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O germoplasma de milho crioulo, também designados de landraces ou raças locais, são fontes 

potenciais de variabilidade genética. Embora, as variedades sejam menos produtivas, do que os 

cultivares comerciais, são requisitadas pelos programas de melhoramento, por conterem genes 

que podem conferir resistência e ou tolerância a fatores bióticos e abióticos. Nesse contexto, 

estudos visando identificar materiais adaptados ás condições locais e mais produtivos são 

necessários para que estes possam ser utilizados em programas de melhoramento genético. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade entre variedades de milho crioulo 

provenientes da região Sudeste do Pará.  O experimento foi realizado no Centro Tecnológico da 

Agricultura Familiar (CETAF), localizado no município de Parauapebas-PA, no período de 

novembro/2014 a março/2015.   Na colheita foram avaliados os componentes de produção de 10 

plantas colhidas aleatoriamente, considerando-se os seguintes caracteres: número de grãos por 

espigas e produtividade através da massa total de grãos. Foram conduzidos ensaios com 20 

variedades de milho crioulo, em delineamento experimental de blocos casualizados, com três 

repetições, com espaçamento entre plantas de 0,20cm e entre linhas de 0,90 cm. O teor de 

umidade dos grãos foi corrigido para 13%.  Os dados obtidos foram submetidos à análise de 

variância, ao Teste de Scott-knott a 5% e a correlação de Pearson (r) entre a produtividade e o 

número de grãos por espiga, através do teste T de Student. As análises estatísticas foram 

realizadas por meio do software de análise estatística SISVAR.  Por meio das análises de 

variância genética verificou-se diferenças estatísticas significativas para número de grãos por 

espigas e produtividade de grãos. Dentre as variedades crioulas avaliadas, as mais produtivas 

foram BGM-17; BGM-29; BGM-55; BGM-09 e BGM-56, com valores de produtividade de 

5.730; 5.522; 5.495; 5.389 e 5.235 kg.ha
-1

, respectivamente. Por meio da análise de correlação de 

Pearson, verificou-se efeito significativo entre as variáveis avaliadas, indicando que as 

variedades que apresentaram maior número de grãos por espiga foram as que obtiveram a maior 

produtividade de grãos. Portanto, as variedades de milho crioulo BGM-17; BGM-29; BGM-55; 

BGM-09 e BGM-56 foram as que apresentaram melhor desempenho produtivo nas condições 

edafoclimáticas de cultivo da região Sudeste do Pará. 
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