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densidade (plantas/ha) x nº maçarocas / planta x nº grãos / maçaroca x peso de 1.000 grãos

Nº de grãos / ha

A DENSIDADE ÓPTIMA
Qual é a densidade mais adequada para os híbridos de milho?
A composição do rendimento dá-se ao longo de todo o período de crescimento e desenvolvimento, 
com a influência dos factores climatéricos.
A seguinte fórmula resume a produtividade em grão e os seus componentes:

Em condições não limitantes em água e nutrientes, uma maior exposição à radiação solar permite 
uma maior produtividade potencial. Uma das formas de aumentar a exposição à radiação solar é por 
meio do aumento da densidade de plantas por hectare, mas esse incremento não é ilimitado e está 
condicionado sobretudo pelos recursos ambientais disponíveis.

A produtividade do milho apresenta uma óptima resposta à densidade: cresce até ao limite das 
80.000-100.000 plantas/ha, densidade óptima e diminui com densidades superiores (> 110.000 
plantas/ha).

O que ocorre quando aumentamos a densidade
 • Aumenta a altura da planta e a da inserção da maçaroca.
 • Aumenta o numero de plantas estéreis (sem maçaroca).
 • Diminui o tamanho da maçaroca: menor número de fileiras e de grãos por fileira.
 • Maçarocas com pior remate na extremidade.
 • Reduz-se o peso dos grãos.
 • Reduz-se o diâmetro da cana com um aumento da sensibilidade à acama e à fusariose.
 • Acelera-se a senescência foliar (tem início antes da morte das folhas).

A densidade óptima corresponde à menor densidade que permita maximizar a produção de grão 
e dependerá sempre do ambiente em que a cultura está instalada, pelo que é muito importante 
conhecer bem o potencial de cada parcela e o comportamento do híbrido no momento de tomar 
uma decisão sobre a densidade de sementeira.

Em condições de baixa produtividade, bem como quando há um atraso na data de sementeira, 
deveremos decidir o povoamento de plantas com precaução, em virtude de que um excesso das 
mesmas poderá provocar perdas de produtividade por inviabilização de grãos e/ou de maçarocas.

Densidade óptima - Ciclo FAO
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notas 
técnicas

A densidade ideal não 
existe, na medida em que 

esta depende da variedade 
(altura da planta e da 

inserção da maçaroca, 
ciclo, etc.), do clima 

(temperaturas, radiação 
solar, horas de luz, etc.), 

do solo e das praticas 
culturais (fertilização, 

irrigação, etc.).

A densidade ópti m
a

De um modo geral, os ciclos mais precoces exigem densidades óptimas superiores 
ás dos híbridos de ciclos mais longos (a explicação deste fenómeno prende-se com 
o facto de os ciclos mais curtos se desenvolverem em menos tempo e como tal, os 
ciclos mais longos podem utilizar mais e melhor os recursos). Estas diferenciações 
entre grupos de maturação distinta, mantêm-se independentemente do potencial 
produtivo do meio em que a cultura se encontra instalada. 

A LG caracterizou o comportamento dos seus híbridos em diferentes condições do 
meio e determinou quantitativamente as densidades óptimas das suas variedades 
de acordo com o potencial de produtividade do meio.

Nas tabelas que apresentamos de seguida, são indicadas as densidades de 
sementeira óptimas para cada variedade LG, entendendo-se por densidade 
óptima o número final de plantas à colheita. No entanto, para garantir o povoamento 
indicado, deveremos incrementar ao número final de plantas à colheita 5 a 10% 
mais de sementes, de acordo com o tipo de solo e as condições que se verifiquem 
no momento da sementeira (humidade e temperatura do solo, compactação, etc.).

Por exemplo, para uma sementeira de 
LG 30.600 (ver caixa laranja) numa parcela 
de elevado potencial (>17.000 Kg/ha), a 
densidade óptima seria de 95.000 plantas/ha 
+ 5% = 100.000 sementes/ha.

CICLO 300

variedade
<12.000
Kg/ha

12.000-
15.000
Kg/ha

>15.000
Kg/ha

LG 33.85 75.000 85.000 95.000

LG 30.369 90.000 95.000 100.000

CICLO 400/500

variedade
<13.000
Kg/ha

13.000-
16.000
Kg/ha

>16.000
Kg/ha

LG 30.444 70.000 80.000 90.000

LG 34.90 70.000 80.000 90.000

LG 30.490 YG 70.000 80.000 90.000

CICLO 600/700

variedade
<14.000
Kg/ha

14.000-
17.000
Kg/ha

>17.000
Kg/ha

LG 30.681 65.000 75.000 85.000

LG 30.669 75.000 85.000 95.000

LG 30.600 75.000 85.000 95.000

LG 30.712 YG 70.000 80.000 90.000

LG 30.707 YG 75.000 85.000 95.000

LG 30.601 YG 75.000 85.000 95.000

LG 30.690 YG 75.000 85.000 95.000

2524


