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O milho possui grande importância socioeconômica, devido aos múltiplos modos de sua 

utilização, desde a alimentação e nutrição do homem (espigas e grãos verdes) e animal (grãos 

secos) até a agroindústria altamente tecnificada e uso na produção de biocombustível. O trabalho 

objetivou avaliar os componentes produtivos de genótipos de milho em diferentes sistemas de 

cultivo para a produção de milho verde e seco. O experimento foi conduzido no ano de 2014, 

durante os meses de agosto a dezembro, na área experimental do Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal de Alagoas (CECA/UFAL). Foi utilizado o delineamento em blocos 

casualizados no esquema fatorial (4x2), com três repetições. Foram avaliados quatro genótipos 

de milho, sendo três desenvolvidos pelo Setor de Melhoramento Genético de Plantas (SMGP) do 

CECA/UFAL: Alagoano, Viçosense e Nordestino, e uma variedade comercial da EMBRAPA, 

BRS 5037 (Cruzeta), em monocultivo e consorciado com feijão comum. As parcelas com milho 

em monocultivo tiveram 4 fileiras de plantas com 5,0 m de comprimento, espaçadas a 1,0 m 

entre linhas e 0,2 m entre plantas, com uma planta por cova. As parcelas consorciadas tiveram as 

mesmas dimensões, porém nas entre linhas de milho tiveram duas fileiras de plantas de feijão 

com 5,0 m de comprimento, espaçadas a 0,4 m entre linhas e 0,3 m entre plantas, com duas 

plantas por cova. Foram consideradas como área útil às duas fileiras centrais, sendo eliminadas 

destas as duas plantas de cada extremidade. Foram avaliadas as variáveis de interesse 

agronômico da espiga de milho verde e seco. Quanto às variáveis DED, CEP, DE e NFG, não 

houve diferença significativa entre os diferentes genótipos, com médias gerais de 4,05 cm; 24,55 

cm; 4,34 cm e 13,14 un., respectivamente. Os genótipos Alagoano, Viçosense e Nordestino 

apresentaram os maiores CE, P100G e RG (14,34 cm, 27,56 g e 4,64 t.ha
-1

) em relação à 

variedade Cruzeta (12,05 cm, 21,49 g e 1,76 t.ha
-1

). O genótipo Viçosense apresentou o maior 

DEP, com média de 5,78 cm, e difere estatisticamente dos genótipos: Cruzeta (5,18 cm) e 

Alagoano (5,07 cm). Em relação à variável CED, os genótipos Viçosense e Alagoano 

apresentam maior comprimento de espiga verde despalhada, 15,45 cm e 14,79 cm, 

respectivamente, mas não diferiram do genótipo Nordestino (13,89 cm). A variedade Cruzeta 

teve o menor comprimento de espiga verde despalhada (12,79 cm). Os genótipos de milho 

Viçosense, Nordestino e Alagoano apresentaram ótimas características para milho verde e grãos. 

Os diferentes Sistemas de Cultivos não influenciaram no desempenho produtivo do milho. 

Portanto, os genótipos de milho desenvolvidos pelo SMGP-CECA/UFAL seria uma ótima opção 

para cultivo consorciado com feijão comum, principalmente nas pequenas propriedades que 

utilizam este sistema de cultivo para melhorar a eficiência produtiva e econômica de sua lavoura. 
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