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CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO E ANÁLISES SENSORIAIS DO MILHO 

CRIOULO 
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Luiz Claudio Garcia (Prof. de Agronomia, lcgarcia@uepg.br)4 

Resumo: O milho é um dos principais cereais cultivados no mundo, devido à grande diversidade de aplicação, 

além disso, é uma alternativa para pequenos produtores, pois o cultivo das variedades crioulas é uma alternativa 

para a sustentabilidade, uma vez que possibilita sistemas de cultivos mais sustentáveis, menos exigentes em 

insumos externos à propriedade, além de que são mais resistentes a pragas e doenças e mais adaptadas às 

condições do ambiente. Com isso, produz-se alimentos saudáveis e de baixo custo. Portanto, objetivou-se 

determinar as características de cultivo e análises sensoriais do milho crioulo. O delineamento experimental foi 

em blocos aleatorizados, com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos consistiram nas cultivares de 
milho crioulo Amarelão, Codatec, Caiano, Catarina e Super Doce. As variáveis analisadas foram: população 

inicial, altura das plantas, diâmetro do colmo, espigas por hectare, comprimento das espigas, grãos por espiga, 

massa da espiga, massa de mil grãos, produtividade e análises sensoriais (impressão global, aparência, aroma, 

sabor e textura). Em relação às características de cultivo dos cultivares de milho crioulo a Caiano se destacou. 

No que se refere às análises sensoriais o cultivar Super Doce foi o que apresentou maior potencial agroindustrial. 

Palavras-chave: Análise sensorial. Componentes de rendimento. Milho Crioulo. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Acompanhamento dos sistemas de produção agrícola junto ao Grupo de Agrônomos e Técnicos de 

Tibagi (GATT). 

 

PROJETOS VINCULADOS 

Não há. 

PÚBLICO-ALVO  

Os resultados das ações extensionistas dessa pesquisa, são destinados principalmente a 

todos os pequenos produtores da Região dos Campos Gerais-PR. 

                                                
1 Bolsista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Agronomia e rodrigo.p.carneiro1997@gmail.com 

2 Supervisor do projeto; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Agronomia e jagomes@uepg.br. 

3 Supervisor do projeto; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Agronomia e natalimaidl@uepg.br. 

4 Coordenador do projeto; Universidade Estadual de Ponta Grossa e lcgarcia@uepg.br. 



18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

2 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Os municípios atingidos através das ações extensionistas são: Arapoti, Carambeí, 

Castro, Curiúva, Imbaú, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta 

Grossa, Porto Amazonas, Reserva, São João do Triunfo, Sengés, Telêmaco Borba, Tibagi e 

Ventania. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações extensionistas foram executadas no Acampamento Maria Rosa do 

Contestado, no município de Castro, estado do Paraná, Brasil. 

 

JUSTIFICATIVA 

O milho (Zea mays) pertence à família Poaceae. Atualmente é o grão mais 

produzido no mundo. É utilizado na fabricação de biocombustíveis na indústria química, 

alimentação animal e humana. As cultivares de milho podem ser divididas em dois tipos 

principais: híbridos e variedades. As variedades, também chamados de “crioulos”, apresentam 

várias vantagens relacionadas à resistência a doenças, pragas e as sementes podem ser 

armazenadas para o próximo cultivo; reduzindo custo de produção. Devido a estas 

características os milhos varietais são utilizados preferencialmente na agricultura familiar 

(York et al., 2015). 

 

OBJETIVOS 

O objetivo foi avaliar as características de cultivo e análises sensoriais de variedades 

de milho crioulo cultivadas na região dos Campos Gerais - PR. 

METODOLOGIA 

Em relação ao cultivo, o delineamento experimental foi em blocos aleatorizados, com 

cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos consistiram nas cultivares de milho 

crioulo Amarelão, Codatec, Caiano, Catarina e Super Doce. As repetições possuíam parcelas 

de 30 m2 (3,0 X 10,0 m) com 16 m2 (2,0 x 8,0 m) de área central para avaliação. O 

experimento foi instalado na safra 2019-20 no Acampamento Maria Rosa do Contestado, 

coordenadas 24°51'40"S e 49°56'06"W, em Castro.  
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A semeadura ocorreu em 30 de novembro de 2019 com 60.0000 sementes ha-1. Todas as 

práticas fitotécnicas foram efetuadas conforme orientações do Engenheiro Agrônomo 

responsável pela área; não sendo preconizado aplicações de adubo, fungicidas e inseticidas. 

As plantas daninhas foram controladas manualmente por capina. As variáveis analisadas 

foram: população inicial, altura das plantas, diâmetro do colmo, espigas por hectare, 

comprimento das espigas, grãos por espiga, massa da espiga, massa de mil grãos, 

produtividade e análises sensoriais (impressão global, aparência, aroma, sabor e textura). 

A população inicial foi determinada 15 dias após a emergência. A altura das plantas e 

comprimentos das espigas foram calculadas com auxílio da trena de aço de 3,0 m Power 

Lock®. Já os diâmetros do colmo e espiga obteve-se com assistência de um paquímetro digital 

Digimess 100.174BL®. O diâmetro do colmo do milho foi mensurado a 0,05 m do solo. As 

mensurações de altura e diâmetro foram verificadas no dia 25 de abril de 2020, estádio 

fenológico R6 (maturidade fisiológica) do milho (MAGALHÃES; DURÃES, 2006). 

No dia 25 de abril de 2020 foi realizada a colheita para determinar manualmente os 

componentes de rendimento, no estádio R6. O cálculo da massa de mil grãos e a 

produtividade se deu com 1,0% de impurezas e com umidade base úmida corrigida para 

14,0%. A umidade foi constatada com o uso de um medidor de umidade certificado pelo 

INMETRO (Motomco®, Modelo 999ESI). A massa de mil grãos foi definida por meio de uma 

balança digital 500 Diamond®, com capacidade de 0,1 a 500 g. A mensuração da 

produtividade se deu com auxílio de uma balança digital DP50 Ramuza®, com capacidade 

para 50 kg.  

A colheita para realizar as análises sensoriais foi realizada no dia 15 de março de 

2020, no estádio fenológico R3 (grão leitoso). Foi feito o armazenamento das mesmas em 

sacos plásticos devidamente identificados e alocados dentro da geladeira (temperatura média 

de 8,0 0C) até o dia 20 de março de 2020, quando estas foram cozidas em panela de pressão 

por um período de 15 minutos e cortadas com aproximadamente 3,0 cm de largura.  

As variáveis analisadas foram:  impressão global, aparência, aroma, sabor e textura. A 

impressão global consiste no conjunto relativo à primeira impressão causada pelo produto 

como um todo, sem representar a média das notas das outras características avaliadas.  

Foram servidos aos participantes da análise cada amostra em pratos plásticos 

individuais, acompanhados de copos de água para que os mesmos pudessem limpar o palato 
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entre as degustações. Para a avaliação, foi distribuído a cada participante cinco fichas com 

escala hedônica de sete pontos (1 = desgostei muitíssimo, 2 = desgostei muito, 3 = desgostei 

moderadamente, 4 = nem gostei/nem desgostei, 5 = gostei moderadamente, 6 = gostei muito e 

7 = gostei muitíssimo). No final da ficha, era opcional aos participantes emitir sua opinião 

escrita sobre a variedade em questão para as seguintes variáveis: aparência, aroma, sabor e 

textura. 

As amostras foram codificadas e servidas aleatoriamente para o provador. Os 

avaliadores foram selecionados ao acaso entre moradores de Castro (PR), totalizando 40 

pessoas; sendo 20 mulheres e 20 homens com idade entre 20 e 60 anos. 

Os valores registrados foram submetidos aos testes de Hartley, para verificação da 

homocedasticidade das variâncias, e Shapiro-Wilk, para examinar a normalidade dos dados. 

As variáveis mensuradas foram analisadas pelos testes Fisher-Snedecor e Scott-Knott; com 

um grau de confiança superior a 95% de probabilidade. 

 

RESULTADOS 

Não houve necessidade de transformação dos dados. Nas análises das características de 

cultivares de milho crioulo só houve diferenças significativas para blocos para as variáveis 

diâmetro do colmo e massa da espiga; denotando a homogeneidade das condições 

experimentais (Tabela 01). 

Para população inicial, não houve diferenças significativas entre os materiais testados, 

com média de 56.654 plantas emergidas 15 DAE. Os cultivares Caiano e Catarina 

apresentaram a maior média de altura de plantas, seguidos do Amarelão e Codatec, tendo a 

menor estatura o cultivar Super Doce. Os diâmetros dos colmos se igualaram entre os 

cultivares, com exceção do Super Doce que expos o menor valor. Com um grau de confiança 

superior a 95% de probabilidade pode-se afirmar que a população final foi idêntica entre as 

cultivares, denotando as condições similares para o desenvolvimento das mesmas, com média 

de 50.801 espigas ha-1. 

Os cultivares que se destacaram na variável comprimento da espiga foram Caiano, 

Catarina e Codatec (média de 0,17 m); ficando os cultivares Amarelão e Super Doce um 

pouco abaixo (média de 0,16 m). A variável grãos por espiga não destacou distinção entre os 
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cultivares (média de 451). A massa da espiga apontou os cultivares Caiano e Catarina com 

maiores valores. A massa de mil grãos destacou o cultivar Caiano com máximo e Super Doce 

com mínimo cifra. Para variável produtividade os cultivares crioulos Caiano, Catarina e 

Codatec se evidenciaram, ficando o Amarelo e Super Doce com montante inferior. 

 

TABELA 01 – Características de cultivares de milho crioulo cultivados em Castro (PR), safra 2019-20. 

Cultivares 

População inicial 

(plantas ha-1) 15 dias 

após a emergência 

Altura das 

plantas 

(m) em R61 

Diâmetro dos 

colmos (m) 

em R6 

População final 

(espigas ha-1) 

em R6 

Amarelão 56.412 a2 2,0 b 0,023 a 51.213 a 

Caiano 57.281 a 2,3 a 0,024 a 51.031 a 

Catarina 56.519 a 2,1 a 0,024 a 49.969 a 

Codatec 56.687 a 1,9 bc 0,024 a 50.667 a 

Super Doce 56.371 a 1,7 c 0,020 b 51.121 a 

Blocos ns3 ns *4 ns 

Coeficiente de Variação (%) 1,5 5,1 5,2 2,1 

Cultivares 

Comprimento 

das espigas (m) 

em R6 

Grãos 

por 

espiga 

Massa da 

espiga (kg) 

Massa de 

mil grãos 

(kg) 

Produtividade 

(kg ha-1) 

Amarelão 0,16 b 424 a 0,16 b 0,32 b 6.874 bc 

Caiano 0,17 a 438 a 0,20 a 0,37 a 8.231 a 

Catarina 0,17 a 478 a 0,21 a 0,34 b 8.251 a 

Codatec 0,18 a 467 a 0,17 b 0,34 b 7.995 ab 
Super Doce 0,15 b 448 a 0,13 b 0,27 c 6.159 c 

Blocos ns ns * ns ns 

Coeficiente de Variação (%) 6,5 5,5 7,3 9,4 10,6 
1 Estádio fenológico R6 (maturidade fisiológica) do milho (MAGALHÃES; DURÃES, 2006). 
2 Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem pelo teste de Scott-Knott (P > 0,05). 
3 Não significativo para blocos pelo teste de Fisher-Snedecor (P > 0,05). 
4 Significativo para blocos pelo teste de Fisher-Snedecor (P < 0,05). 

 

Para análises sensoriais todos os atributos analisados foram significativos pelo teste de 

Scott-Knott, com um grau de confiança superior a 95% de probabilidade (Tabela 02). Na 

variável impressão global os cultivares Amarelão e Codatec ficaram entre “nem gostei / nem 

desgostei” e “gostei moderadamente”, com avaliação entre “gostei moderadamente” e “gostei 

muito” para os demais cultivares. Para os avaliadores a variável aparência ficou entre “gostei 

moderadamente” e “gostei muito” para os cultivares, com ressalva para Codatec que ficou 

entre “nem gostei / nem desgostei” e “gostei moderadamente”.  

Os aromas mais agradáveis para os avaliadores foram os cultivares Caiano, Catarina e 

Super Doce; com Amarelão e Codatec entre “nem gostei / nem desgostei” e “gostei 

moderadamente” pela escala hedônica. O sabor foi a avaliação que distinguiu os cultivares 

Catarina e Super Doce, com os demais milhos com palatabilidade distinguidas como inferior 
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pelos avaliadores. No que se refere à textura, os envolvidos no experimento classificaram 

Codatec entre “gostei moderadamente” e “gostei muito”, ficando os outros materiais “nem 

gostei / nem desgostei” e “gostei moderadamente”. 

 

TABELA 02 – Análise sensorial1 do mingau de cultivares de milho crioulo, colhidos no estádio fenológico R3, 

cultivados em Ponta Grossa (PR), safra 2019-20. 

Cultivares Impressão global Aparência Aroma Sabor Textura 

Amarelão 4,7 b2 5,0 a 4,5 b 3,6 c 4,8 b 

Caiano 5,1 a 5,1 a 5,2 a 4,4 b 4,8 b 

Catarina 5,2 a 5,4 a 5,0 a 5,2 a 4,6 b 

Codatec 4,9 b 4,5 b 4,8 b 4,8 b 5,1 a 
Super Doce 5,2 a 5,1 a 5,1 a 5,1 a 5,2 a 

Coeficiente de Variação (%) 10,8 11,2 15,3 20,7 10,1 
1 – Os valores representaram a escada hedônica: 1= desgostei muitíssimo, 2= desgostei muito, 3= desgostei 

moderadamente, 4= nem gostei/nem desgostei, 5= gostei moderadamente, 6= gostei muito e 7= gostei 

muitíssimo. 
2 – Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem pelo teste de Scott-Knott (P > 0,05). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação às características dos cultivares de milho crioulo a Caiano se destacou. No 

que se refere às análises sensoriais o cultivar Super Doce foi o que apresentou maior potencial 

agroindustrial.  

 

APOIO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa; Fundação Araucária e Acampamento Maria 

Rosa do Contestado (Castro-PR). 
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