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O aumento da utilização de cultivares melhoradas pelos agricultores rurais tem proporcionado 

um desuso dos materiais crioulos, o que favorece a perda de características importantes presentes 

nesses acessos, como adaptabilidade a condições adversas. O objetivo do trabalho foi identificar 

as variedades de milho com melhor desempenho agronômico no estádio vegetativo, para 

posterior seleção em programas de melhoramento. Foram avaliadas 20 variedades de milho 

crioulo, coletados em propriedades rurais da região Sudeste do Estado do Pará. O experimento 

foi conduzido a campo no Centro Tecnológico da Agricultura Familiar (CETAF), localizado no 

município de Parauapebas – PA, no período de novembro/2014 a março/2015, com delineamento 

experimental em blocos casualizados, com 20 tratamentos e 3 repetições. No decorrer do 

experimento foram realizados os manejos recomendados para a cultura do milho, tais como 

adubação, monitoramento e controle de plantas daninhas, pragas e doenças. As variáveis 

avaliadas foram altura da planta e índice de área foliar (IAF), realizadas no estádio fenológico de 

pleno florescimento. Os dados experimentais foram submetidos à análise de variância pelo teste 

F (p<0,05), e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott (p<0,05), calculando-se ainda o 

coeficiente de correlação de Pearson (r) entre a altura de planta e o índice de área foliar, por meio 

do teste t de Student (p<0,05). As análises estatísticas foram realizadas por meio do software de 

análise estatística SISVAR. As análises estatísticas demonstraram que as variedades de milho 

crioulo BGM 56, BGM 52, BGM 13, BGM 41 e BGM 57 apresentaram maiores índice de área 

foliar, com os seguintes valores: 3,92; 3,63; 3,54; 3,37; e 3,23, respectivamente, enquanto que as 

variedades BGM 10 e BGM 12 foram as obtiveram menores valores, com 1,61 e 1,95, 

respectivamente. Para a variável altura de planta, as variedades BGM 1, BGM 9, BGM 13, BGM 

34, BGM 41, BGM 52, BGM 55, BGM 56, BGM 57 e BGM 58, com médias estatisticamente 

iguais, apresentaram porte mais elevado, no intervalo entre 2.09 a 2.23 metros. Para a correlação 

de Pearson, observou-se que foi positiva com valor de 0,83, demonstrando que plantas mais alta 

produzem valores de IAF maiores, assim, identificando as variedades de milho crioulo com 

maior potencial para interceptação luminosa, o que pode ser refletido em maior taxa 

fotossintética. 
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