivo, composição química 

e valor nutritivo constitui-se em um dos mais importantes cereais cultivados e consumidos no 

planeta (Fancelli e Dourado Neto, 2000).  

O milho é empregado como matéria-prima para a produção de vários subprodutos 

como amido, óleo, farinha, glicose, produtos químicos e ainda há pesquisas quanto a outras 

formas de utilização do cereal anteriormente desconhecida (Büll e Cantarella, 1993). 

A cultura do milho ao longo dos anos tem adquirido grande importância dentro do 

sistema produtivo, não apenas no aspecto econômico, mas como componente no sistema de 

rotação de cultura. O melhoramento genético tem aumentado os tetos produtivos, tornando a 

cultura cada vez mais exigente no seu manejo (Silva 2007). 

Um experimento conduzido por Palhares (2003), com o objetivo de avaliar o efeito 

de população de plantas sob dois espaçamentos e três genótipos de milho apresentou que, em 

grandes populações e em espaçamentos reduzidos a altura das plantas foi maior, e em 

populações menores não houve resultados consistentes. No diâmetro do colmo, observou que 

quanto menor o espaçamento maior era o aumento do diâmetro. O número de fileiras por 

espiga apresentou aumento significativo com a redução do espaçamento.  

Carvalho (2007),  conduziu dois experimentos em regiões dos Campos Gerais (PR), 

onde avaliou três híbridos sob três populações e três espaçamentos. Verificou-se que a 

resposta para redução do espaçamento e aumento da população de plantas depende do híbrido 

utilizado,  a redução do espaçamento não afetou a estatura da planta e colmos quebrados. Já o 

aumento da população provocou redução do diâmetro do colmo, em populações baixas e 

variados espaçamentos, não houve diferença na estatura da planta. Para população maior e 

espaçamento menor, houve um aumento da inserção da espiga, o espaçamento teve efeito 

independente sobre o diâmetro do colmo, sendo o maior diâmetro de colmo no menor 

espaçamento. Para maior população, os híbridos tiveram resultados semelhantes e para 

quebramento de colmo, maiores populações resultaram em maior quebramento. 

Um outro experimento conduzido por Neto et al. (2003), em Piracicaba (SP) avaliou 

o efeito de três genótipos sob três populações de plantas e dois espaçamentos. Constatou-se 

que a redução do espaçamento de maneira geral, promoveu aumento significativo no número 

de fileiras por espiga para dois genótipos e para diâmetro de colmo. Quanto maior a altura das 

plantas, menor foi o diâmetro. Por outro lado, maiores diâmetros de colmo interferiram no 

aumento do número de fileiras por espiga. O aumento de da estatura da planta correlacionou-

se positivamente com maiores diâmetros de colmo, tendo em vista as maiores alturas e menor 
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diâmetro  ocorreram sob maiores populações. 

Para Sangoi (2003), o aumento da densidade população proporcionou diminuição do 

diâmetro de colmo. Esse fato pode ter proporcionado uma redução na disponibilidade de água 

e nutrientes por planta, a maior competição entre plantas fragiliza o colmo. 

Fepagro/Emater-RS/Ascar (2005), descreve ainda que uma das principais limitações 

no uso de altas densidades de plantas é a de que esta forma de manipulação do arranjo 

espacial aumenta a suscetibilidade da cultura, à quebra e ao acamamento de colmos. 

 Scheeren et al. (2004), implantou um experimento com milho no ano agrícola 

2001/2002, na área experimental do Idaterra, localizada em Campo Grande-MS, onde utilizou 

cinco espaçamentos entre linhas e quatro densidades populacionais de plantas de milho por 

hectare. Concluiu-se que não houve significância para a interação espaçamento versus 

densidade populacional, entretanto, na variação da densidade populacional ocorreu diferença. 

Para número de fileiras por espiga, nas maiores densidades populacionais, menores foram os 

componentes de rendimento.  

O objetivo deste trabalho foi analisar a fisiologia de três variedades de milho, 

utilizando-se de três densidades populacionais e dois espaçamentos entre linhas de plantio. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no município de  Cascavel – Pr, localizado na região 

oeste do Paraná, com latitude 24°57'21.04"S e 53°34'5.20"O, a uma altitude de 714 metros, no 

período de novembro de 2007 a abril de 2008, nas dependências da empresa Melhoramento 

Agropastoril Ltda. 

O solo caracteriza-se como LATOSSOLO VERMELHO Distrófico argiloso, com 

alta fertilidade, profundo, com leves ondulações em seu relevo. O clima denominado 

subtropical, com temperatura média em torno de 19°C, com boa pluviosidade e distribuição 

de chuvas, clima este propício para práticas de culturas anuais. 

Antes do plantio, as sementes receberam tratamento com inseticida Cropstar (nome 

comercial e princípio ativo) na dosagem de 35 ml para cada kg/semente. As sementes foram 

selecionadas obtendo uniformidade. 

O plantio foi realizado manualmente, com os espaçamentos determinados para o 

ensaio, sendo estes 0,40 m e 0,80 m entre linhas de plantio, como populações pré-definidas 

para o ensaio, sendo 50, 60 e 70 mil plantas ha-1. Cada tratamento contou com três repetições 

para se obter maior confiabilidade.  

As três variedades utilizado no experimento foram: AM 4001 que é uma variedade 
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nova e caracteriza-se por ser de ciclo precoce, grãos semi duros alaranjados; A variedade AM 

4002 caracteriza-se por apresentar ciclo precoce, grãos duros alaranjados e a variedade AM 

4003 caracteriza-se por apresentar ciclo precoce e grãos semi dentados alaranjados, sendo que 

todas as variedades estão registradas do Ministério da Agricultura. Todas as variedades 

utilizadas no experimento e citadas neste trabalho foram desenvolvidas pela empresa de 

melhoramento e pesquisa Melhoramento Agropastoril Ltda.  

Para a adubação de base foi utilizado 415 kg ha-1 da fórmula 08-20-20 (N-P-K) e 

para a adubação nitrogenada de cobertura (uréia) 160 kg ha-1 da fórmula 45-00-00, 21 dias 

após o plantio. 

Após a emergência, foi realizado o raleio 28 dias após o plantio, deixando-se apenas 

uma planta em cada cova, estabelecendo-se assim o stand inicial. 

Para o controle de plantas invasoras foi utilizado herbicida seletivo de ação 

sistêmica comercialmente denominado Atrazina do grupo químicos das triazinas.  

Para o controle de insetos pragas, foi utilizado inseticida Nomolt 150, sendo o 

ingrediente ativo teflubenzurom do grupo químico das benzoiluréia com dosagem de 

140ml ha-1, outro inseticida denominado Cipermetrina Nortox 250 EC, sendo o ingrediente 

ativo cipermetrina do grupo químicos dos piretroídes, seu modo de ação é de contato e 

ingestão, na dosagem de 70 ml ha-1.   

Após cento e cinqüenta dias do plantio, foi realizado a contagem do stand final de 

cada tratamento, bem como a contagem do número de plantas quebradas, medição da altura 

de planta (cm) e inserção de espiga, número de fileiras e diâmetro do colmo (mm). 

Após atingir o ponto de maturação fisiológica colheu-se as duas linhas centrais de 

cada tratamento com o espaçamento de 0,8 m e das quatro linhas centrais para o espaçamento 

de 0,40 m evitando-se assim o efeito bordadura sobre os tratamentos. 

O delineamento experimental utilizado foi de parcelas subdivididas em faixas onde 

os tratamentos foram casualizados em faixas, dentro de cada bloco.  

Foi realizada uma análise de variância a 5 %, teste de Tukey para espaçamento e 

variedade e regressão para população. Para a análise dos resultados, utilizou do programa 

estatístico Sisvar. 

 

Resultados e Discussão 

A Tabela 1 apresenta que para espaçamentos menores (0,40 m), o valor médio do 

diâmetro do colmo, altura de planta e altura de inserção de espiga foram o que apresentaram 

maiores  resultados  em relação a maiores espaçamentos, sendo que o diâmetro do colmo 
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(26,26 mm) apresentou resultado significativo a nível de 5%. O diâmetro do colmo aumentou 

com a diminuição do espaçamento (efeito da distribuição de plantas). Já para altura de planta 

e altura de espiga, esse aumento ocorreu devido ao efeito combinado da competição intra-

específica por luz e estímulo da dominância apical das plantas. Estes resultados corrobora 

com Palhares (2003), que em um experimento trabalhou com três genótipos sob dois 

espaçamentos e três populações. Para espaçamentos maiores (0,80 m), o número de fileiras na 

espiga e de plantas quebradas foi maior em relação a espaçamentos menores, sendo que esses 

resultados não apresentaram diferença significativa a nível de 5 %. 

 

Tabela 1 - Média do diâmetro de colmo (mm), altura de planta (cm), altura de espiga (cm), 
número de fileiras na espiga, número de plantas quebradas, sobre influência de dois 
espaçamento entre linhas. 

 
Espaçamento 

(m) 

Diâmetro do 
colmo (mm) 

Altura de 
Planta (cm) 

Altura da 
Espiga (cm) 

Número de 
fileiras na 

espiga 

Quebra- 
mento 

1 - 0,40 26,26a 265,93a 161,85a 16,00a 4,52a 

2 - 0,80 24,64b 262,59a 158,14b 16,15a 4,81a 

Estatística F 26,91* 2,65ns 4,62ns 0,84ns 0,25ns 

D.M.S. 0,64 4,16 3,50 0,33 1,21 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%; Estatística 
F , * = significativo; ns = não significativo. 
 

 
Analisando a Tabela 2, verifica-se que a variedade AM4003 foi a que apresentou 

maior média de diâmetro de colmo, altura de planta, altura de inserção de espiga, sendo que 

estes resultados não apresentaram diferença significativa a nível de 5%. A variedade 

AM4001, apesar de apresentar resultados com maior número de fileiras por espiga, obteve um 

dado negativo com relação ao número de plantas quebradas, isso  porque apresentou o menor 

diâmetro de colmo e apresenta diferença significativa ao nível de 5% de significância para 

números de fileiras por espiga (16,44) e número de plantas quebradas (6,72). 
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Tabela 2 -  Média do diâmetro de colmo (mm), altura de planta (cm), altura de espiga (cm), 
número de fileiras  na espiga, número de plantas quebradas, para três variedades. 

 
Variedade 

 

Diâmetro do 
colmo (mm) 

Altura de 
Planta (cm) 

Altura da 
Espiga (cm) 

Número de 
fileiras na 

espiga 

Quebra- 
mento 

1 – AM4001 25,35a 262,22a 158,05a 16,44a 6,72a 

2 – AM4002 25,49a 263,33a 159,17a 15,83b 3,44b 

3 - AM4003 25,51a 267,22a 162,80a 15,94b 3,83b 

Estatística F 0,10ns 2,19 ns 2,73ns 5,42* 12,14* 

D.M.S. (5%) 0,94 6,15 5,17 0,48 1,78 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%; Estatística 
F , * = significativo; ns = não significativo. 

 

 
Conforme a Tabela 3, em populações menores (50000 plantas ha-1), o diâmetro do 

colmo e o número de fileiras por espiga foi significativamente superior e apresentou o menor 

quebramento em comparação as outras populações. Em populações maiores (70000 plantas 

ha-1), foi significativamente menor o diâmetro do colmo e maiores a altura da planta e da 

espiga, com isso aumentou o número de plantas quebradas.  

Segundo Carvalho (2007) com maior altura de planta, altura da  inserção da espiga, 

e com o menor diâmetro de colmo,  aumenta a fragilidade do colmo aumentando o número de 

plantas quebradas, e a redução na sustentabilidade da planta e a maior incidência de doenças 

são as duas limitações mais importantes ao aumento da população na lavoura de milho.  

 
Tabela 3 - Média do diâmetro de colmo (mm), altura de planta (cm), altura de espiga (cm), 
número de fileiras na espiga, número de plantas quebradas, sobre influência de  três 
populações. 

 
População 
(plantas/ha) 

Diâmetro do 
colmo (mm) 

Altura de 
Planta (cm) 

Altura da 
Espiga (cm) 

Número de 
fileiras na 

espiga 

Quebra- 
mento 

50.000 26,77 259,17 155 16,39 2,17 

60.000 25,19 264,72 158,89 16,00 3,89 

70.000 24,39 268,89 166,11 15,83 7,94 

Estatística F 19,9* 7,56* 27,70* 4,16* 33,31* 

Efeito da população de plantas; Estatística F , * = significativo a nível de 5% pelo teste de Tukey. 

 

 
Na Tabela 4, para diâmetro de colmo e número de fileiras na espiga a equação linear 

foi decrescente indicando uma queda na variável resposta em função do aumento da 

população. Já para altura de planta, houve um crescimento linear com incremento na variável 

resposta em relação ao aumenta da população. O grau de determinação variou de 0,9484 a 
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0,9933 indicando um excelente ajuste para modelos.  

Todos os dados avaliados para população de plantas, apresentaram diferenças 

significativa ao nível de 5%, condizendo com dados apresentados por Palhares (2003), que 

trabalhou com três genótipos sob dois espaçamentos e três populações concluindo que ocorre 

alteração na estatura de planta e inserção de espiga em diferentes populações apresenta 

resultados contratantes, e um aumento linear com aumento da população de plantas, com 

maior alongamento de entrenós e competição por luz e estímulo de dominância apical.  

 

Tabela 4 -  Equação de Regressão linear, em função de três populações de plantas ha-1 
 Equação R2 

Diâmetro do Colmo (mm) y= -0,0001x+32,59 0,9654 

Altura de Planta (cm) y= 0,0005x+235,1 0,9933 

Altura de Espiga (cm) y= 0,0006x+126,67 0,9709 

Número de Fileiras na Espiga y= 10-5x+17,753 0,9511 

Quebramento y= 0,0003x-12,643 0,9484 
Efeito da população de plantas ha-1 
 

Conclusão 

Conclui-se que em espaçamentos reduzidos o diâmetro do colmo apresentou o maior  

resultado, sendo este um resultado significativo à nível de 5 %  de probabilidade em relação a 

espaçamentos maiores. A variedade AM4001 apresentou resultados significativos para o 

maior número de fileiras por espiga, e de plantas quebradas, já a variedade AM4002 

apresentou o menor número de plantas quebradas. Para efeito das populações, todos os 

resultados avaliados obtiveram diferenças significativas a nível de 5 % de probabilidade.  
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