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RESUMO 
 

Objetivou-se com este trabalho avaliar o desempenho agronômico do Milho 

AS1555PRO2 em diferentes populações de plantas, no cultivo safrinha, em Vilhena-RO. O 

experimento foi instalado em fevereiro de 2018 na fazenda Ouro Verde, no município de 

Vilhena. O delineamento experimental adotado foi de blocos casualizados com quatro 

tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos testados foram: 60.000, 70.000, 80.000 e 

90.000 plantas por hectares. As variáveis avaliadas foram altura de planta, altura de espiga, 

comprimento espiga, diâmetro da espiga, peso massa1000 grãos, peso hectolitro, rendimento 

de grãos. Os dados obtidos foram submetidos ao teste de Tuckey 0,05 de probabilidade. O 

aumento da população plantas proporciona aumento a altura de plantas e na altura de espiga. 

As variáveis: comprimento de espigas, diâmetro de espigas, peso de hectolitro não são 

influenciadas pelas populações de plantas. Recomenda-se a população de 70.000 plantas por 

hectare do Híbrido AS1555PRO2RR em safrinha para a região de Vilhena-RO com base na 

produtividade.  

 

Palavras-chave: Zea mays, AS1555PRO2, Espaçamento. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O milho é uma Poaceae usada na produção de silagem e grãos (BARROS; 

CALADO, 2014). O cultivo de milho concentra-se em três países sendo: Estados Unidos, 

Brasil e China, os quais correspondem em soma por 66,39% da produção e 54,49% da área 

mundial da commodity (FAOSTAT, 2017a). De acordo com Galvão (2017) no Brasil, o 

agronegócio se responsabiliza por aproximadamente 25% do PIB (Produto Interno Bruto). 

Ficando somente atrás da cultura da soja (ARTUZO; DALZOTTO et al, 2018). 

Em dez anos, houve aumento de 86,28% na produção do milho. Para esses resultados 

foram implantados novos sistemas de produção, aumento de conhecimento técnico, 

administrativo e econômico (ARTUZO et al., 2015). Em 2017, passaram de 35.715,6 mil 

toneladas a produção de milho no Brasil. Se comparados com a média de produtividade dos 

Estados Unidos, esses valores estão baixo, pois nesse país a produtividade supera os 9.000 kg 

ha
-1

. A demais, ressalta-se a inconstância em relação à produtividade nos diferentes estados do 

Brasil, sendo este fato explicado pelo nível tecnológico da produção (CONAB, 2017). 

Na cultura do milho, no Brasil, o espaçamento entre fileiras é variado. verifica uma 

maior produtividade em espaçamentos mais estreitos - 45 cm e 50 cm -nos híbridos lançados 

nos últimos anos. Um fator que favoreceu o maior adensamento das plantas de milho foi 

arquitetura mais ereta e o porte mais baixo. Essa diminuição no espaçamento também 

proporciona resultados em maior peso de grãos por espiga (EMBRAPA, 2017). 

De forma tradicional a cultura do milho é implantada no Brasil com espaçamentos 

entre linhas de 0,80 e 0,90 (CRUZ et al., 2010). Em estudo amplo a respeito do milho safrinha 

no Brasil, foram analisados 345 lavouras comerciais, nas quais constataram que em 37% das 

situações o milho safrinha foi direcionado com espaçamento reduzido, de 0,45 a 0,50 m entre 

linhas, lavouras estado de São Paulo, Paraná e em regiões do centro-oeste. Dentre as formas 

existentes de manejo do arranjo espacial, a população de plantas é a que mais influência na 

produtividade de grãos de milho (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2017). 

Rondônia destaca-se na produção de milho safrinha, principalmente, no Cone Sul do 

estado que abrange os municípios de Vilhena, Corumbiara, Cerejeiras, Cabixi, Chupinguaia, 

Colorado do Oeste e Pimenteiras do Oeste são tidos como os principais produtores de grãos 

de Rondônia (LSPA; 2017).Visto o potencial produtivo do Cone Sul do estado de Rondônia e 

a ausência de estudos sobre a densidade de plantas adequada para essa região a fim de auxiliar 

os produtores. Objetivou-se com este trabalho avaliar o desempenho agronômico do Híbrido 

AS1555PRO2RR em diferentes populações de plantas,no cultivo safrinha,emVilhena-RO. 
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2 REVISÃO LITERARIA 

 

2.1 IMPORTÂNCIA  ECONÔMICA DO MILHO, PRODUÇÃO DO MILHO NO BRASIL 

E EM RONDÔNIA  

 

Estima-se que 70% da produção mundial do milho destina a alimentação animal: 

bovinos, suínos e aves. Sendo o restante destinado à indústria para o consumo humano e 

pequena porção para sementes (CRUZ, 2011). O milho possui alta relevância quanto ao valor 

nutritivo e à composição química, pois além de ser utilizado no setor alimentício também é 

usado na indústria farmacêutica, química, papéis e têxtil, entre outras (PAES, 2006). De 

acordo com Duarte (2001) e Icepa (2011), tem-se o milho como o cereal mais produzido no 

mundo, cuja espécie é de suma importância econômica, originado das Américas. 

Apesar do percentual que se destina a alimentação humana não seja tão expressivo 

quanto a sua produção, é cereal de ampla relevância, essencial para o povo de baixa renda. 

Possuindo também alta importância social, principalmente pelo fato de que seus produtores 

não são altamente munidos de técnicas no Brasil, os quais em sua grande parte não possuem 

amplas extensões de terras, dependendo de sua produção para viver (CRUZ et al, 2011). 

Na safra de 2011/2012, O Brasil tornou-se o terceiro maior produtor mundial de 

milho, superando a União Europeia, alcançando produção de 72,8 milhões de toneladas frente 

a 65,4 milhões de toneladas da União Europeia. Essa diferença tende a aumentar, devido à 

tendência de crescimento da produção no Brasil e ao exauri-o das fronteiras agrícolas 

europeias. No quesito produção segue os EUA e a China, cujos possuem patamar de produção 

bem distante dos outros países, com 313,9 milhões de toneladas e 192,8 milhões de toneladas, 

relativamente. Em relação a consumo, Brasil é o quarto maior consumidor, ficando atrás dos 

EUA, da China e da UE, posicionando-se como quinto maior exportador (ICEPA, 2012). 

Nos dias atuais tem-se como 3° maior produtor de milho no mundo o país brasileiro, 

estima-se produção com cerca de 78,5 milhões de toneladas em 2013 e 93,6 milhões de 

toneladas previstas para 2022/23. Consome-se internamente 66,7% da produção e a 

exportação recente é de 18 milhões de toneladas a qual deve crescer para 24,74 milhões de 

toneladas em 2022/2023. Tem-se como o principal produtor o estado do Paraná em milhões 

de toneladas, retratando 23,5% da produção total (EMBRAPA; 2015). 

Em relação à produção de grãos, as áreas plantadas com os grãos de arroz, feijão, 

milho e soja em Rondônia demostrou crescimento médio anual de 3,7% nos últimos 15 anos, 

com destaque para as áreas cultivadas com milho e soja, que tiveram aumento de 38,6% e 
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420%, a cultura que apresentou ganhos maiores de produtividade neste período foi o milho, 

que teve positiva variação percentual de 103,3% (EMBRAPA, 2018). 

De acordo com dados da Secretária de Agricultura (2017) a produção de milho da 2ª 

safra em Rondônia foi recorde com 816 mil toneladas no ano de 2017, com um aumento de 

62%, saindo de uma produção de 503 mil toneladas na safra de 2016. A safra de milho 

Rondoniense destaca-se entre as outras regiões produtoras do Brasil, demostrando a aptidão 

agrícola em safrinha no Cone Sul do estado que abrange os municípios de Vilhena, 

Corumbiara, Cerejeiras, Cabixi, Chupinguaia, Colorado do Oeste e Pimenteiras do Oeste são 

tidos como os principais produtores de grãos de Rondônia (LSPA; 2017). 

 

2.2 ORIGEM, CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA E ASPECTOS MORFOLÓGICOS 

 

O milho (Zea mays L.) é gramínea anual, os registros iniciais do cultivo de milho 

foram elaborados em ilhas aproximadas dolitoral mexicano, espalhando-se rapidamente por 

todo o país. Sendo disseminado no México, estabilizou-se o grão como produto em países da 

América Central com clima apropriado para seu cultivo, como o Panamá, e também pela 

América do Sul (EMBRAPA, 2015). 

O milho é uma planta anual, monoica o que favorece a alogamia, seu grão é uma 

cariopse com um único embrião no seu interior, o qual apresenta fecundação cruzada. 

(FORNASIERI FILHO, 2007). Encontra-se na parte extrema superior da planta, a 

inflorescência masculina (pendão), após folha bandeira, seu pólen seja disperso pelo vento. 

Esta planta possui ramificações primárias, secundárias e até terciárias, finalizando-se com a 

ramificação principal, chamada também de eixo central. Ficando as anteras no interior da 

espigueta estaminal, sendo protegida pela pálea, lema e glumas (FORNASIERI FILHO, 

2007).  A inflorescência feminina “espiga” localiza-se na extremidade do rachis, que cresce 

no nó do fuste, pode ocorrera produção de mais de uma espiga, sendo uma principal, a 

superior e uma ou mais espigas secundárias, as inferiores, seu florescimento é dado pela 

emergência dos estilos, a barba, por meio da palha, ocorrendo de forma normal de 2 a 3 dias 

após a antese (GOODMAN e SMITH, 1987). 

A semente do milho classifica-se de modo botânico como cariopse, apresentando três 

partes o pericarpo, o endosperma e o embrião, o pericarpo é uma camada fina e resistente, 

constituindo a parte mais externa da semente (EMBRAPA, 2014).O endosperma é envolvido 

pelo pericarpo e apresenta maior volume, constituído por amido e outros carboidratos, a parte 

mais externa do endosperma e a que possui contato com o pericarpo, sendo denominada de 



 8 

camada de aleurona, rica em proteínas e enzimas, é determinante sua função no processo. O 

embrião, é encontrado ao lado do endosperma, na planta desenvolvida possui de órgãos todos 

os inícios, ou seja, a própria planta em miniatura. Com raiz fasciculada e com grande 

desenvolvimento, o milho pode atingir 30 a 40 toneladas por hectare, seu caule é um colmo 

ereto, geralmente não ramificado, exibe seus nós e entrenós chamados demeritalos, são 

esponjosos e ricos em açúcar, relativamente, as folhas do milho constituem-se de uma bainha 

invaginante, pilosa de cor verde clara e limbo-verde escuro, estreito e de forma lanceolada, 

possuindo bordos serrilhados com uma nervura central vigorosa(EMBRAPA, 2015). 

Segundo Bergamaschiet. al (2014), a planta de milho divide-se em dois grandes 

estádios, sendo esses o vegetativo e o reprodutivo os vegetativos começam em VE 

emergência, V1 primeira folha, V2 segunda folha, V3 terceira folha e assim continuando até o 

VT que possivelmente saída da folha bandeira “pendão”, e assim dando inicio aos estádios 

reprodutivos R1 Pendoamento, R2 Grão leitoso, R3 Grão pastoso, R4 Grão farináceo, R5 

Grão farináceo-duro, R6 Maturação fisiológica.  

 

2.2.1 hibridoas1555pro2rr 

 

O híbrido AS1555PRO2RR é uma tecnologia da Empresa Agroeste. Esse material é 

um híbrido simples oferece facilidade na colheita evitando perdas, ideal para a indústria de 

alimentos, possui ciclo precoce, maior potencial produtivo, tem população de plantas 

recomendada para primeira safra (verão) 60 – 70.000 por hectare, e na safrinha 55 – 

65.000plantas por hectare (MONSANTO, 2013; AGROESTE, 2015). 

Esse Híbrido possui, ainda, boa sanidade e elevada estabilidade para as condições 

climáticas adversas da região, responde ao manejo com alta produtividade. Por ser um evento 

transgênico possui as tecnologias: PRO2 genes Cry1A.105 (Proteína Cry1A.105 que 

compreende as proteínas Cry1Ab, Cry1F e Cry1Ac ) e Cry2Ab2 (Endotoxina delta Cry2Ab ) 

que condicionam resistência a alguns lepidópteros e RR: gene: cp4epsps (aroA: CP4) ( forma 

tolerante a herbicida da enzima 5-enolpiruvulshikimato-3-fosfato sintase (EPSPS)) conferindo 

maior tolerância ao herbicida glifosato  (ISAAA, 2018). 

 

2.3 EXIGÊNCIAS CLIMATICAS DO MILHO 

 

O milho é uma cultura cujo ciclo completo é extremamente variável, dependendo do 

genótipo e das condições ambientais ocorridas durante suas fases de desenvolvimento. O 
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principal fator que influência o ciclo é a temperatura, pois suas etapas fenológicas são 

determinadas pelo número de horas de calor diário expresso em graus dias. Os híbridos 

disponíveis no mercado brasileiro são classificadas em superprecoce, precoce e normal, com 

soma térmica menor que 825 graus dias (GD), entre 830 a 900 GD e acima de 900 GD para o 

florescimento masculino respectivamente. Quando estes híbridos não alcançam as somas 

térmicas exigidas ocorre prolongamento ou redução da fase vegetativa, comprometendo o 

rendimento de grãos (ZUCARELI et al., 2010). 

O clima tem papel fundamental no seu desenvolvimento, em especial, a temperatura, 

podendo exercer limitação ou condição para que seja possível a produção. Sendo assim, o 

desenvolvimento do milho está relacionado diretamente ao acúmulo de graus-dia, onde se 

baseia o crescimento e o progresso atrelado ao acúmulo de temperatura (OLIVEIRA; 

FORNASIERI FILHO; SANTOS, 1999).  

A temperatura tem um papel de destaque principalmente nas regiões Sul e Nordeste, 

daí ser vasta a literatura mostrando o efeito da temperatura do ar e do solo no crescimento e 

desenvolvimento da cultura do milho (SANS; SANTANA. 2002). Fancelli e Neto (2000) 

citam que, quando a temperatura do solo é inferior a 10ºC e superior a 40ºC, há prejuízo 

sensível à germinação e que o ideal seria entre 25 e 30ºC. Por ocasião da floração, 

temperaturas médias superiores a 26 ºC aceleram o desenvolvimento dessa fase e inferiores a 

15,5 ºC o retardam. Cada grau acima da temperatura média de 21,1, nos primeiros 60 dias 

após a semeadura, pode acelerar o florescimento dois a três dias. Quando a temperatura é 

acima de 35 ºC, devido à diminuição da atividade da redutase do nitrato, o rendimento e a 

composição protéica do grão podem ser alterados. Ritchie et al. (2003) mostram que no Brasil 

a classificação dos híbridos é fundamentada no acúmulo de graus-dia até o florescimento, 

sendo considerados milhos: Hiperprecoces< 790 GD; Precoces > 790 e < 830 GD; 

Precoces/Intermediários > 830 e < 889 GD e Semiprecoces/Tardios > 890 GD. 

A temperatura pode ser considerada como um dos principais fatores determinantes da 

emergência das plântulas e da taxa de aparecimento de novas folhas. O milho apesar de ser 

uma planta C4, também se enquadra entre as espécies com sementes que têm seu processo 

degerminação influenciado pela temperatura e radiação luminosa (BERGAMASCHI e 

MATZENAUER, 2014). 

 A determinação ecofisiológica das temperaturas mínimas, ótima e máxima para a 

germinação de sementes é fundamental para obter a capacidade máxima produtiva das plantas 

(VAZ DE-MELLO, 2012). Guanet al. (2009) relatam que as baixas temperaturas induzem 

danos na membrana celular e afetam as funções fisiológicas das plantas, além de impedir o 
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processo de germinação. As sementes de milho geralmente morrem em poucos dias acima da 

temperatura máxima, e abaixo da temperatura mínima, as sementes não germinam em período 

razoável de tempo. A temperatura ótima recomendada no teste de germinação de sementes de 

milho é 25°C (EMBRAPA, 2015).  

Por ser uma espécie de metabolismo C4, o milho tende a expressar sua elevada 

produtividade quando a máxima área foliar coincidir com a maior disponibilidade de radiação 

solar, desde que não haja déficit hídrico. Essa condição permite a máxima fotossíntese 

possível, porém aumenta a necessidade hídrica da cultura, já que o elevado fluxo energético 

incidente também eleva a evapotranspiração (BERGAMASCH et al., 2004). 

Quando o déficit hídrico ocorre durante o período crítico da cultura, a produtividade 

de grãos é afetada, reduzindo, principalmente, o número de grãos por espiga 

(MATZENAUER, 1994; BERGONCI et al., 2001). Nessas condições, o uso da irrigação 

torna-se fundamental, pois é no período crítico que ocorrem os maiores efeitos do déficit 

hídrico e também a maior eficiência do uso da irrigação, tanto na produção de matéria seca 

quanto na produtividade de grãos. No Estado do Rio Grande do Sul, esta tendência foi 

verificada nos anos de 1993/1994 e 1996/1997, quando ocorreu déficit hídrico durante o 

período crítico da cultura do milho (BERGONCI e BERGAMASCHI, 2002). 

 

2.4 DENSIDADE DE SEMEADURA DO MILHO 

 

A população ideal depende da época em que a semente será semeada, da 

disponibilização hídrica, do cultivar e da fertilidade do solo. Nesse caso, a produtividade tem 

a tendência de crescer com o aumento da população, até alcançar um número determinado de 

plantas por área, considerado uma população ótima. Depois deste fator, a produtividade 

diminui com a elevação do número de plantas por área. Quando é baixa a densidade de 

plantas, acontece compensação através da elevação no número de espigas, por motivo da 

variação no tamanho da espiga e prolificada do genótipo, o que pode reduzir a distinção da 

produtividade (PEREIRA, 1991), entretanto, atualmente, o número de espigas por planta 

depende do híbrido, uma vez que, por estar relacionado com cada genética e a maioria do 

híbridos possuem genes que condicionam a formação de apenas uma espiga por planta 

(DUPONT, 2018 ). 

Com o aumento na densidade de plantas e diminuição do espaçamento entre linhas 

de plantio, é provável aprimorar a efetividade da interceptação de luz pelo crescimento do 

índice foliar mesmo nos estádios fenológicos iniciais, otimizando o proveito de nutrientes e 



 11 

água, causando a redução da competição por esses agentes inter e intraespecífica, ocorrendo o 

aumento da produção de grãos e matéria seca (MOLIN, 2000; PEIXOTO, 2006). 

No Brasil, ocorre-se nos dias atuais alta adoção da tecnologia de redução do 

espaçamento e crescimento de densidade populacional na cultura do milho. Sendo assim faz-

se necessário a procura por informações novas relacionadas às mudanças que esse método 

proporciona à cultura (STACCIARINI et al, 2010). 

Uma das práticas de controle mais relevantes para superestimar a interceptação da 

radiação solar, melhorar o seu uso e maximizar o rendimento de grãos é a manejo da ordem 

de plantas de milho, através de modificações de distribuição de plantas na linha e na 

variabilidade entre plantas, na densidade de plantas e de espaçamentos entre linhas 

(ARGENTA et al., 2001). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido na área da fazenda Ouro Verde localizado na Br - 174, Km 

15a 12.75º S e 060.06º W e altura 615 m, entre fevereiro de 2018 a Julho de 2018. O clima 

segundo a classificação de Köppen é do tipo Awa, tropical quente e úmido com duas estações 

bem definidas e com o solo do tipo argiloso e estrófico. 

Foi realizada a coleta de solos para análise, a fim de determinar a necessidade de 

calagem e adubação. Obteve-se soma de bases (SB) = 2,6; CTCpH7 = 9,0 e saturação de 

bases V% = 28,4. 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com quatro 

tratamentos sendo: 60.000 (3,0 plantas metro linear), 70.000 (3,5 plantas metro linear), 80.000 

(4,0 plantas metro linear) e 90.000 (4,5 plantas metro linear) com cinco repetições, totalizando 

20 parcelas. O híbrido de milho utilizado foi o AS1555PRO2 (Cry1A.105; Cry2Ab2) e RR. 

Cada parcela foi constituída de 2,5m x 5m (onde possuirá cinco linhas com cinco metros 

lineares), com espaçamento entre linha de 0,50 cm.  

A semeadura foi mecanizada , sob sistema de plantio convencional onde ocorreu 

adubação na base, utilizando o formulado 11-52-00 (100kg.ha
-1

) e adubações de cobertura 

feito a lanço, utilizando o formulado 18-00-18 que foi parcelado em 2x a primeira em estádio 

V3 200 kg.ha
-1

. A segunda em V4 a V5 120 kg.ha
-1

. 

O manejo fitossanitário realizado foi usado no pós emergente herbicida para folhos 

estreitas glifosato zapp QI620 dose 1,2 litros por ha
-1

, herbicida Atrazina  para folhas larga 

dose 2,2 litros por ha
-1

, inseticida lufenuron utilizado para controle da lagarta do cartucho 

produto fisiológico dose 0,3 litros por ha
-1

 e inseticida metomil controle de lagarta produto de 

contato dose 0,4 litros porha
-1

. Utilizou-se também três aplicações a noite com inseticida 

profenófos produto de contato e fisiologico na dose de 0,4 litros por ha
-1

com inseticida 

lufenuron dose 0,3 litros por ha
-1

 e inseticida metomil dose 0,4 litros por ha
-1

 e por fim uma 

aplicação de fungicida com priori xtra na dose de 0,3 litros porha
-1

 acompanhado com o óleo 

mineral nimbus na dose de 0,4 litros por ha
-1

e  inseticida Engeo pleno na dose de 0,1 litros por 

ha. 

As variáveis avaliadas foram: a) altura da planta na maturação (AP) medida do nível 

do solo até a inserção do pendão, em cm; c) altura de inserção da primeira espiga (AE)medida 

do nível do solo á inserção da primeira espiga, em cm;d) comprimento de espiga (CE),foi 

medida da base da espiga a ponta com auxílio de parquímetro, em cm; e) diâmetro de espiga 

(DE);obtida na região média da espiga, com auxílio de parquímetro, em mm;f) massa de 
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1.000 grãos (P1000), foi obtida pela contagem direta de 1000 grãos, pesada posteriormente 

em balança de precisão;g) peso hectolitro (PH), quantificação da massa em volume conhecido 

com posterior extrapolação para 100 litros;h) Rendimento de grãos foi considerado como 

parcela útil os três metros centrais das três linhas centrais e os valores serão convertidos em 

produtividade colheita realizada em umidade de 13%. 

Os dados obtidos foram submetidos ao teste de Tuckey 0,05 de probabilidade pelo 

programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Verificou-se efeito significativo (P ≤ 0,01) para as variáveis AP, AE, P1000 e PROD 

demostrando que houve efeito entre as diferentes populações no híbrido AS1555PRO2RR em 

safrinha (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Resumo da análise de variância para altura de planta (AP), altura de espiga (AE), 

comprimento de espiga despalhada (CE), diâmetro de espiga despalhada (DE), peso de 

hectolitro (PH), massa de mil grãos (P1000) e produtividade (PROD) HIBRIDO 

AS1555PRO2RR, em diferentes populações em safrinha de 2018 em Vilhena, RO 
 

FV 

 

GL 

Pr>Fc  

AP AE CE DE PH P1000 PROD 

Tratamento 3 0,0049
** 

0,0075
**

 0,185
ns

 0,213
ns

 0,524
ns

 0,000
**

 0,000
**

 

Bloco 4 0,265
ns

 0,0079
**

 0,708
ns

 0,119
ns

 0,593
ns

 0,253
ns

 0,405
ns

 

Erro 12        

CV (%)  6,73 4,92 13,64 4,98 4,77 8,07 9,08 

Média geral  2,18 88,58 137 41,59 721,30 397,15 10946 

** Significativo (P ≤ 0,01) e 
ns

o significativo pelo teste F de probabilidaderespectivamente. 

 

Analisando a Tabela 3 para altura de plantas observou-se que as plantas variaram a 

altura de acordo com as populações adotadas. As plantas submetidas a populações de 90.000 

plantas hectare foram as mais altas diferindo significativamente dos demais. Isso, 

possivelmente, ocorreu devido à competição por luz ocasionando o estiolamento das plantas.  

As populações de 70.000 e 80.000 plantas ha
-1

 equivaleram significativamente e 

diferiram das populações 60.000 e 90.000 plantas ha
-1

. Analisando ainda a altura de plantas 

observou-se que a população de 90.000 plantas ha
-1

foi superior 17% a população de 60.000 

plantas e 12% as populações de 70.000 e 80.000 plantas ha
-1

, esses resultados estão de acordo 

com os Brachtvogel et al.(2009) e Demétrio et al.(2008),  que obtiveram maior altura de 

plantas em população com maior número de plantas. 

 

Tabela 3 - Valores médios de altura de planta (AP), altura de espiga (AE), comprimento de 

espiga despalhada (CE), diâmetro de espiga despalhada (DE), peso de hectolitro (PH), massa 

de mil grãos (P1000) e produtividade (PROD) Hibrido AS1555PRO2, em diferentes 

populações por ha
-1

 em cultivo de safrinha de 2018 em Vilhena, RO 

Tratamentos AP AE CE DE PH P1000 PROD 

 (m) (cm) (mm) (mm)  (g) (kg.ha
-1

) 

60.000 2,01 c 83,95 b 140,94 a 41,20 a 719,2 a 301 b 7990 b 

70.000 2,15 b  87,49 b 125,17 a 40,07 a 705,4 a 420 a 12262 a 

80.000 2,13 b 87,33 b 131,11 a 42,33 a 738,6 a 427a 11823 a 

90.000 2,43 a 95,58 a 151,36 a 42,79 a 722,0 a 440 a 11711 a 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula nas linhas não diferem pelo teste de Tukey, ao 

nível de 5% de probabilidade. 
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Para altura de espiga, Tabela 3,verificou-se que as plantas submetidas a populações 

de 90.000 plantas ha
-1

tiveram espigas mais elevadas diferindo significativamente dos demais 

tratamentos. A AE relacionando com a AP, ou seja, plantas mais alta promoveram maior 

altura de espigas. Observou-se ainda que as populações de 70.000, 80.000, 60.000 plantas por 

ha
-1

não diferiram significativamente entre si.  

A maior AE na população de 90.000 pode ter ocorrido devido à competição intra 

específica por nutrientes, água e luminosidade, possivelmente,fato que ocorrerem em menor 

intensidade nas densidades menores de plantas. Analisando ainda a altura de espiga.esses 

resultados estão de acordo com o Silva et al.(2008) e Brachtvogelet al.(2009), que obtiveram 

maior altura de espiga em população com maior número de plantas. 

Para massa de mil grãos, Tabela 3, observou-se que na população de 60.000 plantas 

por ha
-1

foi significativamente inferior aos demais tratamentos. Esses resultados discordam dos 

obtidos porque Ventura e Dalchiavon (2018) que não obtiveram diferença na massa de mil 

grãos em população de 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 e 90.000 plantas por hectare.  

Para produtividade, Tabela 3,observou-se que a população de 60.000 mil plantas por 

hectare foi significativamente inferior às demais populações estudadas. As populações de 

70.000, 80.000 e 90.000 foram as mais produtivas e não diferiram entre si. Apesar dessas 

populações não terem diferido entre si, recomenda-se a população de 70.000 plantas por 

hectare (3,5 plantas por metro linear) uma vez que 439 kg a mais por hectare quando compara 

com a população de 80.000 plantas por hectare e 551 kg ha
-1

do que a população de 80.000 

plantas. 

Os resultados dessa pesquisa divergem-se dos obtidos por ALMEIDA JÚNIORet al. 

(2018)que obtiveram maior produtividade em uma menor população de plantas por hectare no 

trabalho realizado em com diferentes populações de milho na Região de Mineiros, estado de 

Goiás. E estão de acordo com os dados obtido em referencia aos (KOPPER, et al 2017), 

(SILVA, et al 2008) que obtiveram maior produtividade final em população. 
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CONCLUSÃO 

O aumento da população plantas proporciona maior altura de plantas e altura de 

espiga. 

As variáveis: comprimento de espigas, diâmetro de espigas, peso de hectolitro não 

são influenciadas pelas populações de plantas. 

Recomenda-se a população de 70.000 plantas por hectare do Híbrido 

AS1555PRO2RR em safrinha para a região de Vilhena-RO com base na produtividade.  
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