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Resumo: Este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento de 22 genótipos de 
milho, em cinco diferentes ambientes da região sul do Brasil. Os experimentos foram 
conduzidos no ano agrícola 2007/2008, nos Municípios de Cascavel e Quedas do Iguaçú - PR, 
Campos Novos - SC, Cruz Alta e Coxilha - RS. O ensaio foi constituído por 19 híbridos 
simples experimentais da Empresa Melhoramento Agropastoril e três híbridos comerciais, 
usados como parâmetros de adaptabilidade e estabilidade. O delineamento experimental 
adotado foi o de blocos ao acaso com duas repetições em cinco locais. Em quedas do Iguaçú a 
semeadura foi manual e nas demais localidades realizada com máquina. Foram coletados os 
dados de stand final, altura de planta e inserção de espiga (cm), porcentagem de umidade e 
rendimento de grãos (kg ha-1). As variáveis foram submetidas às análises de variância, 
conjunta e teste de significância (Tukey 5%). Para condução das análises estatísticas usou-se 
o Programa Genes versão Windows (2001), UFV. Os altos rendimentos de grãos expressam o 
potencial produtivo dos genótipos e da região. Os HS 822, HS 814, HS 811, HS 805 
apresentaram comportamento de estabilidade geral e alta adaptação nos ambientes favoráveis. 
O HS 680 apresentou melhor adaptação e especificidade nas condições de ambientes 
desfavoráveis.  
Palavras-chave: Zea mays, adaptabilidade, estabilidade. 

 

Corn Genotype behavior in different environments in the South region of Brazil 

 

Abstract: This paper aimed to evaluate the behavior of 22 corn genotypes, in five different 
environments in the South region of Brazil. The experiments were carried out in the 
agricultural year of 2007/2008, in the city of Cascavel and Quedas do Iguaçú in Paraná State, 
and in Campos Novos, in the State of Santa Catarina, Cruz Alta and Coxilha, in the State of 
Rio Grande do Sul. The experiment was constituted by 19 simple experimental hybrids from 
the Melhoramento Agropastoril Company and three commercial hybrids, used as parameters 
of adaptability and stability. The experimental outline adopted was random blocks with two 
repetitions in five places. In Quedas do Iguaçú city the seed sow was made by hand and in the 
other ones it was made by a machine. The final stand data were collected, plant height and 
corn ear insertion (cm), moisture percentage and grain yield (kg ha-1). The variables 
underwent variance and conjoint analysis and significance test (Tukey 5%). To run the 
statistical analysis the Genes Program Windows (2001) was used, UFV. The high grain output 
expresses the productive power of genotypes of this region. The HS 822, HS 814, HS 811, HS 
805 showed a behavior of general stability and high adaptation level in favorable 
environments. The HS 680 showed better adaptation and specificity in unfavorable 
environments. 
Key words: Zea mays, adaptability, stability. 
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Introdução 

O milho (Zea mays L.) é um dos cereais mais consumidos no mundo, muito utilizado 

na alimentação humana e animal também como matéria-prima para a indústria. A cultura é 

altamente influenciada pelas variações ambientais, e cada cultivar poderá se expressar 

diferentemente em relação às interações do genótipo com o ambiente. 

O termo adaptabilidade refere-se à capacidade de os genótipos aproveitarem 

vantajosamente o estímulo do ambiente, enquanto que a estabilidade refere-se à capacidade de 

os genótipos mostrarem comportamento altamente previsível. Existe tendência de cultivares 

com base genética mais ampla, apresentem maior estabilidade que as de base mais estreita, 

devido ao maior número de genes envolvidos. Conforme Borém e Miranda (2005) o ideal é 

que uma cultivar apresente adaptabilidade geral e alta previsibilidade. 

Coimbra et al. (2006), verificaram que os genótipos que apresentaram adaptabilidade 

ampla em todas as combinações de grupos de ambientes encontram-se entre os mais 

produtivos. Com base nesta constatação é possível realizar a recomendação de genótipos para 

grupos de ambientes, assim como para ambientes específicos. 

Com objetivo de conhecer a adaptabilidade e a estabilidade de quarenta e um híbridos 

de milho submetidos ambientes diferentes no Nordeste brasileiro Carvalho et al. (2003) 

concluíram que a maioria mostrou alta estabilidade nos ambientes, porém não encontraram o 

híbrido ideal. 

Ribeiro et al. (2000), avaliaram quatro grupos de genótipos, híbridos simples, híbridos 

triplos, híbridos duplos e variedades, em diferentes níveis de fertilidade épocas de semeadura 

e ambientes diferentes verificando que a ausência de adubação e a semeadura tardia foram os 

fatores que mais contribuíram para a diminuição do índice ambiental além disso os híbridos 

triplos foram os que apresentaram menores riscos de baixa produção. 

Souza et al. (2004), estudando trinta e seis cultivares de milho quanto à adaptabilidade 

e estabilidade, encontraram efeitos significativos quanto aos ambientes, cultivares e interação 

cultivares x ambientes, evidenciando diferenças marcantes entre ambientes e respostas das 

cultivares em relação às oscilações ambientais. 

Carvalho et al. (2000), constataram que, híbridos de milho apresentaram alto 

desempenho produtivo com rendimento médio superior ao de variedades, apesar de algumas 

localidades apresentarem comportamento produtivo semelhantes a alguns híbridos, efeito 

ocasionado pela heterogeneidade a elas conferida. 

Pitombeira et al. (2001), avaliando a adaptabilidade e estabilidade de genótipos de 

milho no estado do Ceará, observaram que os híbridos variaram suas produtividades de forma 
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regular, obedecendo as alterações ocorridas nos ambientes, além disso, os híbridos menos 

responsivos aos ambientes menos exigentes podem ser os mais adequados para ambientes 

desfavoráveis. 

Lopes et al. (2001), avaliando 29 genótipos de famílias endogâmicas identificaram 

que dos híbridos selecionados predomina o padrão de adaptabilidade geral e alta estabilidade. 

Entre eles, 53,3% tiveram bom desempenho em qualquer ambiente, e alta estabilidade e 20% 

são mais responsivos à melhoria ambiental e alta estabilidade, 20% apresentaram bom 

desempenho em qualquer ambiente e 6,7% apresentou adaptação específica a ambientes 

favoráveis, e baixa estabilidade.   

As realizações dos testes de rendimento é a fase mais onerosa, porém são de 

fundamental importância nos programas de melhoramento, possibilitando análise da interação 

genótipo x ambiente. O objetivo é a obtenção de informações de desempenho agronômico em 

avaliação realizada em quatro ou mais localidades por no mínimo dois anos, em ensaios 

denominados valor de cultivo e uso – VCU (Carvalho et al., 2008). 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento de 22 genótipos de milho 

em cinco ambientes da região sul do Brasil, identificar os melhores híbridos quanto aos 

parâmetros de adaptabilidade e estabilidade.  

 

Material e Métodos 

Avaliou-se o comportamento de vinte e dois genótipos de milho em cinco diferentes 

ambientes da região sul do Brasil no ano agrícola 2007/2008, nos Municípios de Cascavel, 

Quedas do Iguaçú (Paraná), Campos Novos (Santa Catarina), Cruz Alta e Coxilha (Rio 

Grande do Sul), que são áreas representativas na produção de milho na região sul. 

O ensaio foi constituído por 18 híbridos experimentais (HS 127, HS 187, HS 582, HS 

586, HS 603, HS 603, HS 611, HS 669, HS 680, HS 716, HS 762, HS 769, HS 805, HS 811, 

HS 814, HS 819, HS 822, HS 828) e três híbridos comerciais (P 30F53 testemunha 1, P 

32R22 testemunha 2 e DKB 214 testemunha 3), usadas como parâmetros adaptabilidade e 

estabilidade. O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso com duas 

repetições em cinco locais. 

No Município de Cascavel PR, as parcelas foram constituídas de duas linhas de 5 m de 

comprimento com espaçamento de 0,60 m entre linhas e 0,28 m entre plantas, resultando uma 

média populacional de 60.000 plantas por hectare em área útil de 6m2.  

Em Quedas do Iguaçú PR, as parcelas foram de duas linhas de 4 m de comprimento, 

em espaçamento de 0,80 m entre linhas e 0,25 m entre plantas, média populacional de 62.500 
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plantas por hectare, em área útil de 6,4 m2. Em Campos Novos SC e Coxilha - RS, as parcelas 

foram de duas linhas de 5 m de comprimento, espaçadas em 0,70 m entre linhas em área útil 

de 7 m2, variando apenas a média populacional de 71.428 e 48.472 plantas por hectare 

respectivamente. O espaçamento entre linhas variou entre os locais, devido à necessidade de 

se adaptar os ensaios as diferentes formas de plantio dos colaboradores. 

Para o preparo do solo foram realizadas as correções bem como as adubações de base 

e de cobertura, este preparo já de acordo com critérios técnicos adotados pela Empresa 

Melhoramento Agropastoril e as Empresas colaboradoras, estas também responsáveis pela 

condução dos ensaios, técnicas que se aproximem ao máximo as condições e especificidades 

praticadas pelos produtores de cada região. 

A semeadura foi realizada em Setembro e Outubro de 2007 sendo: Cascavel - PR no 

dia 19 de Outubro e realizada mecanicamente, Quedas do Iguaçú - PR no dia 18 de Outubro e 

a implantação de forma manual, em Campos Novos - SC dia 13 de Outubro sendo 

mecanizado, no Município de Coxilha - RS dia 27 e em Cruz Alta - RS dia 29 de Setembro, 

em ambos de forma mecanizada. 

No momento da colheita foram coletados os dados de stand final, número de plantas 

acamadas e plantas quebradas, altura de planta medida (cm), da base da planta até o último 

entre nó, altura de inserção da espiga medida (cm), da base da planta até o entre nó de suporte 

da espiga principal, peso de grãos da parcela e porcentagem de umidade. 

As variáveis foram submetidas às análises de variância por local e conjunta, e teste de 

significância (Tukey 5%). Para condução das análises estatísticas usou-se o Programa Genes 

versão Windows (2001), UFV. No quadro 01, estão descritas as características 

edafoclimáticas, tipo de solo, latitude, longitude, altitude, temperatura média, precipitação 

ocorrida e o desvio da normal do período, nas localidades onde os experimentos foram 

conduzidos. 
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Quadro 01-Dados edafoclimáticos correspondente as localidades e áreas no período da implantação dos experimentos 1 
Localidade 

 
Variável 

 
Cascavel - PR 

 
Quedas do Iguaçú - PR 

 
Campos Novos - SC 

 
Cruz Alta - RS 

 
Coxilha - RS 

 
Tipo de Solo 

Latossolo Vermelho 
Distrófico 

Latossolo Roxo Nitossolo Vermelho 
Distrófico 

Latossolo Vermelho 
Distrófico 

Latossolo Vermelho 
Distrófico 

Latitude 24º57’24” S 25º23’35” S 27º23’41” S 28º36’98” S 28º08’40” S 

Longitude 53º34’53” W 52º51’31” W 51º20’49” W 53º40’05” W 53º17’68” W 

Altitude (m) 717 576 838 425 707 
Temperatura média 
do período em ºC 

 
25,3 

 
24,1 

 
20,7 

 
23,1 

 
21,4 

110 120 200 220 293 Prec. Out. 07 (mm) 
Desvio da normal -100 -100 31 58,7 109 

170 150 180 105 186,5 Prec. Nov. 07 (mm) 
Desvio da normal 50 50 27,7 -40 35,7 

190 190 160 64 218,4 Prec. Dez. 07 (mm) 
Desvio da normal 60 50 -11 -61,9 66,1 

120 110 180 119,2 67 Prec. Jan. 08 (mm) 
Desvio da normal -20 -25 00 -26,5 -88,1 

135 130 130 52,5 150,2 Prec. Fev. 08 (mm) 
Desvio da normal 50 40 -10 -87,7 10,1 

70 70 100 78,4 130 Prec. Mar. 08 (mm) 
Desvio da normal -50 -50 -17 -37,4 17,1 
Fonte:  Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 2 

Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária FEPAGRO – RS. 3 
Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR. 4 
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Resultados e Discussão 5 

Na Tabela 01 estão representadas as análises conjuntas das variáveis, stand final, 6 

altura de planta (cm), altura de espiga (cm) e porcentagem de umidade dos cinco ambientes, 7 

mostrando que os 22 genótipos apresentaram diferenças significativas em relação a todas as 8 

variáveis. A variável stand final apresentou média de 34 plantas, DMS de 6,93, com um 9 

mínimo de 26 plantas para o HS 586 e máximo de 40 plantas para a testemunha 1 (P 30F53) 10 

sendo esta a única que apresentou o stand final esperado. Os HS 716, HS 127, HS 187, HS 11 

669 e o HS 586, apresentaram as menores médias no número de plantas, diferindo 12 

significativamente dos demais tratamentos, estas diferenças aparentemente interferiu no 13 

rendimento de grãos destes genótipos impedindo expressarem todo seu potencial, como 14 

podemos observar na Tabela 02.   15 

A variável altura de planta apresentou média de 234 cm e uma DMS de 19,70 cm, com 16 

a máxima de 260 cm para o HS 805 e mínima de 218 cm para o HS 586. A altura média de 17 

espiga ficou em 128 cm e a DMS de 15,35 cm, variando a máxima de 143 cm para o HS 769 e 18 

a mínima de 116 cm para o HS 611. Verifica-se grandes diferenças em relação a altura de 19 

planta e em relação a altura de espiga, porém estas aparentemente não influenciaram na 20 

produtividade dos genótipos.  21 

A porcentagem média de umidade dos genótipos ficou em 20%, com máxima de 22 

22,5% para o HS 582 e mínima de 16,2% para a testemunha 2 (P 32R22), esta cultivar é 23 

classificada como super precoce, portanto, parâmetros de precocidade para os genótipos que 24 

estão sendo avaliados e que a ela se assemelham. Os genótipos HS 669, HS 716, HS 187, HS 25 

127, HS 805 e HS 611, podem ser classificados tanto de ciclo super precoce ou precoce já que 26 

diferiram das testemunhas. Já os demais genótipos não diferiram significativamente da 27 

testemunha 1 (P 30F53) e testemunha 3 (DKB 214) quanto a umidade de colheita, portanto, 28 

classificado-se como sendo de ciclo precoce. 29 

 A variável stand final parece ter influenciado no rendimento de grãos, 30 

impossibilitando que os cultivares expressassem sua potencial. A diferença mínima 31 

significativa (DMS) estabelecida na média final do stand pode ter contribuído para um maior 32 

e ou menor rendimento de grãos, isso devido as características da cultura do milho de não 33 

compensar quando ocorre redução na população, ou seja, as cultivares com menor número no 34 

stand final podem não terem expressado todo seu potencial. Em relação ao teor de umidade 35 

verifica-se que os HS 805, HS 680 e o HS 811 entre os genótipos avaliados foram tiveram 36 

melhor desempenho com baixa umidade, dando indicativo de precocidade e alta 37 

produtividade. 38 
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Tabela 01 Análise conjunta das variáveis, estande final, altura de planta, altura de espiga (cm) e teor de umidade (%), Média geral dos 5 locais 
Stand Final Altura de Planta Altura de Espiga Umidade em % 

Tratamento Cultivar   Trat. Cultivar   Trat. Cultivar   Trat. Cultivar   
20 Test.1 40 a 14 HS 805 260 a 13 HS 769 143 a 21 Test.2 16.2 a 
8 HS 675 38 ab 16 HS 814 250 ab 16 HS 814 142 a 10 HS 699 17.9 bc 
17 HS 819 38 ab 15 HS 811 249 abc 3 HS 582 137 ab 11 HS 716 18.1 bc 
15 HS 811 38 ab 3 HS 582 245 abc 5 HS 603 136 abc 2 HS 187 18.2 bc 
18 HS 822 37 ab 21 Test.2 242 abcd 7 HS 669 136 abc 1 HS 127 18.4 bcd 
19 HS 828 37 ab 10 HS 699 242 abcd 14 HS 805 136 abc 14 HS 805 18.5 bcd 
16 HS 814 37 ab 18 HS 822 240 bcde 15 HS 811 133 abcd 6 HS 611 18.6 bcd 
14 HS 805 36 ab 9 HS 680 239 bcde 8 HS 675 130 abcde 9 HS 680 19.5 cde 
9 HS 680 36 ab 7 HS 669 238 bcdef 12 HS 762 130 abcde 15 HS 811 19.7 cde 
12 HS 762 36 ab 12 HS 762 238 bcdef 20 Test.1 130 abcde 7 HS 669 19.7 cde 
22 Test.3 35 ab 5 HS 603 236 bcdefg 10 HS 699 127 bcde 19 HS 828 19.8 cde 
13 HS 769 35 ab 20 Test.1 234 bcdefg 18 HS 822 127 bcde 12 HS 762 20.2 cde 
21 Test.2 35 ab 11 HS 716 233 bcdefg 2 HS 187 126 bcde 5 HS 603 20.5 cde 
5 HS 603 34 ab 22 Test.3 231 bcdefg 4 HS 586 125 bcde 17 HS 819 20.6 cde 
3 HS 582 34 ab 2 HS 187 230 cdefg 17 HS 819 124 bcde 18 HS 822 20.7 cde 
6 HS 611 33 abc 13 HS 769 229 cdefg 9 HS 680 123 bcde 22 Test.3 21.3 cdef 
10 HS 699 33 abc 6 HS 611 229 cdefg 21 Test.2 123 bcde 13 HS 769 21.4 cdef 
11 HS 716 32 bcd 17 HS 819 225 defg 22 Test.3 122 bcde 20 Test.1 22.0 d 
1 HS 127 32 bcd 1 HS 127 224 defg 1 HS 127 121 cde 16 HS 814 22.2 d 
2 HS 187 32 bcd 8 HS 675 222 efg 11 HS 716 119 de 4 HS 586 22.4 d 
7 HS 669 27 cd 19 HS 828 219 fg 19 HS 828 118 de 8 HS 675 22.5 d 
4 HS 586 26 d 4 HS 586 218 g 6 HS 611 116 e 3 HS 582 22.5 d 

MÉDIA:  34    234    128    20.0  
DMS:  6.93    19.70    15.35    3.06  
CV%:  8.55    3.57    5.09    6.5  
Médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. 
DMS= diferença mínima significativa. 
CV(%) = coeficiente de variação.   
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As produtividades médias de grãos nos ensaios oscilaram de 3.089 kg ha-1 no 1 

Município de Cruz Alta - RS a 11.731 kg ha-1 no Município de Cascavel - PR, como se pode 2 

observar na Tabela 02, onde estão representadas as médias das análises por local e conjunta 3 

do rendimento de grãos. Pode-se verificar também que houve efeitos significativos entre os 4 

genótipos nos ambientes e diferenças entre os ambientes, efeitos também evidenciados por 5 

Souza et al. (2004), que evidenciaram diferenças marcantes entre ambientes e respostas das 6 

cultivares em relação às oscilações ambientais. 7 

A produtividade média de grãos no ensaio de Cascavel - PR ficou em 11.731 kg ha-1 8 

com DMS de 4.034 kg, com coeficiente de variação de 11,42%, sendo que o híbrido HS 822 9 

apresentou o melhor média de rendimento de grãos com produção de 14.269 kg ha-1 10 

demonstrando ótima adaptabilidade neste ambiente. Já o HS 586 apresentou rendimento 8.344 11 

kg há-1 e juntamente com os HS 680, HS 187 e o HS611 os que obtiveram os menores 12 

rendimentos, demonstrando baixo potencial baixa adaptação para este ambiente, resultados 13 

semelhantes aos encontrados por Lopes et al. (2001), os quais constataram híbridos com alta e 14 

baixa estabilidade, e híbridos com adaptação específica em ambientes favoráveis e baixa 15 

estabilidade. 16 

Os resultados de Cruz Alta - RS mostram a menor média de rendimento de grãos entre 17 

os ambientes avaliados 3.089 kg ha-1 a DMS ficou em 2.703 kg e o coeficiente de variação de 18 

21,43%. Essa produtividade baixa se deve aos baixos níveis de precipitação ocorrida no 19 

período como podemos verificar no Quadro 01, por isto classificamos como sendo ambiente 20 

desfavorável. A cultura foi afetada principalmente nas fases de florescimento e enchimento de 21 

grãos, pois na fase inicial de desenvolvimento a precipitação ficou dentro da normal para o 22 

período. Os HS 680 e HS 811 não apresentaram diferença significativa ao nível de 5% de 23 

significância da testemunha que foi a mais produtiva, sendo que o HS 680 foi o mais 24 

específico para este ambiente. 25 

A média de rendimento de grãos no ensaio de Coxilha - RS foi de 9.554 kg ha-1 com 26 

DMS de 3.631 kg com coeficiente de variação 9,31%, neste ambiente os genótipos com 27 

médias de rendimento superiores a 9.184 kg ha-1 não diferiram estatisticamente das mais 28 

produtivas o HS 814 que apresentou produtividade de 11.484 kg ha-1 demonstrando melhor 29 

adaptação em ambientes favoráveis.  30 

Comportamento similar observou-se em Campos Novos - SC, onde a média de 31 

rendimento de grãos ficou em 8.748 kg ha-1 apresentando DMS de 3.723 kg, e coeficiente de 32 

variação de 10,42%. A produtividade variou de 12.925 a 6.330 kg ha-1, os genótipos que 33 

produziram mais de 9.709 kg ha-1 até a maior produtividade, não diferiram a 5% de 34 
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significância, ou seja, apresentam boa adaptação para este ambiente. Os genótipos mais 35 

produtivos foram os HS 811, HS 822 e HS 680 com rendimento superior a 10.000 kg ha-1 36 

demonstrando serem mais responsivos a ambientes favoráveis, este resultados corroboram aos 37 

encontrados por Pitombeira et al. (2001), onde observaram que os híbridos variaram suas 38 

produtividades de forma regular obedecendo as variações do ambiente. 39 

As médias de rendimento de grãos em Quedas do Iguaçú - PR foram de 11.346 kg ha-1 40 

sendo as mais elevadas de todos os ambientes, a DMS foi de 3.475 kg, com coeficiente de 41 

variação de 7,50%. As produtividades variaram entre 14.108 e 8.701 kg ha-1, sendo que os 42 

genótipos mais produtivos foram os HS 769 e HS 814 que apresentaram ótimo desempenho. 43 

No entanto, os genótipos com rendimento médio superior a 10.665 kg ha-1 não diferem 44 

estatisticamente dos citados como mais produtivos, portanto, apresentam boa adaptação neste 45 

ambiente, podendo ser recomendados para ambientes específicos ou grupos de ambientes com 46 

características semelhantes como enfatizam Coimbra et al. (2006), os quais constataram que 47 

genótipos que apresentaram adaptabilidade ampla em todas as combinações de grupos de 48 

ambientes encontram-se entre os mais produtivos. 49 

Na Tabela 02 verifica-se ainda pela análise conjunta que os genótipos HS 822, HS 50 

814, HS 811, HS 805 não diferiram significativamente entre si e da testemunha 1, sendo os 51 

mais estáveis nos cinco ambientes avaliados, demonstrando bom desempenho, estabilidade 52 

geral e alta adaptabilidade em ambientes favoráveis. 53 

Os genótipos que apresentaram rendimento superior ao da média dos ambientes, 54 

porém foram menos estáveis, devem ser reavaliados dentro do programa de melhoramento da 55 

Empresa, levando-se em consideração que fatores como a baixa precipitação ocorrida no 56 

período no Município de Cruz Alta - RS e a baixa média no stand final verificado na análise 57 

conjunta podem ter impedido de alguns expressarem todo seu potencial. 58 
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Tabela 2 - Análise da variável rendimento em (Kg ha-1) média por local e conjunta dos cinco ambientes 

    
Cascavel - PR Cruz Alta - RS Coxilha - RS 

Campos 3ovos - 

SC 

Quedas do 

Iguaçu - PR 
Conjunta 

Tratamento Cultivar Kg ha-1  Kg ha-1  Kg ha-1  Kg ha-1  Kg ha-1  Kg ha-1  

20 Test.1 14076 ab 6466 a 12758 a 12925 a 14108 a 12067 a 
18 HS 822 14269 a 2288 cd 10446 abc 10482 abl 11863 abc 9870 ab 
16 HS 814 13398 ab 1840 cd 11484 ab 9452 abc 12607 ab 9756 ab 
15 HS 811 12043 abcd 3943 abc 9970 abc 10574 ab 12120 abc 9730 ab 
14 HS 805 13757 ab 2468 cd 9184 abc 9878 abc 11868 abc 9431 abc 
9 HS 680 10180 bcd 6127 ab 8967 bc 10425 ab 11380 abc 9416 bc 
22 Test.3 11159 abcd 4005 abc 11040 abc 9160 bc 10665 abc 9206 bc 
13 HS 769 13881 ab 1864 cd 10127 abc 6960 bc 12753 ab 9117 bc 
17 HS 819 12883 abc 2459 cd 11240 abc 6943 bc 11866 abc 9078 bc 
10 HS 699 13526 ab 3461 bcd 8548 bc 8617 bc 10905 abc 9011 bc 
8 HS 675 12038 abcd 3534 bcd 8836 bc 9709 abc 10738 abc 8971 bc 
21 Test.2 11105 abcd 1048 d 10696 abc 8213 bc 12942 ab 8801 bc 
19 HS 828 12145 abcd 2228 cd 8523 bc 8746 bc 11937 abc 8716 bc 
12 HS 762 11384 abcd 2219 cd 9662 abc 7261 bc 12087 abc 8523 bc 
5 HS 603 10910 abcd 2775 cd 9808 abc 8507 bc 10451 bc 8490 bc 
11 HS 716 12368 abcd 2785 cd 8916 bc 7936 bc 9865 bc 8374 bc 
1 HS 127 11245 abcd 2898 cd 8281 bc 8109 bc 10980 abc 8303 bc 
7 HS 669 10886 abcd 2856 cd 8064 bc 8109 bc 11147 abc 8212 bc 
2 HS 187 9072 cd 3552 bcd 9198 abc 7297 bc 11495 abc 8123 bc 
6 HS 611 8752 d 2888 cd 8183 bc 8937 bc 10312 bc 7814 bc 
3 HS 582 10655 abcd 2632 cd 8420 bc 7889 bc 8821 c 7683 bc 
4 HS 586 8344 d 3615 bcd 7834 c 6330 c 8701 c 6965 c 

MÉDIA:  11731  3089  9554  8748  11346  8893  
DMS:  4034  2703  3631  3723  3475  2646  
CV%:  11.42  21.43  9.31  10.42  7.50  12.67  
Médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si a 5% de significância. 
DMS= diferença mínima significativa; CV(%) coeficiente de variação. 
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Conclusões 1 

Os altos rendimentos de grãos de milho nos municípios de Cascavel e Quedas do 2 

Iguaçú - PR, Campos Novos - SC e Coxilha - RS, expressam o potencial produtivo dos 3 

genótipos, podendo contribuir para a elevação da produção do cereal na região sul do Brasil. 4 

Os genótipos HS 822, HS 814, HS 811, HS 805 apresentaram melhor média de 5 

rendimento, com comportamento de estabilidade geral e alta adaptabilidade nos ambientes 6 

favoráveis. O HS 680 apresentou melhor adaptação e especificidade nas condições de 7 

ambientes desfavoráveis. 8 

Os HS 805, HS 680 e o HS 811, apresentaram alta produtividade com baixo teor de 9 

umidade, pela sua precocidade podem ser indicados para a região sul do Brasil. 10 
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