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RESUMO

SZCESNY, L. S. Densidade populacional de híbridos de milho em diferentes épocas de
semeadura na região de Guarapuava - PR.

O adequado ajuste entre a escolha do híbrido, a época de semeadura e a densidade
populacional está entre as práticas mais importantes empregadas para a obtenção de maior
produtividade de grãos na cultura do milho. Com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes
densidades populacionais de milho e épocas de semeadura, sobre as características
morfológicas e de produção de híbridos de milho na região de Guarapuava, foi conduzido um
experimento no campo experimental do IAPAR, no município de Guarapuava – PR. O
experimento foi conduzido na safra 2013/2014, em condições de campo, em área sob o
sistema de plantio direto na palha. O delineamento experimental foi de blocos casualizados,
com parcelas sub-subdivididas, em três repetições, sendo a parcela principal a época de
semeadura; a sub parcela, o híbrido; e a sub-sub parcela, a densidade populacional. Foram
estudados oito híbridos de milho (2A 550 HX, 32R48 H, AG 8025 PRO2, AS 1656 PRO2,
BG7051 H, CELERON TL, DKB 240 PRO 2 e NS 56 PRO), em quatro densidades
populacionais (55.000, 70.000, 85.000 e 100.000 plantas ha-1) e em três épocas de semeadura
((7/set, 28/set e 19/out). Conclui-se que as diferentes densidades populacionais influenciaram
nas características morfológicas: índice de área foliar, diâmetro de colmo, altura de planta e
altura de inserção de espiga; e nos parâmetros de produção: número de grãos por espiga,
número de grãos por fileira, índice de espiga, massa de mil grãos e produtividade de grãos. A
máxima produtividade seria obtida na densidade de 97.000 plantas ha-1. As épocas de
semeadura influenciaram nas características morfológicas: índice de área foliar, altura de
planta e altura de inserção de espiga; e nos parâmetros de produção: número de grãos por
espiga, número de grãos por fileira, número de fileiras de grãos por espiga, índice de espiga e
massa de mil grãos; houve diferenças entre os híbridos para todos caracteres morfológicas e
fatores de produção estudados. Os híbridos AG 8025 PRO 2, AS 1656 PRO2 e DKB 240
PRO 2 apresentaram produtividades superiores aos demais, independente da época e da
densidade de semeadura.

Palavra chave: Zea mays L., rendimento de grãos, arranjo de plantas.
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ABSTRACT

SZCESNY, L. S. Population density of corn hybrids in different sowing times in the region of
Guarapuava - PR.

Proper fit between the choice of the hybrid, the sowing time and the population
density is among the most important practices applied to achieve the highest grain yield in
maize. In order to evaluate the effect of different population densities of corn and sowing
dates on the morphological characteristics and production of corn hybrids in the region of
Guarapuava, an experiment was conducted in the IAPAR’s experimental field in Guarapuava
- PR. The experiment was conducted in 2013/2014 crop in field conditions in the area under
no-tillage in the straw. The experimental lineation was a randomized blocks, with Split-split
plot with three replications, being the sowing time, the main portion; the sub plot, the hybrid;

and sub-sub plot, the population density. Eight corn hybrids were studied (2A 550 HX, 32R48
H, AG 8025 PRO2, AS 1656 PRO2, BG7051 H, CELERON TL, DKB 240 PRO 2 and NS 56
PRO), in four population densities (55.000, 70.000, 85.000 e 100.000 plants ha-1) and in three
sowing dates ((Sep 7th, Sep 28th and Oct 19th). The different population densities affected the
morphological characteristics: leaf area index, stem diameter, plant height and ear insertion
height; and production parameters: number of grains per ear, number of grains per row, ear
index, thousand grains weight and grain yield. The maximum yield was obtained in the
density of 97.000 plants ha-1; the sowing dates affected the morphological characteristics: leaf
area index, plant height and ear insertion height; and production parameters: number of grains
per ear, number of grains per row, ear index and thousand grains weight; there were
differences among hybrids for all morphological characters and production factors studied.
The hybrids AG 8025 PRO 2, AS 1656 PRO2 and DKB 240 PRO 2 showed higher yield than
the others, regardless of the sowing time and density.

Key words: Zea mays L., grain yield, plant arrangement.

v

1. INTRODUÇÃO

Dentre todos os insumos utilizados para a implantação de uma lavoura, o híbrido
constitui-se um dos itens mais importantes e deve ser escolhida com muito critério para que
resulte em produtividade e rentabilidade. Para essa escolha deve ser levada em consideração
características

agronômicas,

como

potencial

produtivo,

adaptação

às

condições

edafoclimáticas, resistência a pragas e doenças, como também observar condições intrínsecas
do local onde será implantada a lavoura.
Segundo Embrapa (2013), 467 cultivares de milho estavam disponíveis no mercado de
sementes do Brasil para a safra 2013/14, portanto é eminente a necessidade de se conhecer as
cultivares recomendadas para a região e o seu desempenho em determinada condição local.
Para a obtenção de maior produtividade na cultura do milho faz-se necessário o uso de
conhecimentos técnicos específicos da cultura, como também das interações com solo e
clima. Neste contexto a época de semeadura e o arranjo espacial configuram fatores
importantes para o sucesso da lavoura.
Conforme Argenta et al. (2001), a adaptação do arranjo espacial das plantas através de
alterações na densidade, do espaçamento entre linhas, de plantas na linha e na variabilidade
entre plantas, é uma das práticas de manejo mais importantes para maximizar a interceptação
da radiação solar, otimizar o seu uso e potencializar o rendimento dos grãos.
Encontram-se no mercado, híbridos de milho com diferentes características
fisiológicas que se adaptam melhor às condições de ambiente de diferentes regiões e que
visam a atender as finalidades do agricultor (Nascimento et al., 2011). A senescência foliar
lenta na fase reprodutiva é uma característica fisiológica positiva à tolerância de híbridos de
milho ao adensamento (Sangoi et al., 2007). Ainda segundo os mesmos autores, o aumento na
densidade de plantas é uma forma de maximizar a interceptação da radiação solar e o
rendimento de grãos.
Tradicionalmente, o espaçamento entre linhas adotado pela maioria dos produtores
brasileiros concentra-se entre 0,80 e 0,90 m, devido, principalmente, à inadequação das
colhedoras em sistemas que adotam espaçamentos inferiores a 0,80 m. Entretanto, já há
disponibilidade no mercado de semeadoras e colhedoras que permitem a adoção de
espaçamentos entre linhas com até 0,45 m (Dourado-Neto et al.,2003).
De acordo com Nascimento et al. (2011), para atender às peculiaridades das diferentes
regiões produtoras do Brasil, foram desenvolvidos novos sistemas de produção e, para tanto,
1

os melhoristas empenharam-se em obter híbridos de menor porte, precoces e mais eficientes
na absorção de água, luz, temperatura e absorção de nutrientes. Tais características permitiram
aperfeiçoar a utilização de germoplasmas de cultivares de milho de clima temperado.
Grande é a oferta de cultivares de milho a cada nova safra, o que torna necessário que
esses materiais genéticos sejam avaliados em diferentes condições, considerando
características edafoclimáticas, principalmente no que se refere à densidade populacional e
épocas de semeadura.
Segundo Gross et al. (2006), com o aumento da densidade populacional há redução do
diâmetro do colmo devido à competição entre as plantas pelos recursos do meio. Essa redução
pode deixar as plantas mais suscetíveis ao quebramento e/ou acamamento com o incremento
da densidade populacional (DEMETRIO et al., 2008). Segundo Piana et al. (2008), nas
semeaduras precoces podem ser requeridas maiores densidades de plantas para compensar o
menor desenvolvimento vegetativo das plantas, devido às menores temperaturas e radiação
solar durante o período vegetativo.
Em razão do aumento na 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 (DOURADO
NETO et al., 2003) e (GROSS et al., 2006).

2

2. OBJETIVOS

2.1. Geral

Avaliar o efeito de diferentes densidades populacionais de milho e épocas de
semeadura, sobre as características morfológicas e de produção de híbridos de milho na região
de Guarapuava.

2.2. Específicos

- avaliar o efeito da densidade populacional e época de semeadura nos componentes de
rendimento e produção de grãos dos híbridos;
- estudar o comportamento de diferentes híbridos de milho sob diferentes densidades
populacionais e épocas de semeadura.

3

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1. Importância econômica da cultura do milho

Segundo Conab (2013), a cultura do milho é considerada uma das mais importantes
dentro do cenário da produção agropecuária no mundo e cita algumas utilizações deste cereal
que justificam tal importância, tais como: principal fonte de energia dentro do processo de
nutrição, sendo o cereal mais largamente consumido pelos setores de aves e suínos; podendo
ser utilizado na alimentação humana como flocos, farinha e óleo, além de fazer parte de vários
processos da indústria alimentícia e de bebidas. A importância econômica do milho está na
sua diversidade de utilização, sendo utilizado para alimentação humana e animal e na
indústria de alta tecnologia. O maior destino do milho é a produção de ração para avicultura,
bovinocultura e suinocultura, tanto no âmbito mundial, como nacional (DUARTE, 2000).
Na safra 2013/2014, a área semeada com o milho primeira safra nacional atingiu
6.617,7 mil hectares, refletindo um decréscimo de 2,5%, quando se compara com o exercício
anterior (CONAB, 2015), fato este devido à competição por área entre soja e milho nos
últimos anos, ocorrido em desfavor do cereal, em virtude, entre outras razões, dos positivos
resultados observados na comercialização da oleaginosa, representada pela maior liquidez e
pelos elevados custos de produção da lavoura de milho (CONAB, 2013). Ainda de acordo
com informações da Conab (2015), o estado do Paraná apresentou redução na área de milho
primeira safra 2013/2014 do país em 212,9 mil hectares.
Quanto ao rendimento da cultura do milho, dados divulgados pelo IBGE (2015),
mostram o rendimento médio de milho 1ª safra no ano de 2013, no qual o Brasil obteve 5.358
kg ha-1, a região sul com 6.715 kg ha-1, o Paraná com 8.160 kg ha-1 e o município de
Guarapuava com 9.256 kg ha-1.

3.2. Cultivares de milho

Os tipos de sementes de milho são identificados como híbridos ou variedades, sendo
que os híbridos podem ser simples, triplos ou duplos. Os híbridos simples são o resultado do
cruzamento de duas linhagens puras e indicados para sistemas de produção que utilizam alta
tecnologia, pois possuem o maior potencial produtivo. São também os mais caros. O híbrido
triplo é o cruzamento entre uma linha pura e um híbrido simples e é indicado para áreas de
4

média a alta tecnologia, enquanto o híbrido duplo é o resultado do cruzamento entre dois
híbridos simples, sendo indicado também para média tecnologia (EMBRAPA, 2009).
Durante o processo de produção das sementes dos híbridos torna-se necessário o
controle da polinização, em que fileiras de plantas fêmeas (receptoras de pólen) são
intercaladas por fileira de plantas macho (doadoras de pólen) em determinada proporção
(SOUZA et al., 2002).
As características agronômicas introduzidas nos genótipos de milho desenvolvidos
mais recentemente, conferem a estes maior tolerância ao aumento da densidade populacional
(SANGOI, 2012a), e o híbrido a ser utilizado na escolha da densidade de plantas é um fator
muito importante (SERPA et al., 2012). Anteriormente, Silva et al. (1999), já citavam novos
genótipos com característica de menor esterilidade de plantas, maior sincronismo entre
pendoamento e espigamento, menor estatura de planta e com menor altura de inserção da
espiga, plantas com folhas de angulação mais ereta e elevado potencial produtivo. Estas
características determinavam a necessidade de reavaliar as recomendações de práticas de
manejo adotadas até então para a cultura do milho.
Serpa et al. (2012), citam que a densidade de plantas recomendada para o milho foi
alterada ao longo do tempo, à medida que modificações de ordem genética, fisiológica,
bioquímica e anatômica foram incorporadas nas plantas pelos programas de melhoramento.
Dentre tantas características a serem analisadas, no momento da escolha do híbrido,
está o ciclo. O híbrido superprecoce possui menor exigência térmica em relação ao precoce
para florescer fazendo com que aquele genótipo normalmente produza, sob condições
similares de manejo, menor número de folhas por planta e menor área foliar (ARGENTA et
al., 2001). Portanto o incremento da densidade populacional resultará em maior interceptação
da radiação fotossinteticamente ativa e ao aumento da produtividade de grãos.

3.3. Época de semeadura

O período de crescimento e desenvolvimento da cultura do milho é afetado pela
umidade do solo, temperatura, radiação solar e fotoperíodo. A época de plantio está em
função desses fatores, pois limites extremos são variáveis em cada região agroclimática. A
época de semeadura mais adequada é aquela que faz coincidir a maior área foliar por planta
com os dias mais longos do ano (FORSTHOFER et al., 2006).

5

O rendimento de grãos na cultura do milho pode ser incrementado maximizando sua
eficiência fotossintética. Esta pode ser conseguida pela melhoria da interceptação da radiação
fotossinteticamente ativa pelo dossel (MARCHÃO et al., 2006).
A época de semeadura é um dos fatores que pode influenciar na escolha da densidade
ótima, por modificar o crescimento e o desenvolvimento da planta de milho. Nas semeaduras
em épocas não preferenciais, há redução na estatura e na área foliar das plantas de milho,
determinando menor eficiência na utilização da radiação solar. Assim, o aumento da
densidade das plantas pode ser uma estratégia a ser adotada para compensar tais reduções,
pelo aumento da capacidade fotossintética da comunidade de plantas (SILVA et al., 1999).
Daí a importância da época de semeadura no planejamento de lavouras de sequeiro,
onde é levada em consideração a possibilidade de ocorrência de chuva na época de semeadura
e florescimento, como também ausência desta, no período da colheita, sendo que a escolha do
híbrido é fundamental (FANCELLI; DOURADO NETO, 2000).
Um híbrido de milho precoce com uma população de 67 mil plantas por hectare
necessita de uma media de 650 mm de água durante o seu ciclo (BERGAMASCHI et al.,
2001).
O déficit hídrico na fase vegetativa reduz a área foliar, portanto diminui a taxa
fotossintética e o acúmulo de carboidrato; e no período que antecede o florescimento ao
reduzir o fluxo de fotoassimilados, retarda a emissão dos estilo-estigmas na espiga, levando à
não coincidência destes e do pendão (MAGALHÃES et al., 2012).
Pelos resultados de pesquisa encontrados por Silva et al. (2006), pode-se concluir que
o milho expressa elevada potencialidade de produção, quando atinge sua máxima área foliar,
com a maior disponibilidade de radiação solar e não tendo déficit hídrico no solo.
A eficiência de interceptação da radiação e de sua conversão e partição em produtos
orgânicos dependem de fatores climáticos, com destaque para temperatura do ar e
disponibilidade hídrica; fatores edáficos, com ênfase na fertilidade natural, estrutura e textura
do solo; e do manejo, destacando-se práticas culturais que interfiram sobre o manejo das
plantas (NASCIMENTO et al., 2011). Segundo Guimarães et al. (2002), a importância da
determinação da área foliar das culturas agrícolas é explicada pela estreita correlação entre
esta e as taxas fotossintéticas e transpiração das plantas, uma vez que reflete a capacidade da
planta em interceptar as radiações e efetuar trocas gasosas com o ambiente, constituindo-se
assim, em importante indicativo da produtividade das culturas.
O milho responde com alta produtividade a crescentes intensidades luminosas por
fazer parte do grupo de plantas C4 (FANCELLI; DOURADO NETO, 2000) e as plantas
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competem pela luz solar e suas folhas compõem um dossel que absorve luz e influencia as
taxas fotossintéticas e o seu crescimento (TAIZ; ZEIGER, 2013). Portanto o arranjo das
plantas é de fundamental importância no que tange a captação da luz. O índice de área foliar,
por expressar a proporção de cobertura do solo, implica em importante fator a ser considerado
para a definição das práticas de manejo (GUIMARÃES et al., 2002), pois as folhas
sombreadas por outras folhas captam menor índice de luz e com qualidade diferente em
relação às folhas que estão acima destas, e consequentemente atingem taxas fotossintéticas
inferiores (TAIZ; ZEIGER, 2013), resultando em redução na acumulação de fotoassimilados,
comprometendo a produtividade de grãos.

3.4. Densidade de semeadura

O aumento da densidade de plantas até determinado limite é uma técnica usada com a
finalidade de elevar o rendimento de grãos da cultura do milho. Pois a escolha da densidade
populacional ideal de semeadura e do melhor arranjamento de plantas, seria o indicado
(GROSS et al., 2006), uma vez que a planta de milho altera o rendimento de grãos de acordo
com o grau de competição intraespecífica proporcionado pelas diferentes densidades de
planta.
Nos ecossistemas natural e cultivado, a atividade fotossintética das plantas resulta na
conversão da energia solar em energia química, a qual é essencial para a produção vegetal
(Argenta et al., 2001).
A eficiência fotossintética depende da taxa fotossintética por unidade de área foliar e
da interceptação da radiação solar, as quais, entre outros aspectos, são influenciadas pelas
características da arquitetura da copa e pela densidade de área foliar (MARCHÃO et al.,
2006). Uma das formas de se aumentar a interceptação de radiação é através de alterações na
densidade populacional, com objetivo de aumento da produtividade de grãos (ARGENTA et
al., 2001).
O primeiro componente do rendimento de grãos a ser definido é o número de espigas
por m², que está diretamente associado à densidade de plantas. Em resultados de experimento
conduzidos por Forsthofer et al. (2006), obtiveram nas três épocas de semeadura, aumento do
número de espigas por m² à medida que se elevou o nível de manejo.
Em quatro experimentos, a estatura da planta e a altura de inserção de espiga não
variaram em diferentes densidades de plantas (SILVA et al., 1999).
Segundo Argenta et al., (2001), a manipulação do arranjo de plantas em milho, através
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de alterações na densidade de plantas, de espaçamento entre linhas, de distribuição de plantas
na linha e na variabilidade entre plantas, é uma das práticas de manejo mais importantes para
maximizar a interceptação da radiação solar, otimizar o seu uso e potencializar o rendimento
dos grãos. Portanto, a densidade populacional (número de plantas por unidade de área) está
sobre os determinantes de rendimento entre os mais importantes da cultura do milho.
A taxa de crescimento da cultura depende da quantidade de radiação
fotossinteticamente ativa interceptada, portanto a área foliar por área de solo, ou seja, o índice
de área foliar desempenha papel importante na produção de matéria seca. O adensamento
proporcionado pelo incremento da densidade populacional é uma forma de aumentar a
eficiência de interceptação da RFA (Radiação Fotossinteticamente Ativa), que tem como
consequência maior rendimento de grãos (SANGOI, 2012a). Nas condições que Marchão et
al.(2006) avaliaram a distribuição da radiação ao longo do dossel, puderam concluir que o
efeito da densidade populacional sobre a maior interceptação da radiação disponível, ocorre
na parte superior do dossel, acima da altura das espigas.
Para a cultura do milho, a temperatura é o fator abiótico que ocupa lugar de grande
importância entre os fatores de produção. Temperaturas diárias médias em torno de 25 °C
propiciam melhores condições para o desenvolvimento da cultura e a temperatura basal é de
10° C (FANCELLI; DOURADO NETO, 2000).
Na região dos planaltos do sul do Brasil, as temperaturas mais baixas registradas
principalmente à noite, em regiões de altitude restringem o crescimento vegetativo e a
produção de massa seca do milho (SANGOI, 1993), esta redução no crescimento pode ser
compensada com maior número de plantas por unidade de área (SANGOI et al, 2001).
Quando a planta de milho é exposta a altas temperaturas durante a fase de acúmulo de
matéria seca, a taxa efetiva de crescimento de grão é alta, resultando em grãos mais pesados; e
quando a acumulação de massa seca nos grãos ocorre em temperaturas mais amenas, a taxa de
crescimento efetiva do grão é menor, resultando em grãos mais leves (DIDONET, 2001).
Para o bom desenvolvimento da cultura e elevada produtividade, além da temperatura
adequada, é necessário disponibilidade hídrica, abundância de luz, como também fatores
edáficos e de manejo adequados.
O milho, de acordo com os seus estádios fenológicos, necessita acumular quantidades
distintas de energia térmica (calor), que são denominadas graus-dia (GD) ou unidades
térmicas diárias (UTD) (FANCELLI; DOURADO NETO, 2000).
A soma térmica média necessária no subperíodo entre a emergência e a antese,
utilizada para a cultura do milho grupo precoce, em estudo realizado em Guarapuava foi 857
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Unidades Térmicas Diárias (UTD) (WAGNER et al., 2011).
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Local do experimento
O experimento foi implantado no campo experimental do IAPAR – Instituto
Agronômico do Paraná, na Estação Experimental de Guarapuava, localizado nas coordenadas
geográficas 25,13°23,53’31,84’’ Latitude Sul e 51°32,60’36,58’’ Longitude Oeste e altitude
média 1.100 m.
O município de Guarapuava apresenta a ocorrência de Cfb – Clima temperado
propriamente dito; temperatura média no mês mais frio abaixo de 18 oC (mesotérmico), com
verões frescos, temperatura média no mês mais quente abaixo de 22oC e sem estação seca
definida (IAPAR, 2000),

destacando-se o solo do tipo Latossolo Bruno Distrófico

(EMBRAPA, 2008).

4.2. Condução do experimento

O experimento foi conduzido em condições de campo, em área sob sistema de plantio
direto na palha. Antes da implantação do experimento, foram coletadas amostras de solo
deformadas da área experimental na camada de 0-20 cm, e realizada a análise química do
solo, com os resultados: pH em CaCl2 de 4,9; 43 g/dm³ de MO; 6,1 mg/dm³ de P Mehlich; 2,3
cmol/dm³ de Mg; 5,5 cmol/dm³ de H+Al; 5,13 cmol/dm³ de SB; 10,68 cmol/dm³ de CTC e
48,0% de V.
Foram utilizados híbridos comerciais adaptados e recomendados para a região e que
apresentavam alto potencial produtivo de grãos. Os híbridos utilizados no experimento
encontram-se na Tabela 1.
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Tabela 1. Relação dos híbridos de milho transgênicos utilizados no experimento.
Empresa produtora

Tipo1

Ciclo

DowAgrosciences®

HS

SP

Du Pont do Brasil S/A®

HS

SP

AG 8025 PRO 2

Monsanto®

HS

P

AS 1656 PRO 2

Monsanto®

HS

P

Du Pont do Brasil S/A®

HT

SP

CELERON TL

Syngenta Seeds Ltda®

HS

SP

DKB 240 PRO 2

Dekalb/Monsanto®

HS

P

NS 56 PRO

Nidera Sementes®

HS

P

Identificação
2A 550 HX
32R48H

BG 7051 H

1

Tipo de germoplasma: HS- Híbrido simples; HT- Híbrido triplo
Ciclo: P- Precoce; SP- Superprecoce
A implantação do experimento ocorreu na safra 2013/2014 em três épocas de
semeadura, com intervalos de semeadura de 21 dias entre elas, sendo a 1ª época de semeadura
realizada no dia 7/09, a 2ª época no dia 28/09 e a 3ª época em 19/10 de 2013.
As épocas de semeadura foram escolhidas por estarem situadas no intervalo entre a 1ª
quinzena de setembro à 1ª quinzena de outubro, épocas de maior resposta produtiva da cultura
do milho na região de Guarapuava.
A área foi dessecada com glifosato 480 g/L na dosagem de 0,96 kg ha-1 de ingrediente
ativo, em torno de 12 dias antes da implantação da primeira época de semeadura.
A adubação de base foi de 350 kg ha-1 da fórmula 4-20-20 (N-P-K) + 1% Zn.
Para a adubação de cobertura, como fonte de nitrogênio, foi utilizada a ureia (45% de
Nitrogênio), com dose de 200 kg ha-1 de N, dividida em duas aplicações realizadas nos
estádios V3 e V5, conforme a escala desenvolvida por Fancelli (1986).
A adubação de base e cobertura e tratos fitossanitários foram feitos igualmente para
todas as densidades populacionais estudadas neste experimento.
A semeadura foi realizada manualmente em sulcos anteriormente abertos e adubados
mecanicamente, com o uso de semeadora em área conduzida em sistema de plantio direto na
palha.
Para a semeadura utilizou-se o equipamento mecânico denominado “matraca”. A
distribuição das sementes por unidade de área foi adequada às densidades populacionais de
55.000, 70.000, 85.000 e 100.000 plantas ha-1, com 4 linhas de 5m e espaçamento entre linhas
de 0,60m, efetuando o depósito de 2 sementes por cova.
Próximo aos 20 dias após a semeadura, quando as plantas apresentaram entre 2 a 3
folhas totalmente expandidas foi realizado o desbaste, de forma a atingir o número de plantas
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e distribuição espacial adequada à densidade de plantas dos respectivos tratamentos.
As sementes foram tratadas com os inseticidas Tiametoxam 350 g L-1 (dose de 80 mL
i.a. / 60.000 sem) + Fipronil 250 g L-1 (dose de 10g i.a. ha-1).
Na área do experimento foi realizado o controle de pragas, doenças e plantas daninhas.
Para o controle de pragas foi aplicado o inseticida Clorpirifós 480 g L-1 (dose de 288 g i.a. ha1

). Foram realizadas duas aplicações de fungicida no estádio V13 e início do florescimento,

respectivamente, sendo o Pyraclostrobina 130 g L-1 + Metconazol 80 g L-1 (dose de 157,5 g
i.a. ha-1). E para o controle das plantas daninhas foram aplicados herbicidas seletivos
Tembotriona 420 g L-1 (dose de 100,8 g i.a. ha-1) e Atrazina 500 g L-1 (dose de 2 kg i.a. ha-1) e
o óleo mineral a 0,5%.
As colheitas foram realizadas após a maturação fisiológica de todas as unidades
experimentais, em cada época.

4.3. Delineamento experimental

O delineamento experimental foi de blocos casualizados, com parcelas subsubdivididas, em três repetições, sendo a parcela principal a época de semeadura; a sub
parcela, o híbrido; e a sub-sub parcela, a densidade populacional.
Foram avaliadas 3 épocas de semeadura; 8 híbridos e 4 densidades populacionais,
totalizando 288 unidades experimentais.
Cada unidade experimental foi constituída de quatro linhas de cinco metros de
comprimento, espaçadas entre si em 0,6 m entre linhas, com área de 12 m², sendo considerada
a área útil de cada unidade experimental, as duas linhas centrais.

4.4. Avaliações

4.4.1. Florescimento feminino

O florescimento feminino foi determinado quando 50% + 1 das inflorescências
femininas emitiram 1,5 cm do estilo-estigma.
A metodologia utilizada foi a da contagem das plantas das duas linhas centrais que se
apresentavam com as inflorescências nessa condição. Essas contagens foram realizadas com
intervalo de dois dias até atingirem a porcentagem acima indicada, de acordo com a densidade
populacional de cada tratamento.
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4.4.2. Índice de área foliar

O índice de área foliar foi avaliado logo após o florescimento, fase em que todas as
folhas estavam totalmente expandidas.
A área foliar (AF) foi obtida através do método da medição em centímetros do
comprimento de todas as folhas, desde o ponto de sua inserção no colmo até a extremidade e
tomada a medida da maior largura.
A Área Foliar do colmo principal foi obtida pela expressão:
AF = C x L x 0,75
Sendo que: AF, C e L representam a área foliar, comprimento e largura da folha,
respectivamente. Este método foi proposto por Stickler et al., (1961), para estimar a área
foliar em gramíneas. O valor 0,75 é o fator de correção de forma que estima a área foliar em
função do comprimento e largura das folhas.
Nesta avaliação foram consideradas todas as folhas com índice de área foliar ativo, de
três plantas por unidade experimental, escolhidas aleatoriamente, considerada assim a área
foliar ativa.
O índice de área foliar (IAF) foi estimado pela relação entre a soma da área foliar e a
área ocupada pela planta em cada tratamento, considerando a média das três plantas avaliadas.
As densidades populacionais de 55.000, 70.000, 85.000 e 100.000 plantas ha-1,
correspondem às áreas que cada planta ocupou na área, as quais são de 0,1818; 0,1428;
0,1176 e 0,1 m², respectivamente.
O índice de área foliar foi expresso a partir da seguinte equação:

IAF = AF dossel (cm²)
Área (cm²)

4.4.3. Altura da planta

A altura da planta foi determinada após o florescimento utilizando trena graduada em
centímetros, obtendo a distância vertical do nível do solo ao ponto de inserção da bainha da
folha bandeira. Esta medida foi determinada em três plantas aleatoriamente escolhidas nas
duas linhas centrais e que representam a área útil de cada unidade experimental.
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4.4.4. Altura de inserção de espiga

A altura de inserção de espiga compreende a distância média, em centímetros, entre a
superfície do solo e a base da inflorescência feminina superior, tomada nas mesmas plantas
utilizadas no item 4.4.3.

4.4.5. Diâmetro do colmo

O diâmetro do colmo foi medido com um paquímetro digital com precisão de
0,01mm, marca Mitutoyo®, mod. Digimatic Caliper, tomando-se a medida do diâmetro da
porção média do segundo internódio do colmo a partir da superfície do solo.
Foram avaliadas três plantas por unidade experimental, escolhidas aleatoriamente em
período de pré-colheita.

4.4.6. Número de fileiras de grãos por espiga

O número de fileiras de grãos por espiga foi obtido pela contagem manual das fileiras
das espigas de uma amostra de 10 espigas colhidas aleatoriamente da área útil de cada uma
das unidades experimentais.

4.4.7. Número de grãos por fileira

O número de grãos por fileira foi obtido pela contagem manual dos grãos por fileira
das mesmas espigas avaliadas no item 4.4.6.

4.4.8. Número de grãos por espiga

O número de grãos por espiga foi estimado pelo produto do número de fileiras de
grãos por espiga pelo número de grãos por fileira das espigas avaliadas no item 4.4.6.

4.4.9. Massa de mil grãos

A massa de mil grãos foi obtida pelo cálculo da média de quatro subamostras de 100
grãos, tomadas ao acaso dos grãos colhidos, com teor de umidade dos grãos corrigidos para
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13%, e então multiplicado por 10 para obtenção da massa de 1000 grãos. Esta amostra foi
pesada em balança digital.

4.4.10. Produtividade de grãos

A produtividade de grãos de cada unidade experimental foi determinada após a
colheita manual das espigas das plantas de cada unidade experimental das duas linhas
centrais, as quais foram trilhadas mecanicamente e em seguida pesadas em balança digital.
Os dados obtidos foram transformados em kg ha-1, após a correção da umidade padrão
de 14%.

4.4.11. Umidade de colheita

Para a determinação da umidade de colheita foi utilizada uma amostra representativa
de cada unidade experimental com 60g de sementes. E a determinação da umidade do grão foi
obtida no aparelho Universal Moisture Tester-USA.

4.4.12. Índice de espiga

O índice de espiga foi determinado pela razão entre número de espigas produtivas e
número de plantas da área útil da unidade experimental.
4.5. Informações climáticas – safra 2013/2014
As temperaturas – máxima, mínima e média - foram obtidas da estação meteorológica
do Campus CEDETEG da Universidade Estadual do Centro Oeste – Guarapuava - PR, por ser
a mais próxima do local do experimento (Fig.1).
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Figura 1. Valores decendiais de temperaturas máxima, média e mínima (°C), no Campus
CEDETEG, em Guarapuava – PR, durante a safra 2013/2014. Sendo os meses
representados pela sua letra inicial, S (setembro), O (outubro), N (novembro), D
(dezembro), J (janeiro), F (fevereiro) e M (março), seguida pelo número do
decêndio (1- dia 1 a 10; 2- dia 11 a 20 e 3- dia 21-30).

Os dados referentes à precipitação pluvial foram obtidos na estação meteorológica do
Campus CEDETEG da Universidade Estadual do Centro Oeste – Guarapuava – PR (Fig. 2).
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Figura 2. Valores decendiais de precipitação pluvial (mm), no Campus CEDETEG, em
Guarapuava – PR, durante a ais d safra 2013/2014. Sendo os meses representados pela sua
letra inicial, S (setembro), O (outubro), N (novembro), D (dezembro), J (janeiro), F
(fevereiro) e M (março), seguida pelo número do decêndio (1- dia 1 a 10; 2- dia 11 a 20 e 3dia 21-30).

Os dados utilizados para a elaboração do balanço hídrico foram obtidos na estação
meteorológica do Campus CEDETEG da Universidade Estadual do Centro Oeste –
Guarapuava – PR (Fig. 3).
Para o Balanço Hídrico Climatológico normal decendial, foi utilizado o método
desenvolvido por Thornthwaite e Mather (1955) e adaptado por Rolim et al. (1998).
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Figura 3. Balanço hídrico sequencial decendial (mm), calculado a partir de dados coletados
no Campus CEDETEG, em Guarapuava – PR, durante a safra 2013/2014. Sendo os
meses representados pela sua letra inicial, A (agosto), S (setembro), O (outubro), N
(novembro), D (dezembro), J (janeiro), F (fevereiro) e M (março) , seguida pelo
número do decêndio (1, 2 e 3).

Os dados de Radiação foram obtidos na estação meteorológica do Campus CEDETEG
da Universidade Estadual do Centro Oeste – Guarapuava – PR (Fig. 4).
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Figura 4. Valores decendiais de radiação solar global incidente (Cal/cm²/dia), no Campus
CEDETEG, em Guarapuava – PR, durante a safra 2013/2014. Sendo os meses
representados pela sua letra inicial, S (setembro), O (outubro), N (novembro), D
(dezembro), J (janeiro), F (fevereiro) e M (março) , seguida pelo número do
decêndio (1, 2 e 3).

Os dados utilizados para a elaboração do gráfico do fotoperíodo foram obtidos na
estação meteorológica do Campus CEDETEG da Universidade Estadual do Centro Oeste –
Guarapuava – PR (Fig. 3). Foi considerada a latitude 25° 13` do local do experimento.
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Figura 5. Valores decendiais de fotoperíodo (horas), no Campus CEDETEG, em Guarapuava
– PR, durante a safra 2013/2014. Sendo os meses representados pela sua letra
inicial, S (setembro), O (outubro), N (novembro), D (dezembro), J (janeiro), F
(fevereiro) e M (março) , seguida pelo número do decêndio (1, 2 e 3).

4.6. Análises estatísticas

O delineamento experimental foi de blocos casualizados, com parcelas subsubdivididas, em três repetições, sendo a parcela principal a época de semeadura; a sub
parcela, o híbrido; e a sub-sub parcela, a densidade populacional.
Os dados obtidos de produtividade de grãos (kg ha-1), massa de mil grãos (g), índice
de espiga, altura de inserção de espiga (cm), altura de planta (cm), número de fileira de grãos
por espiga, número de grãos por fileira, número de grãos por espiga, diâmetro de colmo (mm)
e índice de área foliar, foram submetidos à análise de variância (p ≤ 0,05) e as médias, quando
necessário, foram comparadas entre si utilizando o teste de Tukey para fatores de variação
qualitativo e realizada análise de regressão para o fator de variação quantitativo, utilizando o
software estatístico SISVAR (FERREIRA, 2008).
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados atenderam as premissas da normalidade e homogeneidade das variâncias,
pelos testes de Shapiro-Wilk e Bartlett, respectivamente.
O florescimento feminino dos híbridos nas diferentes densidades populacionais da
semeadura realizada em 07/set ocorreu entre 04 a 10/dez de 2013, da semeadura de 28/set
ocorreu entre 12 e 18/dez de 2013 e da semeadura de 19/out ocorreu de 26/dez de 2013 a
04/jan de 2014.
Na safra 2013/2014, período em que o experimento foi conduzido, o clima de forma
geral, contribuiu positivamente. As temperaturas (Fig. 1) se apresentaram dentro da faixa
adequada para a cultura, o que pode justificar os bons resultados de produtividade de grãos
alcançados no experimento.
Observa-se que após a implantação do experimento a menor temperatura ocorreu no 3º
decêndio do mês de setembro com média de 9,6 °C, logo após a implantação da 1ª época de
semeadura, realizada em 7 de setembro de 2013; e a máxima temperatura ocorreu no 1º
decêndio de fevereiro de 2014, com 31,3 °C.
As chuvas ocorreram de forma bem distribuídas (Fig. 2), principalmente nos estádios
de estabelecimento da cultura e florescimento. Em anos de baixa precipitação pluvial a
produtividade em alta densidade populacional seria comprometida em função da competição
pelo fator água.
O total acumulado da precipitação pluvial ocorrida na safra 2013/2014 foi de 1.251,4
mm, no período de setembro de 2013 a março de 2014, enquanto que a demanda mínima
exigida por água, pela cultura é de 350 a 500 mm (FANCELLI; DOURADO NETO, 2000),
entretanto a cultura do milho pode sofrer reduções na produção de grãos quando há déficit
hídrico no período crítico do ciclo da cultura, que ocorre desde o pendoamento até o início de
enchimento de grãos (BERGAMASCHI et al., 2004).
A semeadura realizada em 7/set de setembro foi contemplada por uma chuva de 42,6
mm no segundo decêndio de setembro; na semeadura realizada em 28/set a precipitação
pluvial foi de 167,8 mm neste decêndio; e a semeadura de 19/out teve no decêndio anterior
29,2 mm, no decêndio da semeadura 19,2 e no 3º decêndio de outubro 58,4mm. Em todas as
unidades experimentais o stand e o desenvolvimento das plântulas foram adequados conforme
tratamento.
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É importante ressaltar que mais importante que o total acumulado está a distribuição
das chuvas durante o desenvolvimento da cultura e ausência desta no período que antecede e
no momento da colheita.
No balanço hídrico (Fig. 3) pode-se observar que não houve déficit hídrico na fase de
emergência e floração das três épocas de semeadura, fato este que favorece o bom
desenvolvimento da planta.
O balanço hídrico mostra que houve no 1º decêndio de setembro um período de menor
disponibilidade hídrica de (-2,4mm) e no 1º decêndio de fevereiro um período de menor
disponibilidade hídrica de (-11,5mm).
Nos decêndios, referente ao estádio fenológico de florescimento do milho, houve
disponibilidade hídrica para o processo de polinização.
Nos dados de Radiação solar (Fig.4), observa-se que no período em que o experimento
esteve no campo, a radiação variou de 296,6 Cal/cm²/dia no terceiro decêndio de setembro a
533,4 Cal/cm²/dia no terceiro decêndio de janeiro.
Quando as condições de clima e fertilidade do solo são ótimas, o fator limitante para o
adensamento de plantio é a luz, que para uma planta C4 é fator chave. Observa-se que no mês
de dezembro ocorreu a maior média de radiação com 468,8 Cal/cm²/dia, coincidindo com o
período de floração das três épocas de semeadura.
No periodo de setembro de 2013 a março de 2014, o fotoperíodo (Fig. 5) oscilou de
11,62 horas no primeiro decêndio de setembro a 13,55 horas no segundo e terceiro decêndio
de dezembro.

5.1. Análise de variância
Os resultados das análises de variância para os caracteres de índice de área foliar
(IAF), diâmetro do colmo (DC), número de grãos por espiga (GE), número de grãos por
fileira (GF), número de fileiras de grãos por espiga (F), altura de planta (AP), altura de
inserção de espiga (AIE), índice de espiga (IE), massa de mil grãos (MMG) e produtividade
de grãos (PROD), estão apresentados na Tabela 2.
Conforme os resultados das análises de variância, houve interação entre híbrido x
época de semeadura para GF e MMG.
No que se refere à interação entre época de semeadura x densidade populacional
houve significância para GF e AP.
Houve interação entre híbrido x densidade populacional para DC, GE, GF, IE e MMG.
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Tabela 2. Valores e significâncias dos quadrados médios (QM) e coeficientes de variação experimental, para as características índice de área foliar
(IAF), diâmetro do colmo (DC), número de grãos por espiga (GE), número de grãos por fileira (GF), número de fileiras de grãos por espiga
(F), altura de planta (AP), altura de inserção de espiga (AIE), índice de espiga (IE), massa de mil grãos (MMG) e produtividade de grãos
(PROD).
QM
GL

IAF

DC

Bloco

2

0,033

ns

E

2

7,930

**

Erro 1

4

0,144

GE

1,718

ns

10,250

ns

2,070

H

7

3,997

**

HxE

14

1,260

ns

Erro 2

42

0,668

GF

1831,855

ns

52265,585

**

981,260

48,153

**

1,545

ns

2,350
191,558

AP

1,032

0,541

ns

160,787

**

6,576

*

4,210

33220,932

**

172,172

2829,965

ns

7,936

1604,228
**

F
ns

0,549
**
*

3,202

170169,546

**

575,238

44,066
40128,358

**

46,529

51,065

**

0,220

ns

0,468
**

AIE
ns

2544,698
142,298

ns

158,708

0,762

1547,565

*

0,192

ns

149,325

87,358
16979,316

**

77,920
**

ns

IE
ns

0,012

1047,641

0,267

**

9715,917

0,007

2470,666

**

83,919

ns

135,427
2161,661

*

88,279

*

584,462

0,531

**

41237,343

0,032

ns

775,494

0,023
**

PROD

1,015

ns

0,003

ns

14189681,260

ns

4005736,677
**
*

328,256
**

13898663,042

18519984,730

**

1540836,352

ns

1592984,247

D

3

93,021

**

ExD

6

0,165

ns

1,000

ns

2272,649

ns

6,989

HxD
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0,390

ns

5,077

**

4529,926

**

11,997

**

0,470

ns

76,284

ns

30,346

ns

0,087

**

425,605

**

963553,859

ns

ExHxD

42

0,219

ns

1,434

ns

1801,998

ns

3,896

ns

0,566

ns

46,223

ns

48,845

ns

0,010

ns

122,174

ns

785829,372

ns

Erro 3

144

0,297

1,656

1261,726

2,984

0,387

67,417

44,738

0,013

144,199

800479,705

CV 1 (%)

6,31

5,51

5,73

5,95

4,66

2,89

6,80

7,40

6,19

12,41

CV 2 (%)

13,60

5,87

7,32

5,19

4,30

5,34

8,96

13,26

4,64

7,82

CV 3 (%)

9,07

4,93

6,49

5,01

3,92

3,48

5,15

9,84

3,08

5,55

6,01
26,10
546,91
34,49
15,89
235,97
Média geral
*P<0,05; **,* Significativo a 1 e 5 %, respectivamente, ns = não significativo pelo teste F.
E- Época de semeadura; H- Híbrido; D- Densidade populacional.

129,87

1,15

390,46
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**

MMG
ns

11681,218

**

66388597,105

**

ns

249,826

ns

407874,709

ns

16131,74

5.2. Influência dos tratamentos para índice de área foliar

Para a característica agronômica índice de área foliar (IAF), observa-se nos dados
médios (Tab. 3) que houve diferença significativa entre as épocas de semeadura. Na época de
semeadura realizada em 19/out, houve o maior índice de área foliar de 6,3 cm²/cm², diferindo
das outras épocas de semeadura que não diferiram entre si. Este resultado pode ser explicado
pelo fato do milho ser uma espécie de metabolismo C4, que tende a expressar sua elevada
produtividade quando a máxima área foliar coincidir com a maior disponibilidade de radiação
solar (Fig. 4), desde que não haja déficit hídrico (BERGAMASCHI et al., 2004).
Como se observa (Tab. 3), a época de semeadura realizada em 19/out teve maior IAF,
o que nos plantios tardios favorece o aumento da área foliar e o desenvolvimento da planta em
função da maior radiação solar (Fig. 4) e do fotoperíodo (Fig. 5) que é a fonte de energia
disponível no sistema.
Na média entre as três épocas de semeadura, o híbrido AG 8025 PRO 2 apresentou o
maior índice de área foliar de 6,5 cm²/cm², não diferindo do AS 1656 PRO 2, do BG 7051 H,
do CELERON TL e do NS 56 PRO.

Tabela 3. Resultados médios para índice de área foliar, para os híbridos de milho, nas três
épocas de semeadura, Guarapuava, PR, safra 2013/2014.
IAF (cm²/cm²)
Híbrido/Época 7/set
28/set
19/out
5,2
6,2
5,6
2A 550 HX
5,6
5,5
6,1
32R48 H
6,0
7,2
AG 8025 PRO 2 6,2

Média
5,7
cd
5,7 bcd
6,5 a

AS 1656 PRO 2

5,7

5,8

6,3

5,9 abcd

BG 7051 H

6,3

6,3

6,4

6,3 ab

CELERON TL

6,3

5,8

6,4

6,2 abcd

DKB 240 PRO 2
NS 56 PRO
Média

5,2
5,7
5,8 B

5,7
6,1
5,9 B

5,8
6,8
6,3 A

5,6
d
6,2 abc
6,0

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas e pelas mesmas letras maiúsculas nas linhas não
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

A distribuição adequada de chuva (Fig. 2) durante a safra contribuiu para a
manutenção da área foliar e consequentemente, manutenção da taxa fotossintética e
acumulação de carboidratos (SILVA et al., 2006), condição esta que beneficia a planta,
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resultando em maior produtividade de grãos.
Todos os genótipos utilizados neste experimento atingiram índice de área foliar acima
de 5, valor este, considerado como valor mínimo que a planta de milho deve alcançar para
otimizar se desempenho agronômico (NASCIMENTO et al., 2011).
Para o parâmetro índice de área foliar, houve significância para o fator de variação
densidade populacional. Houve incremento linear em função do aumento da densidade
populacional (Fig. 6). Resultado este, também encontrado por Sangoi et al. (2010), que com a
redução da densidade populacional, em estandes subótimos reduzem o índice da área foliar,
reduzindo a interceptação da radiação e limitando a produtividade de grãos.

Figura 6. Índice de área foliar em função da densidade populacional, na média dos híbridos e
épocas de semeadura, Guarapuava, PR, safra 2013/2014.
O índice de área foliar (IAF) foi afetado linearmente pelo aumento da densidade
populacional. Este aumento linear também foi observado por Subedi et al. (2006) e SERPA et
al. (2012), que corroboram com os dados encontrados nesse experimento. Este aumento do
IAF pode ter promovido o aumento da interceptação da radiação solar, propiciando maior taxa
fotossintética e consequentemente colaborando no aumento da produtividade de grãos
(SILVA et al., 1999; NASCIMENTO et al., 2011), proporcionado pelo aumento do número
de folhas/m² com o incremento da densidade populacional.
O aumento da densidade populacional tem efeito direto na cultura do milho, pois entre
as espécies da família Poaceae, o milho apresenta baixa capacidade de perfilhamento e baixa
prolificidade, não apresentando meio eficiente para compensação de espaços (SANGOI,
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2012a), portanto é muito importante na cultura do milho a distribuição adequada da semente
na linha de semeadura.
Para se trabalhar com densidades elevadas são exigidas pela cultura algumas
condições como regime de chuva adequado e bem distribuído, que foi a situação ocorrida
durante a condução do experimento, o solo com fertilidade adequada, utilização de híbridos
superprecoces e precoces (Tab. 1), manejo adequado e área com altitude superior a 700m,
(SANGOI, 2012a).

5.3. Influência dos tratamentos para diâmetro do colmo

Todos os híbridos apresentaram comportamento linear e houve diferença significativa
para todos os híbridos entre as densidades populacionais para o diâmetro do colmo (Tab. 4).
Nos resultados obtidos neste experimento, observa-se que para a maioria dos híbridos
o diâmetro do colmo diminuiu com o aumento da densidade populacional, resultado que
corrobora com trabalho desenvolvido por AFFÉRRI et al., (2008). Sendo que o maior
diâmetro do colmo encontrado, foi no híbrido NS 56 PRO com 29,970 mm na densidade de
55.000 planta ha-1 e o menor diâmetro de 22,980 mm para o híbrido 32 R 48 H na densidade
populacional de 100.000 planta ha-1, diferença esta, de 30,42%. Portanto para a adequada
utilização de elevadas densidades populacionais, é necessário que se utilize híbridos com
colmos fortes e boa sanidade de espigas (ALMEIDA et al., 2000).
Observa-se que o híbrido 32R48 H estatisticamente se mostrou com o menor diâmetro
de colmo nas densidades populacionais de 55.000, 70.000 e 85.000 planta ha-1, o que pode
resultar em plantas quebradas e acamadas. Sangoi et al.(2001) corroboram os dados
encontrados neste trabalho, onde afirmam que o incremento na população de plantas reduziu o
diâmetro de colmo.
Sangoi et al.(2001), também encontraram resultados que demonstram que com a
diminuição do diâmetro do colmo, ocorre aumento na porcentagem de plantas acamadas e
quebradas. Entretanto, nas condições deste experimento, não foram observadas plantas
acamadas e quebradas, em decorrência da alta sanidade das plantas, da boa fertilidade do solo
e manejo adequado da cultura.
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Tabela 4. Resultados médios para diâmetro do colmo (mm), valores em mm, para os híbridos de milho, nas três épocas de semeadura, Guarapuava,
PR, safra 2013/2014.
DC (mm)
85000
100000
Média
Equação
ab 24,690 bc 24,910 a 26,327 y = -8E-05x + 32,874 R² = 0,84 **
d 23,130
c 22,980 b 23,617 y = -4E-05x + 26,361 R² = 0,94**
bc 25,460 ab 23,800 ab 26,060 y = -1,00E-4x + 33,965 R² = 0,98**

Híbrido/Densidade
2A 550 HX
32R48 H
AG 8025 PRO 2

55000
70000
28,190 ab 27,520
24,510
c 23,850
28,590 ab 26,390

AS 1656 PRO 2

28,600 ab

26,490 abc 25,370 ab

24,320 ab 26,195 y = -9E-05x + 33,408 R² = 0,97**

BG 7051 H

26,790

25,110

24,820 ab 25,467 y = -4E-05x + 28,5 R² = 0,72**

CELERON TL

29,730 a

27,660 ab

26,700 a

24,760 ab 27,212 y = -1,00E-04x + 35,412 R² = 0,98**

DKB 240 PRO 2
NS 56 PRO
Média

28,660 a
29,970 a
28,130

27,590 ab
28,270 a
26,610

26,410 ab
25,280 ab
25,274

25,310 a 26,992 y = -7E-05x + 32,795 R² = 0,99**
24,220 ab 26,935 y = -1,00E-04x + 37,392 R² = 0,97**
24,390
26,100

b

cd 25,150 ab

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
**, significativo a 1 %.
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5.4. Influência dos tratamentos para número de grãos por espiga

Para os dados médios referente ao número de grãos por espiga (Tab. 5), não houve
efeito significativo de interação híbrido x época de semeadura, indicando que para este
componente de rendimento, os híbridos não são afetados individualmente pela época de
semeadura.
Na comparação geral das médias entre as épocas de semeadura, observa-se que houve
aumento estatisticamente significativo, quanto ao número de grãos por espiga, de 522,0, 550,5
e 568,3 grãos por espiga da 1ª, para a 2ª e para a 3ª época de semeadura, respectivamente.
Nota-se também, que os maiores valores médios das épocas são dos híbridos AS 1656 PRO 2
e do CELERON TL que não diferiram entre si.
Sendo o número de grãos por espiga um importante componente de rendimento, podese observar que a época de semeadura realizada em 19/out foi a mais adequada para esta
característica.
Para Didonet et al. (2001), a redução no número de grãos por espiga, pode estar
relacionada à condições desfavoráveis de ambiente durante o desenvolvimento dos grãos,
podendo causar abortamento destes, diminuindo o número de grãos e, como consequência
reduzindo a capacidade dos drenos de mobilizar fotoassimilados.
O rendimento de grãos de milho depende da fonte de fotoassimilados disponíveis,
principalmente durante o enchimento de grãos, e da capacidade da espiga (dreno) em utilizar
fotoassimilados (MAGALHÃES et al., 1990), daí a importância da sanidade do colmo e
folhas para suprir a demanda de fotoassimilados para a espiga e consequentemente no
enchimento de grãos.
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Tabela 5. Resultados médios para número de grãos por espiga, para os híbridos de milho, nas
três épocas de semeadura, Guarapuava, PR, safra 2013/2014.
Híbrido/Época
2A 550 HX
32R48 H
AG 8025 PRO 2
AS 1656 PRO 2
BG 7051 H

7/set
539,5
458,5
521,4
568,9
504,1

GE
28/set
544,6
495,6
559,0
568,0
539,7

CELERON TL
DKB 240 PRO 2
NS 56 PRO
Média

540,8
540,2
502,7
522,0 C

582,2
571,8
542,9
550,5 B

19/out
593,8
505,1
554,9
635,8
557,2

Média
559,3 bc
486,4
d
545,1 bc
590,9 a
533,6
c

575,2
556,0
568,2
568,3 A

566,1 ab
556,0 bc
537,9 bc
546,9

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas e pelas mesmas letras maiúsculas nas linhas não
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Para os dados médios referente ao número de grãos por espiga (Tab. 6) - houve efeito
significativo de interação híbrido x densidade populacional, indicando que para este
componente de rendimento, os híbridos são afetados individualmente pela densidade
populacional.
O híbrido CELERON TL apresentou comportamento quadrático com o aumento da
densidade de semeadura, obtendo 588 grãos por espiga na densidade populacional de 60.000
planta ha-1. Os demais híbridos apresentaram comportamento linear decrescente com o
aumento da densidade populacional.
Com o incremento da densidade populacional, ocorreu a redução do número de grãos
por espiga (SILVA et al., 1999); (AMARAL FILHO et al., 2005); (DEMÉTRIO et al., 2008)
e (SERPA et al., 2012), que segundo Marchão et al. (2006), pode ser explicada pela redução
da atividade fotossintética, em função da menor disponibilidade de luz, que reduz a eficiência
de conversão de fotoassimilados em produção de grãos, o que resulta em aumento da
esterilidade feminina e redução no número de grãos por espiga.
Quanto ao comportamento individual dos híbridos em relação às diferentes densidades
populacionais observa-se que na densidade populacional de 55.000 plantas ha-1 o híbrido AS
1656 PRO 2 apresentou o maior resultado diferenciando-se estatisticamente dos demais
híbridos.
Na densidade de 70.000 plantas ha-1 os híbridos 2A 550 HX, AS 1656 PRO 2 e CELERON
TL apresentaram valores superiores não diferenciando-se estatisticamente entre si. E nas
densidades populacionais de 85.000 e 100.000 plantas ha-1 os híbridos 2A 550 HX, AG 8025
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PRO 2, AS 1656 PRO 2, BG 7051 H, CELERON TL e DKB 240 PRO 2 apresentaram
maiores valores não diferenciando-se entre si.
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Tabela 6. Resultados médios para número de grãos por espiga, para os híbridos de milho, nas quatro densidades populacionais, Guarapuava, PR, safra
2013/2014.
GE
70000
85000
100000
Híbrido/Densidade 55000
632,3 b 587,2 ab
524,9 abc 492,9
2A 550 HX
512,8
c 492,7
d 477,2
c 462,9
32R48 H
610,2 b 563,6 bc 529,4 ab
477,3
AG 8025 PRO 2
685,7 a
625,9 a
549,4 ab
502,6
AS 1656 PRO 2
587,1 b 531,9
cd 535,4 ab
480,3
BG 7051 H
598,9 b 587,6 ab
574,8 a
503,0
CELERON TL
587,2 b 567,8 bc 542,0 ab
526,9
DKB 240 PRO 2
607,4 b 565,2 bc 515,6 bc 463,5
NS 56 PRO
602,7
565,2
531,1
488,7
Média

ab
b
ab
ab
ab
ab
a
b

Média
559,3
486,4
545,1
590,9
533,6
566,1
556,0
537,9
546,9

Equação
y = -3,20E-03x + 807,52 R² = 0,99**
y = -1,10E-03x + 571,85 R² = 0,99**
y = -2,90E-03x + 768,69 R² = 0,99**
y = -4,20E-03x + 914,29 R² = 0,99**
y = -2,1E-03x + 697,29 R² = 0,88**
y = -7E-08x2 + 0,0084x + 336,47 R² = 0,97*
y = -1,40E-03x + 662,87 R² = 0,99**
y = -3,20E-03x + 786,63 R² = 0,99**

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
**,* Significativo a 1 e 5 %, respectivamente.
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5.5. Influência dos tratamentos para número de grãos por fileira

Para os dados médios, referente ao número de grãos por fileira (Tab. 7), houve efeito
significativo de interação híbrido x época de semeadura, indicando que para este componente
de rendimento, os híbridos são afetados individualmente pela época de semeadura.
Para a variável número de grãos por fileira, apenas o híbrido DKB 240 PRO 2 não
apresentou efeito significativo entre as épocas de semeadura e ainda foi o híbrido que
apresentou o maior número de grãos por fileira nas diferentes épocas de semeadura (Tab. 7).
Quanto ao comportamento dos híbridos nas três épocas de semeadura observa-se que
na semeadura realizada em 7/set e 28/set o híbrido DKB 240 PRO 2 apresentou o maior valor
diferenciando-se dos demais; e na semeadura de 19/out, este não diferenciou do NS 56 PRO.
Os híbridos 32R 48 H, AG 8025 PRO2, BG 7051 H e CELERON TL não diferiram
entre as épocas de semeadura de 28/set e 19/out; assim como os híbridos da semeadura
realizada em 28/set não diferiram da época de semeadura de 7/set, com exceção do DKB 240
PRO 2 que não apresentou efeito significativo entre as épocas de semeadura.

Tabela 7. Resultados médios para número de grãos por fileira, para os híbridos de milho, nas
três épocas de semeadura, Guarapuava, PR, safra 2013/2014.
GF
Híbrido/Época 7/set
28/set
19/out
Média
30,9 B d 30,4 B
d
34,3 A cd
31,9
2A 550 HX
31,0 B cd 32,6 AB cd
33,7 A
d
32,4
32R48 H
35,4 AB b
36,2 A bc
35,3
AG 8025 PRO 2 34,3 B b
AS 1656 PRO 2

33,3 B bc

32,4 B

BG 7051 H

32,8 B bcd

CELERON TL

32,4 B bcd
NS

a
DKB 240 PRO 2 38,1
34,4 B b
NS 56 PRO
33,4
Média

cd

36,9 A b

34,2

33,7 AB bc

35,4 A bcd

34,0

34,0 AB bc

34,4 A

33,6

39,2
a
35,4 B b
34,1

39,3
a
37,2 A ab
35,9

cd

38,9
35,7
34,5

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas e pelas mesmas letras maiúsculas nas linhas não
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
NS
= não significativo

Para os dados médios, referente à variável número de grãos por fileira (Tab. 8) houve
efeito significativo de interação híbrido x densidade populacional, indicando que para este
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componente de rendimento, os híbridos são afetados individualmente pela densidade
populacional.
Observa-se que o híbrido CELERON TL apresentou comportamento quadrático com o
aumento da densidade de semeadura, obtendo 37 grãos por fileira na densidade populacional
de 66.667 planta ha-1. Os demais híbridos apresentaram comportamento linear decrescente à
medida que a densidade populacional aumentou.
Esse mesmo comportamento foi encontrado na característica número de grãos por
espiga (Tab. 6).
Observa-se também nesta tabela, que para os dados médios - referente à variável
analisada número de grãos por fileira – todos os dados apresentaram efeito significativo nas
densidades populacionais estudadas.
O híbrido DKB 240 PRO 2 apresentou o maior número de grãos por fileira nas três
maiores densidades populacionais e para a densidade populacional de 55.000 planta ha-1
também obteve maior desempenho em número de grãos por fileira não apresentando diferença
significativa para os híbridos NS 56 PRO, AG 8025 PRO 2 e para AS 1656 PRO 2.
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Tabela 8. Resultados médios para número de grãos por fileira, para os híbridos de milho, nas quatro densidades populacionais, Guarapuava, PR, safra
2013/2014.
Híbrido/Densidade 55000
70000
36,2
c 33,8
2A 550 HX
35,1
c 32,8
32R48 H
38,9 ab
36,5
AG 8025 PRO 2
38,8 ab
36,6
AS 1656 PRO 2
37,1 bc 34,2
BG 7051 H
CELERON TL
DKB 240 PRO 2
NS 56 PRO
Média

35,5
c
40,1 a
39,7 a
37,7

85000
d 29,9
d 31,3
bc
34,2
bc
31,8
cd 33,7

34,6
cd
40,0 a
37,2 b
35,7

e
de
bc
cde
bcd

34,0 bc
38,0 a
34,4 b
33,4

GF
100000
27,6
30,5
31,6
29,6
30,8

Média
c
31,9
b
32,4
b
35,3
bc
34,2
b
34,0

Equação
y = -2,00E-04x + 47,181 R² = 0,99**
y = -1,00E-04x + 40,276 R² = 0,95**
y = -2,00E-04x + 47,713 R² = 0,99**
y = -2,00E-04x + 50,961 R² = 0,97**
y = -1,00E-04x + 44,035 R² = 0,95**

33,6 y = -3E-09x2 + 0,0004x + 24,09 R² = 0,96*
38,9 y = -7E-05x + 44,261 R² = 0,90**
35,7 y = -2,00E-04x + 50,07 R² = 0,99**
34,5

30,4 b
37,3 a
31,4 b
31,2

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
**,* significativo a 1 e 5 %, respectivamente.
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Observa-se que o aumento da densidade populacional resultou em decréscimo no
número de grãos por fileira. Resultado encontrado por Dourado Neto et al. (2003), mostram
que as menores densidades populacionais proporcionaram aumento significativo no número
de grãos por fileira, que foi o resultado encontrado neste experimento para todos os híbridos
estudados.
As épocas de semeadura estudadas (Tab. 9) apresentaram comportamento linear
decrescente quanto ao número de grãos por fileira com o aumento da densidade populacional.
A época de semeadura realizada em 19/out apresentou maior valor em número de
grãos por fileira em todas as densidades populacionais estudadas. Na semeadura realizada em
28/set o maior valor ocorreu na densidade de 55.000 p. ha-1 não diferindo estatisticamente da
semeadura realizada em 19/out.
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Tabela 9. Resultados médios para número de grãos por fileira, para as três épocas de semeadura, nas quatro densidades populacionais, Guarapuava,
PR, safra 2013/2014.
GF
Época\Densidade 55000
70000
85000
100000
Média
Equação
36,326 b 34,665 b 32,894 b 29,741 b 33,406 y = -1,00E-04x + 44,529 R² = 0,97**
7/set
38,025 a 35,226 b 32,762 b 30,547 b 34,140 y = -2,00E-04x + 47,003 R² = 0,99**
28/set
38,679 a 37,254 a 34,599 a 33,158 a 35,923 y = -1,00E-04x + 45,851 R² = 0,98**
19/out
37,676
35,715
33,418
31,149
34,490
Média
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
**, Significativo a 1%.
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5.6. Influência dos tratamentos para número de fileiras de grãos por espiga

Para a característica número de fileiras de grãos por espiga (Tab. 10), não houve efeito
significativo de interação híbrido x época de semeadura.
Nota-se que a maior média obtida encontra-se na semeadura de 28/set, não diferindo
época de semeadura de 19/out. O maiores valores médios das épocas são dos híbridos 2A 550
HX e do AS 1656 PRO 2 que não diferiram estatisticamente entre si.
O número de fileiras por espiga é um componente de rendimento, que segundo Lopes
et al. (2007) como outras características de espigas variam com os genótipos. É um
componente de caráter quantitativo, controlado por muitos genes (Toledo et al., 2010), o que
explica os dados diferenciados encontrados entre os híbridos.

Tabela 10. Resultados médios para número de fileiras de grãos por espiga, para os híbridos
de milho, nas três épocas de semeadura, Guarapuava, PR, safra 2013/2014.
Híbrido/Época
2A 550 HX
32R48 H
AG 8025 PRO 2
AS 1656 PRO 2
BG 7051 H

7/set
17,48
14,79
15,18
17,08
15,38

F
28/set
17,94
15,21
15,78
17,50
15,99

CELERON TL
DKB 240 PRO 2
NS 56 PRO
Média

16,66
14,17
14,57
15,66 B

17,10
14,58
15,31
16,18 A

19/out
17,35
15,00
15,30
17,20
15,74

Média
17,59 a
15,00
d
15,42
cd
17,26 ab
15,70
c

16,71
14,13
15,27
15,84 AB

16,82
14,29
15,05
15,89

b
e
d

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e pelas mesmas letras maiúsculas na linha não
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

5.7. Influência dos tratamentos para altura da planta

Para a variável analisada altura de planta (Tab. 11) a semeadura realizada em 19/out
apresentou a maior média entre as épocas, seguida pela semeadura realizada em 28/set e por
último a de 7/set, que diferiram entre si.
Em épocas não preferenciais há redução na estatura e no índice de área foliar,
determinando menor eficiência na utilização da radiação solar, resultando em menor
acumulação de fotoassimilados e interferindo negativamente na produtividade de grãos
(SILVA et al., 1999).
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Observa-se que durante o desenvolvimento da cultura do milho neste experimento, a
temperatura elevou-se em relação à semeadura realizada em 7/set, para as semeaduras de
28/set e 19/out, ajustando-se a valores mais adequados para o desenvolvimento da cultura que
encontra-se no intervalo de 25 a 30°C (Fig. 1). Mesmo comportamento pode ser observado na
radiação (Fig. 4) neste mesmo período, onde há um aumento da 1ª à 3ª época de semeadura.
Nos dados médios para a variável analisada altura de planta (Tab. 11), nota-se que a
maior média obtida encontra-se na semeadura de 19/out com 270 cm e os maiores valores
médios das épocas são dos híbridos BG 7051 H, AS 1656 PRO 2 e CELERON TL que não
diferiram estatisticamente entre si.

Tabela 11. Resultados médios para altura de planta, valores em cm, para os híbridos de
milho, nas três épocas de semeadura, Guarapuava, PR, safra 2013/2014.
Híbrido/Época
2A 550 HX
32R48 H
AG 8025 PRO 2
AS 1656 PRO 2
BG 7051 H
CELERON TL
DKB 240 PRO 2
NS 56 PRO
Média

7/set
200,0
205,0
216,0
225,0
228,0
222,0
217,0
217,0
216,0 C

AP (cm)
28/set
225,0
225,0
233,0
244,0
247,0
236,0
232,0
241,0
235,0 B

19/out

Média

250,0
245,0
247,0
263,0
270,0
265,0
259,0
257,0
257,0 A

225,0
d
225,0
d
232,0
cd
244,0 ab
248,3 a
241,0 abc
236,0 bc
238,3 bc
236,0

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e pelas mesmas letras maiúsculas na linha não
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

A menor média de altura de planta encontrada foi de 200 cm e a maior de 270 cm,
dados que se encontram na média citada por Sangoi (2012b), que indica que a planta de milho
alcança de 200 a 300 cm.
Observa-se neste experimento que cada híbrido teve um incremento, na característica
morfológica altura de planta, da primeira à última época; demonstrando que existe efeito de
semeaduras mais tardias com maior altura, resultando em maior atividade fotossintética e
maior aporte de fotoassimilados.
Fatores como déficit hídrico, deficiência nutricional, incidência de lagarta do cartucho
e doenças foliares comumente limitam o crescimento da planta (SANGOI, 2012b), mas esses
não foram fatores limitantes durante a condução do experimento, portanto, nas épocas de
semeadura, o incremento em altura dos híbridos pode ter sido influenciado pelo aumento da
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temperatura (Fig. 1) e da radiação solar (Fig. 4), estimulando maior taxa fotossintética,
resultando em maior crescimento vegetativo.
Observa-se que a época de semeadura de 7/set apresentou comportamento linear e as
demais épocas apresentaram comportamento quadrático (Tab. 12). Na semeadura de 28/set a
máxima altura de planta seria obtida com a densidade de 86.661 plantas ha-1 correspondendo à
altura de 239 cm; e na semeadura realizada em 19/out a máxima altura de planta seria obtida
com a densidade de 89.137 plantas ha-1 correspondendo à altura de 262 cm.
A época de semeadura realizada em 19/out apresentou significativamente maior valor
em altura de planta em todas as densidades populacionais estudadas, seguida pela semeadura
de 28/set e na sequência pela semeadura de 7/set, as quais diferiram entre si em todas as
densidades populacionais estudadas.
Observa-se que as semeaduras de 28/set e 19/out apresentaram já na menor densidade
maiores valores de altura de planta quando comparada com a semeadura de 7/set em todas as
densidades populacionais estudadas. O efeito quadrático apresentado nas duas últimas
semeaduras pode ter ocorrido pela competição intraespecífica, sob influência do aumento do
fotoperíodo e da radiação que são mais intensas em semeadura mais tardias, podendo se dizer
que neste caso, o efeito da época de semeadura se sobressaiu ao efeito densidade.
Para Marchão et al. (2006), quanto maior a altura das plantas, maior a interceptação da
radiação pela parte superior do dossel, sendo este aumento em altura das plantas resultado do
acréscimo da densidade populacional (ARGENTA et al., 2001).
Em locais de menor estação estival de crescimento, a escolha de híbridos com menor
porte pode ser acompanhada de um aumento na densidade populacional, desde que se tenham
condições edafoclimáticas adequadas para o desenvolvimento da cultura do milho e híbridos
resistentes ao acamamento (ALMEIDA et al., 2000).
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Tabela 12. Resultados médios para altura de planta, para épocas de semeadura, nas quatro densidades populacionais, Guarapuava, PR, safra
2013/2014.
AP (cm)
Época\Densidade 55000
70000
85000
100000
Média
Equação
212,3 c 213,2 c 220,9 c 217,4 c 216,0 y = 2,00E-04x + 204,1 R²=0,55**
7/set
28/set

228,7 b 236,5 b 238,3 b

237,0 b

235,1 y = -1,00E-08x2 + 0,001733x + 163,880 R²=0,99**

19/out
Média

247,1 a 258,9 a 260,6 a
229,4
236,2
239,9

261,0 a
238,5

256,9 y = -1,20E-08x2 + 0,002264x + 161,514 R²=0,96**
236,0

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
**, Significativo a 1%t.
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5.8. Influência dos tratamentos para altura da inserção da espiga

Para altura de inserção de espiga houve incremento linear em função do aumento da
densidade populacional (Fig. 7) e não houve efeito significativo para os híbridos estudados.

Figura 7. Altura de inserção de espiga em função da densidade populacional, na média dos
híbridos e épocas de semeadura, Guarapuava, PR, safra 2013/2014.
**, Significativo a 1%.

Para a variável analisada altura de inserção de espiga (Tab. 13) pode-se observar que a
semeadura realizada em 19/out apresentou a maior média de altura de inserção de espiga,
entre as épocas de semeadura estudadas. Esta foi seguida pela semeadura de 28/set e a
semeadura de 7/set apresentou o menor valor médio de altura de inserção de espiga.
Os híbridos que obtiveram a maior altura de inserção de espiga foram AS 1656 PRO 2,
BG 7051 H e NS 56 PRO.
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Tabela 13. Resultados médios para altura de inserção de espiga, valores em cm, para os
híbridos de milho, nas três épocas de semeadura, Guarapuava, PR, safra
2013/2014.

Híbrido/Época
2A 550 HX
32R48 H
AG 8025 PRO 2
AS 1656 PRO 2
BG 7051 H
CELERON TL
DKB 240 PRO 2
NS 56 PRO
Média

7/set
109,0
105,0
116,0
126,0
125,0
121,0
116,0
128,0
118,0

AIE (cm)
28/set
19/out
Média
120,0
138,0
122,3
cd
115,0
132,0
117,3
d
123,0
144,0
127,7 bc
131,0
150,0
135,7 ab
140,0
157,0
140,7 a
127,0
138,0
128,7 bc
122,0
143,0
127,0 bc
138,0
153,0
139,7 a
C 127,0 B A 144,0 A 129,7

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e pelas mesmas letras maiúsculas na linha não
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Tanto na característica morfológica altura de planta e altura de inserção de espiga se
observou que cada híbrido teve um incremento (DEMÉTRIO et al., 2008) da primeira à
última época, o que indica que a altura de inserção da espiga aumenta concomitantemente
com a estatura da planta (SANTOS et al., 2002).
A redução nessas características - altura de planta e altura de inserção de espiga – pode
ser explicada pelas temperaturas atmosféricas mais baixas registradas especialmente à noite
em regiões de altitude (SANGOI, 1993), como é o caso de Guarapuava, que restringem o
crescimento vegetativo em semeaduras antecipadas.

5.9. Influência dos tratamentos para índice de espiga

Para a característica índice de espiga, observa-se (Tab. 14) que os híbridos não
apresentaram efeito significativo das diferentes épocas de semeadura.
A maior média de índice de espiga ocorreu na época de semeadura de 7/set com 1,210
diferindo estatisticamente das épocas de 28/set e 19/out, sendo que estas não diferiram
estatisticamente entre si.
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Tabela 14. Resultados médios para índice de espiga, para os híbridos de milho, nas três
épocas de semeadura, Guarapuava, PR, safra 2013/2014.
7/set

IE
28/set

19/out

Média

1,056
1,213

1,031
1,236

0,991
1,098

1,026
1,182

AG 8025 PRO 2 1,127

1,101

1,096

1,108

AS 1656 PRO 2 1,081

1,058

1,025

1,055 de

1,206
BG 7051 H
CELERON TL 1,405
DKB 240 PRO 2 1,507

1,136
1,164
1,299

1,103
1,192
1,351

1,148 bcd
1,254 b
1,386 a

1,009
1,108 B

1,053
1,151

Híbrido/Época
2A 550 HX
32R48 H

NS 56 PRO
Média

1,085
1,066
1,210 A 1,136 B

e
bc
cde

de

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas e pelas mesmas letras maiúsculas nas linhas não
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Destaca-se o híbrido DKB 240 PRO 2, que apresentou a maior média de índice de
espiga nas três épocas de semeadura – com índice de 1,386 - diferenciando estatisticamente
dos demais híbridos.
Quando o índice de espiga se expressa próximo de 1,0 aponta adequação da densidade
populacional e de fatores ambientais, como a luz (NASCIMENTO et al., 2011).
Quanto à característica índice por espiga (Tab. 15), os híbridos 32R48 H, AG 8025
PRO 2, BG 7051 H, CELERON TL e DKB 240 PRO 2 responderam de forma linear
decrescente ao aumento da densidade populacional. Entretanto, os híbridos 2A 550 HX, AS
1656 PRO 2 e NS 56 PRO não apresentaram diferença estatística significativa nas diferentes
densidades populacionais.
Vale ressaltar o comportamento do híbrido DKB 240 PRO 2, que apresentou maior
valor de índice de espiga nas densidades populacionais de 55.000, 70.000 e 85.000 planta ha1

; na densidade de 70.000 não apresentou diferenças estatísticas do CELERON TL, BG 7051

H e 32R48 H.
O comportamento médio dos híbridos por densidade populacional aponta uma redução
do índice de espiga com o aumento da densidade e vale ressaltar que na densidade de 100.000
planta ha-1 não houve efeito significativo entre os híbridos e as médias nesta população
encontram-se mais próximas de 1,0.
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Tabela 15. Resultados médios para índice de espiga, para os híbridos de milho, nas quatro densidades populacionais, Guarapuava, PR, safra
2013/2014.
Híbrido/Densidade 55000

70000

IE
85000

100000

Média
ns

2A 550 HX
32R48 H
AG 8025 PRO 2
AS 1656 PRO 2
BG 7051 H
CELERON TL
DKB 240 PRO 2
NS 56 PRO
Média

1,085
e
1,385
c
1,204
de
1,064
e
1,267
cd
1,577 b
1,777 a
1,105
de
1,308

1,016
1,234
1,142
1,117
1,196
1,293
1,343
1,053
1,174

e 1,017 b
abc
1,068 b
bcde 1,063 b
cde 1,034 b
abcd 1,095 b
ab
1,096 b
a
1,275 a
de 1,036 b
1,086

0,985
1,044
1,023
1,004
1,035
1,051
1,147
1,020
1,039

Equação
ns
1,026
1,183 y = -8E-06x + 1,7971 R² = 0,93**
1,108 y = -4E-06x + 1,4294 R² = 0,98**
1,055 ns
1,148 y = -5E-06x + 1,56 R² = 0,99**
1,254 y = -1E-05x + 2,1713 R² = 0,92**
1,386 y = -1E-05x + 2,3971 R² = 0,85**
1,054 ns
1,152

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
**, significativo a 1%.
ns
= não significativo.

44

Esse comportamento médio dos híbridos, na redução do índice de espiga com o
aumento da densidade populacional, também foi encontrado por Silva et al. (1999).
Conforme se observa na Tabela 15, na densidade de 55.000 plantas ha-1, o
maior índice de espiga ocorreu no híbrido DKB 240 PRO 2, com 1,777 e a menor
média de índice de espiga encontra-se na densidade de 100.000 planta ha-1 com 1,039,
indicando uma diferença de 71,0 % neste componente de rendimento, mas enfatiza-se
que o menor valor apresenta-se próximo a 1,0.
A densidade de 100.000 plantas ha-1, apresentou uma média de índice de espiga
de 1,039, demonstrando que os híbridos analisados possuem boa prolificidade e
capacidade de adaptar-se a altas densidades populacionais (MEROTTO JR. et al.,
1997). Plantas prolíficas, em geral são mais tolerantes em situações adversas, pelo fato
de desenvolverem ao menos uma espiga em situação que estejam sob estresse e mais
de uma em situações adequadas; dessa forma híbridos prolíficos apresentam ampla
faixa de densidade populacional para maximizar o rendimento (SANGOI et al., 2010).
Na densidade de 70.000 plantas ha-1, os híbridos que se destacaram com maior
índice de espiga e que não diferiram estatisticamente entre si, foram 32R48 H, com
1,234; BG 7051 H, com 1,196; CELERON TL, com 1,293; e DKB 240 PRO 2, com
1,343. Na densidade de 85.000 plantas ha-1 o maior índice foi do híbrido DKB 240
PRO 2, com 1,275, diferindo estatisticamente dos demais.
Almeida et al. (2000), em experimento que conduziram encontraram resultados
que corroboram com este trabalho, onde houve redução do índice de espiga com o
aumento da densidade populacional e encontraram resposta de incremento na
produtividade de grãos. Esse experimento foi conduzido no município de Lages (SC),
localizado no Planalto Catarinense, onde o aumento da densidade populacional reduziu
o índice de espigas, corroborando com os resultados encontrados neste experimento.
Merotto Jr et al. (1997), evidenciaram que a competição por luz e a compensação da
planta estão presentes desde as fases de diferenciação e emissão das espigas.

5.10. Influência dos tratamentos para massa de mil grãos

Para a característica agronômica massa de mil grãos, houve influência significativa
para todas as fontes de variação e interações híbrido x época; e híbrido x densidade
populacional, conforme Tabelas 16 e 17, respectivamente.
De acordo com a Tabela 16, nas épocas de semeadura avaliadas, observou-se que os
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híbridos 2A 550 HX e DKB 240 PRO2 apresentaram maior valor de massa de mil grãos na
semeadura de 28/set, diferindo estatisticamente das demais. Os híbridos 32R48 H, AS 1656
PRO 2, BG 7051 H obtiveram maior valor de massa de mil grãos nas semeaduras de 7/set e
28/set não diferindo estatisticamente entre si. O híbrido CELERON TL não apresentou
diferença estatística entre as épocas de semeadura estudadas neste experimento para o
parâmetro massa de mil grãos.
Este resultado corrobora parcialmente com dados encontrados por Didonet et al.
(2001), que observaram que a massa final de grãos foi afetada pela época de semeadura,
sendo menor nas semeaduras efetuadas mais tardiamente.
Observou-se para o híbrido 32R48 H, o maior valor de massa de mil grãos em todas as
épocas estudadas. Entretanto o híbrido DKB 240 PRO 2 apresentou o menor valor de massa
de mil grãos em todas as épocas de semeadura, como também nas diferentes densidades
populacionais (Tab. 17), demonstrando ser uma característica do híbrido.

Tabela 16. Resultados médios para massa de mil grãos, valores em (g), para os híbridos de
milho, nas três épocas de semeadura, Guarapuava, PR, safra 2013/2014.
Híbrido/Época
2A 550 HX
32R48 H
AG 8025 PRO 2
AS 1656 PRO 2
BG 7051 H

7/set
386,1
437,2
419,3
398,4
417,1

CELERON TL
DKB 240 PRO 2
NS 56 PRO
Média

350,9 NS
319,7 B
393,3 B
390,3

B c
A a
A ab
A bc
A ab

MMG (g)
28/set
406,6 A b
447,0 A a
415,5 AB b
399,2 A
b
419,1 A
b

d 365,3
e 340,9 A
c
411,4 A
400,6

19/out
374,5
416,6
399,0
378,6
393,3
c
d

b

B
cd
B a
B abc
B a
B bcd

357,0
d
318,8 B
e
406,4 AB abc
380,5

Média
389,1
433,6
411,3
392,1
409,8
357,7
326,5
403,7
390,5

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas e pelas mesmas letras maiúsculas nas linhas não
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Com relação à densidade populacional (Tab. 17), os híbridos estudados apresentaram
comportamento linear decrescente quanto à característica massa de mil grãos com o aumento
da densidade populacional, que Silva et al. (1999) corroboram com o resultado encontrado
neste experimento.
Serpa et al. (2012), encontraram resultados que corroboram com os dados deste
experimento no que diz respeito a redução da massa de mil grãos com o aumento da
densidade populacional, como também no número de grãos por espiga. Neste caso a redução
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da massa de mil grãos, pode ser atribuída ao aumento da competição intraespecífica pelos
recursos disponíveis no ambiente (SANGOI, 2012b), tais como radiação solar, água e
nutrientes.
Para Didonet et al. (2001), a capacidade potencial dos grãos em acumular massa seca,
pode estar limitado pelo potencial genético da planta.
Na densidade de 55.000 plantas ha-1 observa-se que os híbridos 32R48 H e NS 56
PRO obtiveram os maiores valores de massa de mil grãos, não se diferenciando entre si.
Destaca-se o híbrido 32R48 H com maior valor de massa de mil grãos em todas as
densidades populacionais, diferenciando-se estatisticamente dos demais nas densidades de
70.000, 85.000 e 100.000 plantas ha-1.
Observa-se que o híbrido DKB 240 PRO 2 apresentou o menor valor de massa de mil
grãos nas diferentes densidades populacionais, diferindo estatisticamente dos demais híbridos.
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Tabela 17. Resultados médios para massa de mil grãos, valores em g, para os híbridos de milho, nas quatro densidades populacionais, Guarapuava, PR,
safra 2013/2014.
Híbrido/Densidade
2A 550 HX
32R48 H
AG 8025 PRO 2
AS 1656 PRO 2
BG 7051 H
CELERON TL
DKB 240 PRO 2
NS 56 PRO
Média

55000
70000
85000
409,5
c
396,0
c
381,0
442,2 a
436,8 a
431,6
424,8 bc
411,6 bc
405,4
412,1 bc
396,6
c
384,3
422,6 bc
415,9 b
413,0
364,0
d 360,2
d 356,5
334,5
e 330,6
e 325,9
428,9 ab
417,7 b
392,9
404,8
395,7
386,3

MMG (g)
100000
Média
d
369,8
d
389,1
a
423,9 a
433,6
bc
403,3 b
411,3
d
375,3
cd
392,1
b
387,9 bc
409,8
e
350,2
e 357,7
f 314,9
f 326,5
cd
375,4
cd
403,7
375,1
390,5

Equação
y = -9,00E-04x + 458,45 R² = 0,99**
y = -4,00E-04x + 464,63 R² = 0,99**
y = -5,00E-04x + 447,75 R² = 0,89**
y = -8,00E-04x + 455,48 R² = 0,98**
y = -7,00E-04x + 465,07 R² = 0,83**
y = -3,00E-04x + 381,06 R² = 0,98*
y = -4,00E-04x + 359,18 R² = 0,93**
y = -1,20E-03x + 499,44 R² = 0,98**

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
**,* significativo a 1 e 5 %, respectivamente.
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5.11. Influência dos tratamentos para produtividade de grãos

Para produtividade de grãos houve efeito significativo para o fator de variação híbrido
e densidade populacional.
Observou-se resposta quadrática na produção de grãos em função do aumento da
densidade populacional (Fig. 8). A máxima produtividade de grãos seria obtida com a
densidade de 97.923 plantas ha-1, correspondendo à 16.937 kg ha-1.
Essa resposta indica que à medida que a densidade populacional é elevada, mantendose o espaçamento entrelinhas de 0,60 m aumenta a proximidade das plantas na linha de
semeadura, aumentando a competição intraespecífica limitando a disponibilidade de
carboidratos para a produção de grãos (SANGOI, 2012b). Em semeaduras realizadas com
densidade populacional acima do ótimo devido ao efeito de sombreamento promovido, resulta
em uma limitação no rendimento de grãos pela fonte produtora de assimilados (DIDONET et
al. 2001).

Figura 8. Produtividade de grãos em função da densidade populacional, na média dos
híbridos e épocas de semeadura, Guarapuava, PR, safra 2013/2014.
**, Significativo a 1%.

Observa-se nesse experimento que os dados corroboram com Sangoi (2012a), que
concluiu que a partir de uma densidade populacional ótima há redução na produtividade de
grãos.
Resultados obtidos neste experimento mostram que a partir da densidade de 97.923
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plantas ha-1 ocorreria redução na produtividade de grãos, indicando que até o limite
anteriormente citado haveria incremento na produtividade com a utilização de maior número
de plantas por unidade de área, esses resultados corroboram com experimento desenvolvido
por Marchão et al. (2006) e que pode ser explicado que entre as plantas de metabolismo C4, o
milho se destaca pela maior eficiência de uso de radiação solar (BERGAMACHI et al., 2004),
permitindo a ela uma fotossíntese mais eficiente, tendo uma vantagem competitiva em
situações em que os custos da fotorrespiração são importantes (TAIZ; ZEIGER, 2013;
FANCELLI; DOURADO NETO, 2000), como também pela qualidade do solo da área
experimental e pela regularidade da precipitação pluvial durante o ciclo da cultura e ainda às
temperaturas baixas - principalmente noturna - que diminuem o crescimento da planta e
podem ser compensadas com o aumento da densidade populacional (SANGOI, 1993).
O milho é a gramínea mais sensível à variação na densidade de plantas, e para cada
sistema de produção, existe uma população que maximiza o rendimento de grãos (CRUZ et
al., 2007).
Quanto mais favoráveis forem as condições edafoclimáticas de uma região, maior será
a população necessária para maximizar o rendimento de grãos (SANGOI et al., 2000); assim a
densidade populacional ótima, para um determinado híbrido, corresponde ao menor número
de plantas por unidade de área, o que induz à maior produtividade (DEMÉTRIO et al., 2008).
Os híbridos atuais apresentam maior estabilidade de rendimento, quando submetidos a
altas populações e uma das consequências do aumento da tolerância às altas densidades
populacionais está relacionada à dependência da densidade populacional ideal para que o
híbrido possa maximizar a produtividade de grãos. Essa característica resulta em instabilidade
de produção quando a cultura é submetida a qualquer situação que cause a redução do seu
estande (SANGOI et al., 2010).
A melhor adaptação dos híbridos ao adensamento pode ser atribuída a modificações
genéticas, morfológicas e fisiológicas, tais como os decréscimos no tamanho do pendão, no
número de plantas estéreis, na taxa de senescência foliar durante o enchimento de grãos, no
intervalo entre pendoamento e espigamento, na redução da altura da planta e no acamamento
de colmos (ARGENTA et al., 2001).
Neste trabalho observa-se pelos dados obtidos que a produtividade (Fig. 8) e o índice
de área foliar (Fig. 6) tiveram aumento significativo com a elevação da densidade
populacional o que corrobora com os resultados encontrados por Almeida et al. (2000).
Para produtividade de grãos (Tab. 18) os híbridos não apresentaram efeito
significativo das diferentes épocas de semeadura.
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A maior média de produtividade de grãos foi alcançada pelo híbridos AG 8025 PRO 2,
AS 1656 PRO 2 e DKB 240 PRO 2 que não diferiram estatisticamente entre si.
Tabela 18. Resultados médios para produtividade de grãos, valores em kg ha-1, para os
híbridos de milho, nas três épocas de semeadura, Guarapuava, PR, safra
2013/2014.
PROD (kg ha-1)
Híbrido/Época
7/set
28/set 19/out
15960
14855
15984
2A 550 HX
15639
15701
15602
32R48 H
16492
17085
AG 8025 PRO 2 17343
16653
17704
AS 1656 PRO 2 17465
15743
15364
15744
BG 7051 H
15360
16306
CELERON TL 15528
16153
17094
DKB 240 PRO 2 16771
14922
15254
16442
NS 56 PRO
NS
16171
15729
16495
Média

Média
15600
c
15647
c
16973 a
17274 a
15617
c
15731 bc
16673 ab
15539
c
16132

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas e pelas mesmas letras maiúsculas nas linhas não
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
NS

= não significativo

A produtividade média alcançada por esses híbridos supera os dados do IBGE (2015),
onde consta que a média de produtividade de milho para a região sul do Brasil na safra
2013/2014 foi de 6.715 kg ha-1; no Estado do Paraná a média foi de 8.160 kg ha-1 e para o
município de Guarapuava, no Paraná foi de 9.256 kg ha-1, o que indica o potencial genético
desses materiais, que pode ser atingido com adoção de tecnologia (SANTOS, et al. 2002).
Sangoi (2012b) concluiu que altos rendimentos de grãos são alcançados quando as
condições do ambiente são favoráveis em todos os estádios de desenvolvimento da planta.
A cultura do milho pode atingir elevada produtividade, pois possui alta capacidade de
utilização da radiação solar para conversão de CO2 em carbono orgânico e seu posterior
acúmulo nos grãos, porém muitos são os fatores que interferem na capacidade de assimilação
da planta, dessa forma aumentando a complexidade de incremento da produtividade
(SANGOI, 2012b).
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6. CONCLUSÕES

- As diferentes densidades populacionais

influenciaram nas características

morfológicas: índice de área foliar, diâmetro de colmo, altura de planta e altura de inserção de
espiga; e nos parâmetros de produção: número de grãos por espiga, número de grãos por
fileira, índice de espiga, massa de mil grãos e produtividade de grãos. A máxima
produtividade seria obtida na densidade de 97.000 plantas ha-1.
- As épocas de semeadura influenciaram nas características morfológicas: índice de
área foliar, altura de planta e altura de inserção de espiga; e nos parâmetros de produção:
número de grãos por espiga, número de grãos por fileira, número de fileiras de grãos por
espiga, índice de espiga e massa de mil grãos;
- Houve diferenças entre os híbridos para todos caracteres morfológicas e fatores de
produção estudados. Os híbridos AG 8025 PRO 2, AS 1656 PRO2 e DKB 240 PRO 2
apresentaram produtividades superiores aos demais, independente da época e da densidade de
semeadura.
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