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Resumo 
 

NÖRNBERG, Rafael. Caracterização e predição de genitores visando à 
tolerância a germinação na pré-colheita em trigo (Triticum aestivum L.). 2012. 
132f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 

As adversidades climáticas como temperaturas elevadas e precipitação antes 
e durante o período de colheita ocasionam o fenômeno da germinação na pré-
colheita (Pre-harvest sprouting – PHS) dos grãos de trigo. Tal condução deprecia a 
qualidade da farinha por meio da atividade de enzimas responsáveis pela 
germinação, que degradam o amido. Desta forma, o estudo teve o objetivo de 
analisar o comportamento do caráter germinação na pré-colheita em genótipos de 
trigo hexaplóide (Triticum aestivum L.), com base em distintos anos de avaliação, 
gerando informação para a melhor indicação de cultivares a região sul do Brasil e na 
reposição de combinações promissoras em blocos de cruzamentos em programas 
de melhoramento genético do trigo. O experimento foi conduzido nos anos de 2010 
e 2011, no Centro de Genômica e Fitomelhoramento, Faculdade de Agronomia 
Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas (CGF/FAEM/UFPel), situado no 
município do Capão do Leão/RS, Brasil. O delineamento empregado foi de blocos ao 
acaso com três repetições, foram analisados 33 genótipos de trigo a partir de 
caracteres agronômicos e relacionados a germinação na pré-colheita do trigo. 
Simultaneamente, no ano de 2010 foram obtidas 56 populações híbridas F1 e F2 a 
partir de hibridações artificiais entre oito cultivares de trigo, com distinta tolerância a 
germinação na espiga, seguindo o delineamento dialélico completo, com os 
recíprocos. As populações e os respectivos genitores foram avaliados na safra 
agrícola de 2011 em campo experimental, no município de Capão do Leão, 
adotando o delineamento em blocos ao acaso, com três repetições. Neste 
experimento foram avaliados os caracteres: percentual de grãos germinados (GG) 
nas gerações fixas F1 e genitores, e índice de queda úmido (IQU), nas gerações 
fixas (F1 e genitores) e populações segregantes (F2). Na análise de interação 
genótipo x ano foi detectada interferência do ambiente sobre alguns genótipos. Os 
genótipos BIO 08228, RAÍZES, HORIZONTE e BRS 194 foram aqueles de menores 
valores de GG, e a cultivar GUAMIRIM com elevado IQ, para os dois anos de 
avaliação, demonstrando a presença de genes de tolerância a PHS. Com base nos 
resultados da dissimilaridade genética, foi obtida a predição de importantes 
genitores. Assim destacam-se TBIO ITAIPÚ, BIO 08228, RAÍZES, HORIZONTE, 
BRS 194, TBIO PIONEIRO, BIO 07367, RAÍZES, GUAMIRIM e FRONTANA para 
compor os blocos de cruzamento, visando à melhor complementaridade de alelos 
distintos de tolerância a PHS em trigo. No desempenho per se, a maioria dos 
genótipos apresentaram reduzida atividade de alfa-amilase que degradam o amido. 
Os genótipos TBIO PIONEIRO, MARFIM e TBIO TIBAGI, expressaram reduzida 
atividade da enzima alfa-amilase. Houve pronunciada herdabilidades para os 
caracteres em ambos os anos exceto para GG nos genótipos sensíveis em 2011. A 
tolerância a PHS é controlada por genes de efeitos aditivos evidenciados por 



 

elevadas capacidade geral de combinação (CGC) e por genes de efeitos não 
aditivos evidenciado pela capacidade especifica de combinação (CEC).Se destaca 
que os efeitos aditivos foram mais importantes sobre a variância genética total. 
Neste experimento, as cultivares QUARTZO e FRONTANA apresentam o melhor 
potencial para o uso em blocos de cruzamentos para incremento da tolerância a 
PHS e redução da atividade da enzima alfa-amilase. Foram evidenciadas 
constituições genéticas transgressivas em F2 associadas com elevadas estimativas 
de heterose em F1 para ambas as características avaliadas no IQU e GG. Isto, 
conciliado a baixa perda de vigor por endogamia para IQU, evidenciando que as 
populações destas combinações são potenciais fontes de recuperação de indivíduos 
superiores. Existe pronunciado efeito recíproco para o caráter tolerância a 
germinação na pré-colheita e aumento do índice de queda. 
 
Palavras-chave: alfa-amilase, capacidade específica de combinação, capacidade 
geral de combinação, ambiente, dissimilaridade. 

  



 

 
 
 
 
 

Abstract 
 

NORNBERG, Rafael. Characterization and prediction of parents seeking 
tolerance to pre-harvest sprouting in wheat (Triticum aestivum L.). 2012. 132f. 
Dissertation (Master of Science) - Programa de Pós-Graduação em Agronomia. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas – RS. 
 

The climate adversities, such as high temperatures and rain before and during 
the harvesting period lead to a phenomenon called Pre-harvest sprouting (PHS) of 
wheat grain. This germination decreases the wheat flour quality through the 
activation of enzymes responsible for germination which degrade starch. Therefore, 
this study had as objective to analyse the character pre-harvest sprouting in 
hexaploid wheat genotypes (Triticum aestivum L.), in the Southern region of Brazil, 
based on distinct evaluation years. Also, the evaluations aim to indicate the most 
adapted cultivars for Southern Brazil and to select parental genotypes for breeding 
programs of wheat. The experiment was conducted in the years 2010 and 2011, in 
the Centro de Genômica e Fitomelhoramento, Faculdade de Agronomia Eliseu 
Maciel, Universidade Federal de Pelotas (CGF/FAEM/UFPel), located at Capão do 
Leão County/RS, Brazil. The design used was random blocks with three replications. 
A total of 33 genotypes were phenotyped regarding agronomic and pre-harvest 
sprouting characters in wheat. Simultaneously, in 2010, 56 F1 and F2 hybrid 
populations obtained from artificial hybridizations between eight wheat cultivars, with 
different tolerance to sprouting according to a complete diallel design, with 
reciprocals. The populations and their parental genotypes were evaluated in the 
agricultural season of 2011. In this experiment, the following characters were 
evaluated: percentage of germinated grains (GG) in the fixed generations F1 and 
parents, falling number index (FNI) in the fixed generations F1 and parents, and 
segregant populations (F2). In the analysis of genotype x year, it was detected an 
interference of the environment on the results of some genotypes. The genotypes: 
BIO 08228, RAÍZES, HORIZONTE and BRS 194 with the lowest GG values, and the 
cultivar GUAMIRIM with high FNI, for both evaluation years, showing the presence of 
PHS tolerance alleles. Based on the genetic dissimilarity, was obtained from the 
prediction of important parents. Thus elite genotypes such as TBIO ITAIPÚ, BIO 
08228, RAÍZES, HORIZONTE, BRS 194, TBIO PIONEIRO, BIO 07367, RAÍZES, 
GUAMIRIM and FRONTANA were obtained to form the crossing blocks, aiming to 
complement the distinct alleles for PHS. The majority of genotypes presented 
reduced alpha-amylase activity, which causes starch degradation. The genotypes 
TBIO PIONEIRO, MARFIM and TBIO TIBAGI, on the other hand, presented the 
lowest alpha-amylase activity. There was a high heritability for both characters in 
both years except for GG of susceptible genotypes in 2011. The PHS tolerance is 
controlled by additive effects of genes evidenced by high general combining ability 
and by non-additive effects of genes evidenced by the specific combining ability, but 
it was evident that the additive effects were more important. The cultivars QUARTZO 
and FRONTANA presented the best potential for the use in crossing blocks aiming to 
increase PHS tolerance and to reduce alpha-amylase activity. Transgressive 



 

segregation was observed with high heterosis estimates for both traits FNI and GG. 
This, added to the loss of vigor by inbreeding for FNI, this indicates that these 
combinations are potential sources of tolerance to PHS. There was a high reciprocal 
effect that should be taken into account when producing hybrid cultivars with 
tolerance to pre-harvest germination and high FNI. 
 
Keywords: alpha-amylase, specific combining ability, general combining ability, 
environment, dissimilarity. 
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Introdução geral 

 

O trigo (Triticum aestivum L.) teve um papel importante na agricultura, 

participando intimamente do surgimentodas civilizações, a partir da sua 

domesticação, e servindo como base da alimentação das primeiras civilizações da 

história antiga. Dubcovsky e Dvorak (2007) destacam que três espécies formaram a 

base da alimentação e desenvolvimento dos primeiros povos: eikorn (Triticum 

monococcum L.), emmer (Triticum turgidum L.) e a cevada (Hordeum vulgare L.).  

A origem do T. aestivum (genomas AABBDD) foi dentro do corredor que se 

estende, desde, a Armênia até a área costeira do sudoeste do Mar Cáspio, 

compreendendo o norte do Irã (FELDMAN et al.,1995; DUBCOVSKY e DVORAK, 

2007). O T. aestivum pertence à família Poaceae, tribo Triticeae, subtribo Triticinae, 

gênero Triticum, com subtribo compreendendo os gêneros Triticum, Aegilops, 

Agropyron, Secale e Haynaldia, com origem relativamente recente (KIMBER e 

SEARS, 1987). Denominados em função do seu número de cromossomos, sendo n 

= 7 cromossomos, a série diplóide constituída por 14 cromossomos, tetraplóide por 

28 cromossomos e hexaplóide por 42 cromossomos (MORAES FERNANDES, 

1999). 

O T. aestivum surgiu através do cultivo do trigo emmer Triticum turgidum L. 

(AABB) e Aegilops Tauschii C. (DD), espécie selvagem presente nos campos do 

norte do Irã. Através do fenômeno de anfipoliploidia, ocorreu a hibridação entre as 

duas espécies resultando no alopoliplóide T. aestivum. A introdução do genoma D 

do A. tauschii, espécie oriunda da Ásia Central, na forma diplóide vinda da região 

leste do Oriente Próximo, adaptado a invernos temperados e verões chuvosos, 

contribuiu para adaptação do trigo hexaplóide nas regiões continentais, com 

ambiente característico de regiões áridas (PIANA e CARVALHO, 2008; PETERSEN 

et al., 2006; DUBCOVSKY e DVORAK, 2007). Dessa forma, o T. aestivum 

apresentou melhor adaptação às condições climáticas continentais e com os efeitos 

benéficos da poliploidização foi selecionado de maneira massal pelos agricultores 
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primitivos, sendo domesticado e tendo seu cultivo espalhado pela região da 

Transcaucásia e Ásia Central (FELDMAN, 1984). 

A espécie humana tem sido extremamente dependente das plantas para a 

sua alimentação, os alimentos quase em sua totalidade são constituídos de plantas 

ou seus derivados. Pela importância primordial das plantas para a alimentação e 

sobrevivência, é natural que o homem tenha a preocupação em desenvolver 

constituições genéticas mais adaptadas às suas necessidades. Com o aumento 

geométrico da população, principalmente após o século XIX, avanços da genética no 

estudo de técnicas para o ajuste de plantas de desempenho superior têm sido 

sistematizados, a tal ponto, que o melhoramento genético de plantas passou a ser 

considerada uma ciência (ALLARD, 1999). 

Devido à importância da produção de alimentos originados das plantas, o 

melhoramento genético de plantas representa uma das principais contribuições da 

ciência para o bem estar da sociedade. Estimativas de Fehr (1987) apontam que 

aproximadamente 50% do aumento da produtividade das principais espécies 

cultivadas, sejam atribuídos ao melhoramento genético. A crescente população 

mundial, e reduzida possibilidade de avanço de fronteiras agrícolas revela que o 

incremento do potencial genético de rendimento de grãos por unidade, em 

condições de lavoura tem sido de extrema importância para aumentar a produção e 

amenizar a provável insuficiência de alimentos (ALLARD, 1999; VALÉRIO, 2008). 

Segundo Gepts e Hancock (2006), é previsto que a contribuição do melhoramento 

genético será ainda maior no futuro, para suprir a crescente demanda por 

quantidade e qualidade de alimentos.  

A cultura do trigo vem a ser muito importante para atingir o objetivo do 

aumento da produção de alimentos para a humanidade. O milho, trigo e arroz são os 

três cereais mais cultivados no mundo, sendo o trigo o de segunda maior produção. 

No ano agrícola de 2009 foi atingida a produção de aproximadamente 686 milhões 

de toneladas de trigo em todo o mundo, destacando-se como principais produtores a 

China, Índia, Rússia e Estados Unidos (FAOSTAT, 2011). No Brasil a cultura do 

trigo, apresenta ampla adaptação às condições climáticas temperadas e tropicais e 

grande número de subprodutos, entre outras características que fazem com que 

este seja parte da alimentação básica da população brasileira. No Brasil, na safra 

2011/12 foi cultivada uma área de aproximadamente 2,1 milhões de hectares. O país 

obteve nesta safra a produção de 5,4 milhões de toneladas, aproximadamente 50% 
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do consumo interno, que é cerca de 10,16 milhões de toneladas, com isto se 

enquadrando como um grande importador de trigo. Os estados da região Sul se 

destacam como os principais produtores de trigo do país, juntos os estados do 

Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina representam 90% do trigo produzido. O 

estado do Rio Grande do Sul, nesta safra foi responsável por 42% e 45% da área 

cultivada e da produção, respectivamente (CONAB, 2011).  

Apesar da possibilidade de expansão da área de cultivo da cultura do trigo, e 

da grande demanda interna existente para produto, a triticultura brasileira não 

apresenta sinais de expansão, principalmente pela baixa atratividade econômica da 

cultura (BRUM e MÜLLER, 2008) 

A cultura do trigo está exposta a estresses bióticos como a germinação na 

pré-colheita (Pre-harvest sprouting – PHS), que constantemente estão ameaçando a 

qualidade e bom rendimento da cultura. A germinação na pré-colheita do trigo tem 

sido relatada com frequência em países com clima úmido em época de colheita. Isso 

deteriora a qualidade da farinha e os resultados são perdas significativas de 

produtividade de grãos e de preços. Estas perdas ocorrem em vários países, com 

destaque para países do norte e oeste da Europa, noroeste dos Estados Unidos, 

norte da Austrália, oeste da Nova Zelândia, Canadá, África do Sul, Chile, Argentina e 

Brasil (CUNHA et al., 2004). No Brasil ocorrem chuvas antes e durante a colheita do 

trigo provocando perdas pelo fenômeno chamado de germinação dos grãos na pré-

colheita (BASSOI, 2004). 

Muitos fatores estão envolvidos na PHS em trigo, primeiro é a suscetibilidade 

genética das cultivares (presença ou ausência de genes de tolerância), passando 

pela estrutura e morfologia da espiga (relação com absorção de água), pelo estádio 

de maturação da planta, as condições de ambiente (chuva, temperatura e 

velocidade de secagem de grãos e o controle fisiológico associado à dormência 

(CUNHA et al., 2004). /A PHS é definida como a germinação de grãos na espiga 

antes da colheita (GROOS, et al., 2002), sendo um problema grave em todo o 

mundo, reduzindo a qualidade e valor econômico do trigo. Vários fatores podem 

contribuir para uma maior tolerância a PHS: redução dos níveis de alfa-amilase nos 

grãos, a presença de inibidores de germinação, redução da absorção de água pelos 

grãos e respostas alteradas para hormônios (FLINTHAM, 2000; ZANETTI et al., 

2000; GROOS et al., 2002; HIMI et al., 2002.; MARES et al., 2005). 
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Desta forma pela elevada relevância da germinação na pré-colheita o 

presente trabalho tem como objetivo, analisar o comportamento de expressão e a 

herança do caráter germinação na pré-colheita em cultivares e linhagens de trigo 

hexaplóide nas condições do sul do Brasil, com base em distintos anos de avaliação, 

com as seguintes especificidades: 

i. Caracterizar cultivares de trigo cultivado na região sul do Brasil na 

expressão de caracteres de interesse agronômico e da germinação na espiga, na 

identificando de cultivares com maior tolerância e menor atividade de proteases 

(alfa-amilase) no processo de degradação de amido; 

ii. Estimar a capacidade geral (CGC), e específica (CEC), de combinação, 

inibindo a heterose e a perda de vigor (Pv) decorrente da endogamia, através de 

cruzamentos dialélicos. Alem disto, prover informações na proposição de 

cruzamentos promissores a serem empregados em programas de melhoramento e 

da estimativa de parâmetros genéticos como subsídio em maximizar a eficiência em 

seleção para tolerância à germinação na pré-colheita do trigo; 

iii. Selecionar constituições genéticas de trigos promissoras a serem testadas 

no Programa de Melhoramento Genético de Cereais de Estação Fria do Centro de 

Genômica e Fitomelhoramento da Universidade Federal de Pelotas. Assim, visando 

a obtenção de trigos que agreguem potencial agronômico superior em caracteres de 

produção e tolerância a germinação na espiga. 

 



 

 

 
 
 
 
 

Capítulo I 

 

 

 

1. A germinação na pré-colheita da cultura do trigo 

(Revisão Bibliográfica) 
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1.1 Introdução 

 
Os trabalhos voltados para o melhoramento genético do trigo buscam 

contribuir para o incremento do rendimento de grãos, a expansão da produtividade e 

a obtenção de tolerância a fatores bióticos e abióticos. Para isto, a rotina dos 

melhoristas de plantas, consiste em criar variabilidade, selecionar genótipos 

desejáveis e testá-los em diferentes ambientes, para um ajuste que permita a 

expressão máxima do seu potencial. Assim, o melhoramento genético tem 

desempenhado um papel importante no progresso genético da cultura do trigo, pois, 

possibilita aos agricultores o cultivo de constituições genéticas de alto potencial de 

rendimento e com caracteres agronômicos desejáveis, que conferem estabilidade de 

produção e aceitação no mercado. 

Na busca constante do aumento das fontes de alimento, o melhoramento 

genético de plantas teve papel fundamental no aumento da produtividade das 

culturas. Isto é resultado da necessidade de alimento de qualidade para satisfazer o 

constante crescimento populacional e a limitação de áreas para a produção em todo 

o mundo (ALLARD, 1999). No presente, o homem continua com esta percepção de 

busca contínua por alimentos em volume e qualidade, atuando no melhoramento 

das culturas, visando o incremento de produção e tolerância a estresses (ARAUS, 

2008). Portanto hoje existe todo um contexto de busca contínua de alimento atrelada 

a outras necessidades como a produção de biocombustíveis com menor emissão de 

dióxido de carbono (CO2) e fonte potencial de energia de baixo carbono, e a 

preocupação com as mudanças climáticas e do ambiente, combinando o uso 

eficiente da água e aquecimento global (ANDERSON, 1992; RICHARDS et al., 2002; 

FARGIONE et al., 2008; MALHI et al., 2008; YAN et al., 2011). Com isto as 

pesquisas estão investindo na forma tradicional de melhoramento, baseada em 

caracteres agronômicos associados ao rendimento, mas, também selecionando 

genótipos com base em melhor eficiência produtiva, com os conhecimentos da 

fisiologia da produção e da adaptação a estresses (RICHARDS et al., 2002; ARAUS, 

2008; LUCHE, 2011). 
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As adversidades climáticas, como temperaturas elevadas e precipitação antes 

e durante o período de colheita ocasionam o fenômeno da germinação na pré-

colheita (Pre-harvest sprouting – PHS) dos grãos de trigo que deprecia a qualidade 

da farinha através do desencadeamento de enzimas responsáveis pela germinação, 

que degradam o amido (DERERA, 1989; ZANETTI et al., 2002). Pela menor 

qualidade do trigo as indústrias moageiras depreciam o produto refletindo em 

menores preços pagos aos produtores (CUNHA, 2004).  

 

1.2 O problema da germinação na pré-colheita (PHS) 

 

Muitos fatores estão envolvidos na PHS em trigo, primeiro é a suscetibilidade 

genética das cultivares (presença ou ausência de genes de tolerância), passando 

pela estrutura e morfologia da espiga (relação com absorção de água), pelo estádio 

de maturação da planta, as condições de ambiente (chuva, temperatura e 

velocidade de secagem de grãos) e o controle fisiológico associado à dormência 

(CUNHA et al., 2004). 

A PHS é definida como a germinação de grãos na espiga antes da colheita 

(GROOS, et al., 2002), sendo um problema grave em todo o mundo, reduzindo a 

qualidade e valor econômico do trigo. Vários fatores podem contribuir para uma 

maior tolerância a PHS: redução dos níveis de alfa-amilase nos grãos, a presença 

de inibidores de germinação, redução da absorção de água pelos grãos e respostas 

alteradas para hormônios (FLINTHAM, 2000; ZANETTI et al., 2000; GROOS et al., 

2002; HIMI et al., 2002.; MARES et al., 2005). 

A germinação precoce ocorre quando a semente entra em contato com água 

e acontece a embebição, o processo germinativo começa, disparando uma 

sequencia de processos fisiológicos, os quais, entre outros, incluem a liberação de 

um número de hormônios de plantas e enzimas hidrolíticas. Considerando um 

processo simplificado, atividade hormonal do ácido giberélico (GA) na semente 

embebida induzirá a síntese de amilases, as reservas de carboidratos serão 

hidrolisadas, sendo estes translocados para o embrião e usados no próprio 

desenvolvimento (BASSOI, 2004). Kuo et al. (1996), destacaram que a função da 

camada de aleurona de careais durante a germinação é a secreção de hidrolases, 

principalmente a alfa-amilase, no endosperma. Existem vias de tradução de sinais 

múltiplas em células da aleurona dos cereais que lhes permitem modular a produção 
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de hidrolases em resposta a ambos os estímulos hormonais e ambientais. O GA 

promove a produção de hidrolases, enquanto o Ácido Abscísico (ABA), reduz a 

produção de amilases. 

O problema está associado à atividade da enzima alfa-amilase, e torna-se 

importante como está enzima se acumula e atua nos grãos, degradando as reservas 

de amido. Simmons (1986) destaca o envolvimento da ABA na regulação da 

germinação de embriões, em que a atividade das enzimas de germinação é de 

fundamental importância em trigo. A germinação do trigo antes da colheita pode 

ocasionar a redução da qualidade do grão e conseqüentemente dos produtos 

alimentares deste, resultando em grandes perdas econômicas. Tanto a síntese e a 

atividade da alfa-amilase em cereais são regulamentadas pela ABA, através da 

inibição da GA3 que é responsável pela síntese de alfa-amilase. 

A PHS ocorre principalmente nas áreas mais quentes onde a temperatura 

elevada ocasiona a superação da dormência dos grãos e facilita a germinação. Para 

que o problema se manifeste duas condições são requeridas: 1) Superação da 

dormência durante o enchimento de grãos e; 2) Chuvas na época de colheita. Em 

trigo a PHS pode causar perdas econômicas, especialmente em cultivares com 

baixos níveis de dormência das sementes. Esta dormência das sementes é 

parcialmente controlada pelo balanço dos hormônios ABA e GA3. (NYACHIRO et al., 

2002).  

Existe a relação entre a PHS e uma elevação precoce da dormência. A 

coloração dos grãos está relacionada com a dormência, a tanto que grãos de 

coloração branca são mais sensíveis a PHS de que os grãos de coloração vermelha. 

Destacando que esta relação pode ser devida tanto a efeitos pleiotrópicos de genes 

que controlam a pigmentação vermelho da testa do grão (R) ou a ligação entre 

esses genes e outros genes que afetam PHS (GROSS et al., 2002). Sendo este um 

caráter que está envolvido múltiplos genes (LI et al., 2004), caracterizando uma 

herança complexa, quantitativamente herdada, que sofre grande influência do 

ambiente. 

Para fins de comercialização, a classificação do trigo está baseada na 

qualidade segundo a força geral de glúten (alveografia), atividade da enzima alfa- 

amilase ou índice de queda, que expressa à intensidade de germinação dos grãos, 

estabilidade e peso do hectolitro (MAPA, 2010). LI et al. (2004) destacam que os 

impactos econômicos ocasionados pela PHS ocorrem em todo o mundo. Trethowan 
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et al. (1996) relata os impactos causados pela PHS na indústria de trigo da Austrália 

que em alguns anos de documentação os prejuízos de milhões de dólares. 

Fatores climáticos influenciam diretamente no desempenho dos genótipos, 

afetando a produção de trigo, desta forma distintos locais do mundo produzem 

diferentes tipos de trigo (FRANCESCHI et al., 2009). Diversos fatores de ambiente 

interagem e influenciam no desenvolvimento das plantas, a água tanto em excesso 

quanto em falta, leva a perdas significativas de produtividade da cultura do trigo. 

A água é essencial na vida da planta, mas, quando em quantidades elevadas, 

principalmente em forma de chuvas, afeta negativamente o rendimento de grãos, 

diminuindo o peso hectolítrico e a massa de mil grãos (GUARIENTI et al., 2005). A 

redução do peso do hectolitro pode ser atribuída a mudanças sucessivas na 

umidade do grão, ocasionando a perda de densidade dos grãos (FINNEY e 

YAMAZAKY, 1967; MELLADO et al., 1985). Associado a isto, temos a baixa 

extração de farinha dos grãos, e o uso dessa leva a produção de pães com volume e 

estrutura afetados (TRETHOWAN, 2003).  

 

1.3 Fatores físicos envolvidos na PHS 

 

A taxa de infiltração de água na semente pode influenciar a PHS e diferenças 

genotípicas foram mencionadas (BUTCHER e STENVERT, 1973; STENVERT e 

KINGSTWOOD, 1976). Durante o processo de perda de água, a semente 

desenvolve minúsculas rachaduras em seu pericarpo, que aumentam a penetração 

de água e oxigênio e facilitam a PHS (MOSS e KIRBY, 1976). A morfologia da planta 

de trigo parece ter influência na tolerância a PHS, em espigas pendentes e clavadas, 

e glumas extremamente aderentes e presenças de aristas apresentam diferentes 

respostas a PHS (DERERA, 1989). 

 

1.4 Fatores envolvidos na germinação, dormência e fisiologia da PHS 

 

A germinação é a retomada da atividade metabólica do embrião interrompida 

após a fase de maturação, quando ocorreu a secagem da semente. Do ponto de 

vista fisiológico, a germinação é, normalmente, reconhecida como viabilidade, ou 

seja, a condição da semente estar viva ou viável (BEVILAQUA e EICHELBERGER, 

2004). Segundo Nonogaki et al. (2009) germinação é um processo complexo em que 
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a semente deve rapidamente recuperar-se fisicamente da secagem de maturação, 

retomar uma intensidade sustentada do metabolismo, e completa eventos celulares 

essenciais para permitir o embrião a emergir, e se preparar para o crescimento de 

mudas subsequentes. O vigor das sementes refere-se à capacidade de a planta 

germinar em situações de ambientes não ideais. Longevidade refere ao período em 

que a semente permanece viável em determinadas condições de ambiente 

(BEVILAQUA e EICHELBERGER, 2004). Na literatura tem constantes trabalhos 

realizados com testes de germinação e vigor das sementes. Landjeva et al. (2009) 

destaca um estudo de mapeamento de (Quantitative Trait Locus – QTLs) no genoma 

D do trigo envolvidos na germinação, vigor e longevidade de sementes no início do 

crescimento de plântulas. 

Entre os principais fatores envolvidos na germinação das sementes podemos 

destacar a absorção de água, a temperatura, oxigênio, CO2 e luminosidade. A 

germinação de uma semente por definição começa com a captação de água 

(NONOGAKI et al., 2009). Rathjen et al. (2009) investigaram o movimento da água 

em grãos em maturação de colheita de genótipos dormentes e não dormentes de 

trigo (T. aestivum), através de ressonância magnética, coletadas em intervalos após 

o período de embebição das sementes, e demonstraram que há diferença de 

absorção de água entre variedades dormentes e não dormentes destacando que 

absorção de água em embriões de trigo foi comparativamente rápida e não 

relacionado com a hidratação da casca, determinando que a dormência em trigo é 

uma dormência fisiológica. Em contraste com a soja, onde o revestimento da 

semente impede a captação de água, o que seria classificado como dormência física 

(BASKIN e BASKIN, 2004; FINCH-SAVAGE e LEUBNER-METZGER, 2006).  

A temperatura afeta a velocidade de absorção de água e a velocidade dos 

processos metabólicos da semente, Cargnin et al. (2006) em experimento de 

populações segregantes de trigo sob duas condições de temperatura: 25/15 ºC 

(diurno/noturno) para os tratamentos sem estresse e de 35/25 ºC (diurno/noturno) 

com estresse, verificou que temperaturas elevadas na fase de germinação das 

sementes ocasiona redução da massa seca de plântula e eficiência do uso do 

endosperma. 

Hormônios têm uma profunda influência sobre a regulação da dormência e 

germinação das sementes. Por sua vez, os genes que codificam proteínas que 

modulam o metabolismo destas moléculas sinalizadoras (especialmente os 
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envolvidos na biossíntese e desativação de GA e ABA) são os principais reguladores 

genéticos destes eventos (SEO et al., 2009). 

As giberelinas estão intimamente relacionadas ao estímulo na síntese de 

enzimas hidrolíticas, notadamente a alfa-amilase, na camada de aleurona, 

resultando no desdobramento de reservas durante a germinação da semente 

(McCARTE et al., 1981).  

A dormência das sementes é definida como a incapacidade temporária de 

uma semente viável para germinar sob condições favoráveis e pode causar 

problemas de estabelecimento de plântulas quando as sementes são plantadas 

imediatamente no solo (LI et al., 2004), e a dormência das sementes fornece uma 

estratégia para plantas sobreviverem a condições adversas naturais (SUGIMOTO et 

al., 2010). 

Para Bevilaqua e Eichelberger, (2004) a dormência é o repouso da semente 

decorrente de causas internas. Uma vez fornecida os fatores ambientais, nas 

condições apropriadas para a germinação e a semente não inicia o processo 

germinativo, apesar de absorver água ou não, se mantendo e intacta, sem 

apresentar deterioração, é um indicio de que ela está dormente. A dormência pode 

ser primária quando é determinada geneticamente, ou seja, durante a maturação da 

semente, existem genes determinantes da dormência, como os que proporcionam 

formação de tegumento duro, presença de inibidores de germinação, imunidade do 

embrião, entre outros aspectos. A dormência pode ser também secundária quando 

se tem condições ambientais atuando, como temperaturas elevadas e baixa 

umidade para a germinação. 

Hormônios vegetais são reguladores centrais da dormência e germinação. É 

bem conhecido que o ABA promove a dormência e reprimi a germinação das 

sementes, enquanto, que a função do AG antagonicamente desencadeia a 

germinação das sementes (KUCERA et al., 2005). A Viviparidade é a germinação 

das sementes ainda presos na planta (espiga, panícula) em condições de 

embebição das sementes. A tendência à viviparidade é conhecida como PHS e os 

mutantes vivíparos que apresentam PHS, enquanto permanecem presos na planta 

em sua grande maioria é ABA-deficiente: vp2, vp5, vp7, vp9 e vp 14, essa 

deficiência pode ser evitada com aplicação de ABA exógeno. Os mutantes em milho 

(Zea mays L.) denominados VP1, são bloqueados em outras etapas da rota dos 

carotenóides e também possuem níveis reduzidos de ABA e apresentam 
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viviparidade, sendo uma característica de muitas sementes ABA-deficiente (TAIZ e 

ZEIGER, 2006). 

 

1.5 Controle genético da PHS 

 

Quando o homem, positivamente, selecionou características na planta, que 

permitiram o desenvolvimento de um processo simbiótico entre humanos e plantas 

conferiu o início do sistema agrícola de fato, estabelecendo a domesticação agrícola. 

A partir disto, ocorreu o fenômeno chamado de a síndrome da domesticação que 

pode ser definido como o resultado do processo de domesticação das plantas, o 

qual resulta da modificação das características originais (SERENO et al., 2008). 

Evans, (1993), citado por Sereno et al. 2008, destacam as principais características 

envolvidas com a síndrome da domesticação, dentre as características, destacam a 

germinação mais rápida e uniforme. A maioria das cultivares de trigo são 

relativamente sensível a PHS. A eficiência dos melhoristas de cereais ocasionou a 

degradação da dormência em trigos de primavera, semeando duas a três gerações 

por ano, alternando entre locais de altitudes baixas e altas ou a semeadura de 

gerações em hemisférios opostos (BASSOI, 2004). 

Em experimentos realizados por Gfeller e Svejda (1960) a estimativa da 

herdabilidade foi de 0,73 para a dormência das sementes e a herança da cor do 

pericarpo da semente foi controlada por três pares de genes duplicados, em 

experimento realizado com linhas F7 originadas do cruzamento entre cultivar de trigo 

vermelho de primavera com dormência e cultivar de trigo branco de primavera não 

dormente. Upadhyay et al. (1988) encontraram valores distintos de herdabilidade 

conforme o método empregado foram sendo de 0,47 para porcentagem de grãos 

germinados na espiga e 0,70 para índice de queda. Lawson et al. (1997) 

evidenciaram valores maiores para a herdabilidade de 0,75 a 0,78 e demonstraram 

que a herança para germinação na espiga é simples e controlada por dois genes 

independentes, sendo ambos necessários para a tolerância completa.  

Falta de dormência adequada das sementes é a principal razão para PHS no 

campo sob condições de chuva, sendo destacada como uma característica 

governada por múltiplos genes e altamente hereditária (LI et al., 2004). Andreoli et 

al. (2006) concluíram que a dormência parece ser recessiva e que há o 

envolvimento de dois genes, controlando a dormência da semente de trigo e que 
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somente o genótipo homozigoto aabb é dormente. Gu et al. (2010) evidenciaram 

valores de herdabilidade de 0,39 para porcentagem de grãos germinação, e 0,40 

para o índice de germinação em populações de trigo hexaplóide sintético e 

herdabilidade 0,47 para dormência de sementes na espiga em populações duplo-

haplóides. 

 

1.5.1 Genes controladores da cor do grão 

 

Dormência em trigo é normalmente associada com a coloração vermelha da 

testa. Bailey et al. (1999), destaca que o pigmento vermelho da testa de grãos de 

trigo hexaplóide é determinado pelos alelos R dominantes dos três genes 

controladores da cor do grão, mas, nem todos os trigos vermelhos tem dormência. 

Trigos vermelhos (T. aestivum) são geralmente mais dormentes e tolerantes a PHS 

do que trigos de testa branca. Se isso é causado por efeitos pleiotrópicos de genes 

de dormência (R) da cor vermelha da testa ou genes ligados entre genes R e genes 

de dormência, ainda não foi bem esclarecido (WARNER et al., 2000). A hipótese de 

serem genes ligados é apoiada com observações de que alguns genótipos 

vermelhos não estão dormentes e que alguns genótipos de trigos de testa branca 

são dormentes (DePAUW e McCAIG, 1983; FLINTHAM, 2000). Contrastando com a 

hipótese de efeito pleiotrópico que é apoiada com observações de que o nível de 

dormência nos melhores genótipos de trigos de testa vermelha é maior do que os 

melhores genótipos de trigos brancos, e que os genótipos de trigos vermelhos 

dormentes têm o alelo R em todos os três genomas, sugerindo que têm efeitos 

aditivos na dormência (FLINTHAM, 2000). Warner et al. (2000) obtiveram resultados 

intermediários em experimento com mutantes de trigo de grãos branco, que indicam 

a possibilidade de uma hipótese adicional, em que os alelos R são responsáveis 

pela produção de substância(s) que retardam a germinação dos embriões 

dormentes, mas, não as não dormentes. Nesta hipótese, os genes R podem 

intensificar dormência pré-existente, mas, outro (s) gene (s) é (são) responsável (is) 

pela dormência do embrião. 
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1.5 2 Genes associados a PHS 

 

Gale e Marshal (1976) descreveram em seus trabalhos que cultivares anãs de 

trigo de inverno, possuindo o gene Rht3 (Reduced height), não responderam a 

aplicação de giberelinas exógenas e a produção de alfa-amilase permanece baixa. 

Derera, (1989), evidenciou que o gene de insensibilidade a giberelina, Gai3, que 

está presente na cultivar de inverno Tom Thumb, é fortemente ligado, ou 

pleiotrópico, ao gene Rht3. Populações F1 e F2, carregando alelos recessivos (rht) 

ou dominantes (Rht1, Rht2 e Rht3), desenvolvidas e analisadas para estatura de 

planta e alfa-amilase, mostraram que o gene Rht3 apresentou a mais forte influencia 

sobre estatura de planta e inibiu acentuadamente nova síntese de alfa-amilase 

durante o estádio mais tardio de maturação do grão (MRVA e MARES, 1996). Em 

estudos mais recentes Mrva et al. (2009), afirmam que a expressão de maturidade 

tardia da alfa-amilase (Late maturity alfa-amylase - LMA) é reduzida na presença de 

genes de nanismo, tais como Rht1 e Rht2 que conferem insensibilidade à giberelina. 

Gooding et al. (2012) concluem que alelos de nanismo, insensíveis a GA, incluindo 

Rht-D1c, podem ajudar manter elevado o índice de queda (Hagberg Falling number ) 

em trigo. 

Segundo, Sugimoto et al. (2010), em arroz, o gene Sdr4 é um regulador 

envolvido na dormência e domesticação das sementes, a mutação por perda de 

função de Sdr4, com a presença de ABA mantém a dormência. Então a perda 

dormência está associada com a redução severa da sensibilidade a ABA, mas, não 

com o conteúdo de ABA. A expressão de Sdr4 é regulada positivamente por OsVP1 

(Viviparos 1) que é um regulador global de transcrição envolvido na maturação da 

semente e por sua vez regula positivamente reguladores potenciais da dormência na 

semente e reprime a expressão de genes de pós-germinação, sugerindo que Sdr4 

atua como um regulador intermediário da dormência no programa de maturação da 

semente.  

O gene Vp1 é um ativador de transcrição em milho que é requerido para a 

indução do ácido abcísico pelos genes específicos da maturação nos estádios mais 

tardios do desenvolvimento do grão, Vp1 também inibe os genes de alfa-amilase 

específicos da germinação nas células da aleurona do grão em desenvolvimento e 

desse modo, parece estar envolvido na prevenção de hidrolise dos componentes 

estocados no endosperma (HOECKER et al., 1995). Bailey et al. (1999) confirmaram 
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esta predição, demonstrando que o locos Vp1 no cromossomo 1 em arroz e no 

grupo 3 de trigo, são ortólogos para o loco do milho.  

Flintham (2000) identificou um gene Phs (Pre-harvest sprouting) com 

dominância parcial que apresenta maior efeito na dormência do embrião em trigo e é 

independente do gene R responsável pela cor do grão.   

Dois novos alelos Vp-1B relacionados com tolerância a PHS foram 

identificados no cromossomo 3BL em trigo e foram designados Vp-1Bb e Vp-1Bc.  

Além disso, os genótipos respondem com diferentes níveis de tolerância ao PHS 

quando expostos diretamente à ABA, e diferença nos níveis de transcrição de Vp-

1Ba, Vp-1Bb, e Vp-1Bc foram observados após tratamento de ABA (YANG et al., 

2007). 

 

1.5.3 Ferramentas da biotecnologia envolvidas na tolerância a PHS 

 

No melhoramento genético de plantas uma ferramenta muito importante para 

os melhoristas na seleção de indivíduos superiores, é através de marcadores 

moleculares (MAS – marker assisted selection), favorecendo uma associação entre 

a expressão de caracteres de interesse com marcas presentes no DNA. A utilização 

de marcadores almeja fazer uma seleção indireta com sucesso, avaliando 

caracteres independentemente da fenologia, além de reduzir tempo para avaliações 

e área experimental. 

O mapeamento genético e sequenciamento de genomas de plantas podem 

ajudar a elucidar a função e a expressão dos genes, contribuindo com informações 

essenciais para a clonagem posicional de genes, como acelerar a identificação e a 

incorporação de genes úteis nas cultivares e contribuir com indícios importantes 

para o entendimento de base fisiológica de características complexas e fenômenos 

importantes para o melhoramento de culturas (LEE, 1995). Assim esses mapas 

estão sendo desenvolvidos para muitas espécies de plantas, e marcadores 

moleculares estão sendo usados para identificar e marcar genes desejáveis.  

Trabalhos envolvendo QTLs (Quantitative Trait Loci) estão em constante 

desenvolvimento por instituições de pesquisa, Osa et al. (2003) estudando 

mapeamento de QTLs de dormência de sementes, do homólogo Vp1 no 

cromossomo 3A no trigo, em população de Linhas Isogênicas Recombinantes 

(RILs), desenvolvidas a partir do cruzamento entre Zenkoujikomugi altamente 
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dormente e Chinese Spring, identificaram dois QTLs para a dormência das 

sementes, designado como QPhs.ocs-3A.1 e QPhs.ocs-3A.2, nos braços curtos e 

longos, respectivamente.  

Munkvold et al. (2009), em experimento para determinar o controle genético 

de tolerância à PHS em trigo branco, em população duplo-haplóide composta de 209 

linhas de um cruzamento entre a variedade resistente a PHS, Cayuga e a variedade 

sensível a PHS, Caledonia, identificaram 15 QTLs para a PHS, incluindo um grande 

QTL, QPhs.cnl-2B.1, que foi significativo nos 16 ambientes. Três outros QTLs 

QPhs.cnl-2D.1, QPhs.cnl-3D.1 e QPhs.cnl-6D.1 foram detectados em seis, quatro e 

dez ambientes, respectivamente. 

 

1.6 Determinação da germinação na pré-colheita do trigo 

 

Enquanto que para o estabelecimento de uma lavoura é necessário que 

ocorra o processo de germinação, do ponto de vista de uso do trigo em pós-colheita 

esse fato promove redução da qualidade e do preço de mercado dos grãos. Como 

principais consequências da PHS em trigo, podemos destacar: perdas quantitativas 

na colheita, redução da viabilidade da semente e da qualidade de farinha resultante 

da ação de enzimas hidrolíticas, como alfa-amilase, proteases e lípases; diminuição 

do valor de comercialização de grãos de trigo; e redução da qualidade de produtos 

finais, como pães, massas alimentícias e bolos. 

 

1.6.1 Métodos para a avaliação da germinação pré-colheita 

 

Os principais métodos de avaliação de germinação na pré-colheita em trigo 

são: avaliação visual, o Número de Queda (Falling Number), o amilógrafo de 

Brabender e o Rapid Visco Analyser – RAV. 

Entre os principais podemos destacar a avaliação visual e o número de 

queda. A avaliação visual de sementes germinadas é uma das formas mais comuns 

de verificar a ocorrência de PHS em trigo, sendo a avaliação morfológica, com a 

contagem de grãos germinados (JENSEN et al., 1984). O método de avaliação 

visual não permite a avaliação da extensão do prejuízo causado pela PHS na 

qualidade do grão, pois, esta depende de diferenças varietais e do estádio de 

germinação que as sementes apresentam ao serem colhidas (GUARIENTE, 1997). 
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Esta avaliação pode não ser segura, devido às sementes não apresentarem 

germinação visível, entretanto, a atividade enzimática apresenta níveis elevados, 

indicando a germinação. 

A avaliação através do Número de Queda (Falling Number) vem a suprir a 

deficiência da avaliação visual, sendo uma medida da atividade da enzima alfa-

amilase, e expressa à intensidade de germinação dos grãos de trigo. Determinada 

em sete gramas de farinha de trigo, pelo método de Hagberg (1961) no aparelho 

“Falling Number”, sendo o valor expresso em segundos e quanto menor o tempo, 

maior o teor e a atividade da enzima. 

No Brasil a classificação do trigo é realizada com base em alguns parâmetros 

como a força de glúten, número de queda e peso do hectolitro, desta forma o trigo é 

classificado conforme a tabela 1 (MAPA, 2011) 

 

Tabela 1.1 - Classificação para a qualidade do trigo segundo a força de glúten e o 
número de queda, de acordo com a Instrução Normativa Nº 38, de 30 de 
novembro de 2010. UFPel, Pelotas-RS, 2012. 

Classes Força de Glúten (10
-4

J) valor 
mínimo 

Número de Queda (segundos) valor 
mínimo 

Melhorador 300 250 

Pão 220 220 

Doméstico 160 220 

Básico 100 200 

Outros Usos Qualquer Qualquer 

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2011) 

 

Com isto o método do Número de queda é simples e rápido e pode ser 

concluído em poucos minutos, conforme a quantidade de enzimas alfa-amilase 

presente na amostra.Tonon (2000) apresenta em suas conclusões com 

experimentos de caracterização de PHS, realizados em cultivares brasileiras de 

trigo, que há correlação significativa entre percentual de grãos germinados e índice 

de queda úmido e diferença entre índice de queda seco e índice de queda úmido. 

 

1.7 Considerações finais 

 

A melhor caracterização das cultivares de trigo lançadas no mercado de 

sementes quanto ao problema da germinação em pré-colheita, é uma exigência dos 

produtores de trigo do Sul do Brasil. Portanto a caracterização de cultivares, estudos 
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genéticos e fisiológicos do caráter PHS, pode evidenciar aumento da produtividade e 

qualidade do produto final do trigo, refletindo em um produtor que cultive 

constituições genéticas de elevada qualidade e obtendo maior rentabilidade na sua 

propriedade. 
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2. Interação genótipo x ambiente e predição de cruzamentos visando tolerância 

a germinação na pré-colheita em trigo 
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2.1 Introdução 

 

O melhoramento genético de plantas em sua busca incessante pelo aumento 

de produtividade conseguiu incrementar a produtividade de inúmeras culturas. Allard 

(1999) destaca que a ênfase do melhoramento de plantas tem sido o aumento da 

produtividade agrícola, como forma de produzir alimento e satisfazer o constante 

crescimento da população no mundo. O aumento da produtividade e da qualidade 

do trigo no Brasil tem sido um desafio para todos os segmentos envolvidos no 

processo produtivo (pesquisa, produtor, indústria). O melhoramento genético agiu de 

forma eficiente na produtividade e qualidade do trigo, nas últimas décadas, 

ocorreram avanços na produtividade e qualidade dos grãos no país quando 

comparado a países desenvolvidos (TONON, 2000). Apesar dos avanços na 

qualidade industrial, estes ficam aquém de países tradicionalmente produtores e 

exportadores de trigo. No Brasil, na safra 2011/12 foi cultivada uma área de 

aproximadamente 2,1 milhões de hectares. O país obteve nesta safra a produção de 

5,4 milhões de toneladas, aproximadamente 50% do consumo interno, que é cerca 

de 10,16 milhões de toneladas, com isto se enquadrando como um grande 

importador de trigo. (CONAB, 2011).  

As condições climáticas de elevada temperatura e precipitação no momento 

da maturação de colheita do trigo que ocorre no Rio Grande do Sul, condicionam a 

ocorrência da germinação na pré-colheita (Pre-harvest sprouting - PHS). Este 

fenômeno deprecia a qualidade da farinha do trigo, por meio do desencadeamento 

de enzimas responsáveis pela germinação que degradam o amido (DERERA, 1989; 

KUO et al., 1996, FRANCESCHI et al., 2009). A atividade da enzima é retida no grão 

na maturação de colheita, resultando em farinha com baixo número de queda que é 

inadequado para panificação (MRVA et al., 2009; EMEBIRI et al., 2010). 

Bertan (2007) destaca que a escolha dos melhores cruzamentos é fase 

primordial e determina o êxito do programa de melhoramento, pois, para a obtenção 

de constituições genéticas superiores, o fundamental é a presença de variabilidade 

na seleção. Os estudos de dissimilaridade genética têm sido de grande importância 
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em programas de melhoramento que envolve hibridações, pois, fornecem 

parâmetros para a identificação de genitores que possibilitem grande efeito 

heterótico na progênie e maior probabilidade de recuperação de genótipos 

superiores (CRUZ et al., 2004). Sendo a dissimilaridade entre os genitores a chave 

para que ocorram na população formada os segregantes transgressivos, ou seja, 

genótipos com desempenho muito superior aos pais mesmo em gerações 

avançadas (SILVA et al., 2007). O estudo de divergência genética via análise de 

agrupamento tem por finalidade reunir os genitores em vários grupos de tal forma 

que exista homogeneidade dentro dos grupos e heterogeneidade entre grupos 

(CRUZ et al., 2004). Com isto, o estudo de aplicabilidade de distância genética 

envolvendo caracteres agronômicos e relacionados à germinação na pré-colheita em 

um conjunto de genótipos de trigo pode dar subsídios no direcionamento de 

combinações e de caracteres mais efetivos que permitam explorar tal variabilidade.  

A melhor caracterização das cultivares de trigo lançadas no mercado quanto à 

germinação na espiga e qualidade de glúten, é uma reivindicação dos produtores de 

trigo do Brasil, principalmente os produtores do estado do Rio Grande do Sul. 

Buscando respostas a estes problemas, o estudo teve por objetivo avaliar a 

interação genótipo x ano em caracteres relacionados à tolerância à germinação na 

pré-colheita em constituições genéticas de trigo do país. Identificar e caracterizar as 

constituições genéticas portadoras de maior tolerância à germinação na pré-colheita 

e, com base na dissimilaridade genética, predizer genitores contrastantes para a 

obtenção de genótipos promissores.   
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2.2 Material e métodos 

 

Os experimentos foram conduzidos nos anos de 2010 e 2011, no campo 

experimental do Centro Agropecuário da Palma (CAP) pertencente ao Centro de 

Genômica e Fitomelhoramento (CGF), situado no Capão do Leão. O solo é 

classificado como Podzólico Vermelho Amarelo da unidade de Mapeamento Pelotas. 

O município está situado a 31º 52' 00'' de latitude sul e 52º 21' 24'' de longitude 

oeste; a uma altitude de 13,24m, com uma precipitação pluviométrica média anual 

de 1280,2mm. 

As constituições genéticas empregadas no estudo abrangem 33 genótipos 

de trigo, sendo dezenove cultivares e quatorze linhagens desenvolvidas nos 

programas de melhoramento das instituições da região Sul do país: TBIO TIBAGI, 

TBIO IVAÍ, TBIO PIONEIRO, TBIO ITAIPU, QUARTZO, MIRANTE, MARFIM, 

VALENTE, SUPERA, FRONTANA, RAÍZES, HORIZONTE, CRISTALINO, CAMPO 

REAL, BRAVO, GUAMIRIM, BRS 248, BRS 194, BRS 220, BIO 08228, BIO 08545, 

BIO 07367, BIO 07264, ORL 060742, ORL 060764, ORL 060922, CEP 01-167, CEP 

05-128, CEP 07-136, CEP 06-219, CEP 06-167, CEP 05-6 e CEP 07-31. Foi 

empregado o delineamento de blocos casualizados com três repetições. A 

semeadura foi realizada pelo sistema convencional com densidade de 300 sementes 

aptas por metro quadrado, sendo a parcela constituída por 5 linhas de 5 metros de 

comprimento e espaçadas em 0,20m entre si. Foram realizadas duas aplicações de 

fungicida Folicur (Tebuconazole) para ambos os anos de cultivo, objetivando o 

controle do ataque de fungos patogênicos nos genótipos avaliados. A adubação e 

calagem foram feitas com base nas recomendações técnicas para a cultura para os 

estados do RS e SC (CBQFS, 2004), de acordo com o resultado da análise do solo 

coletado em cada um dos anos de cultivo. Os tratamentos culturais de controle de 

plantas daninhas e pragas foram realizados de acordo com as Recomendações da 

Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale (RCBPTT, 2010). 

Nos dois anos de avaliação a semeadura foi dividida em três épocas, no ano 

de 2010 a primeira época de semeadura foi no início de agosto e as demais épocas 
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em intervalos de dez dias, em 2011 a semeadura foi realizada na primeira quinzena 

de julho e as demais em intervalos de dez dias. Este procedimento foi efetuado, para 

que as espigas apresentassem o ponto de maturação fisiológica, no mesmo período 

e pudessem ser colhidas na mesma data. Foram consideradas plantas maduras, 

quando as espigas perderam a coloração verde, mas, os nós dos colmos ainda 

estavam verdes (HANFT e WYCH, 1982), citado por Tonon (2000). Neste ponto de 

maturidade fisiológica foram colhidas espigas, as quais foram utilizadas para as 

análises. No ano de 2010 as espigas foram colhidas e secas a temperatura 

ambiente durante sete dias em local protegido, posteriormente colocadas em sacos 

plásticos e armazenadas congeladas a aproximadamente -4°C (dezembro) até a 

execução das análises (janeiro). No ano de 2011 as espigas foram colhidas e secas 

a temperatura ambiente durante sete dias em local protegido, posteriormente, 

colocadas em sacos plásticos e armazenadas congeladas em freezer a 

aproximadamente -15°C (dezembro) até as avaliações (janeiro). Em ambos os anos 

foram separadas um grupo de espigas, e imediatamente foram trilhadas, e os grãos 

moídos para a produção de farinha integral e posterior avaliação do índice de queda 

através do aparelho Falling Number de Hagberg. Uma segunda amostra de espigas 

foi utilizada para a análise de porcentagem de grãos germinados. E uma terceira 

amostra foi retirada e realizada as avaliações de caracteres relacionados aos 

componentes do rendimento de espigas de trigo. 

Foram avaliados grãos germinados (GG, em porcentual); índice de queda 

(IQ, em segundos); peso de grãos da espiga (PG, em gramas); número de grãos por 

espiga (NGE, em unidades); ciclo total até maturação (CICLO, em dias); estatura de 

plantas (EST, em centímetros); acamamento de plantas (ACAM, em porcentagem); 

número de afilhos férteis (NAF, em unidades por metro linear); rendimento de grãos 

(RG, em kg.ha-1); peso do hectolitro (PH, em kg.hL-1) e massa de mil grãos (MMG, 

em gramas). 

As análises foram efetuadas no Centro de Genômica e Fitomelhoramento, 

localizado junto à Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (CGF/FAEM/ UFPel). As 

avaliações laboratoriais da tolerância a germinação em trigo, na pré-colheita foram 

realizadas utilizando o delineamento de blocos ao acaso com três repetições, sendo 

cada repetição constituída de dez espigas. As espigas foram colocadas imersas em 

água destilada por 8 horas. Nelas foi aplicado fungicida Vitavax® – Thiram 200 SC 

(200 g.L-1). As espigas foram enroladas na posição vertical em folhas de papel de 
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germinação previamente embebido em água destilada. Após formar os rolos com as 

espigas estes foram colocados em sacos plásticos, para que não ocorresse a perda 

de umidade. Depois foram colocadas para encubar por sete dias a 20ºC ±1°C em 

câmara de germinação BOD. Após os setes dias de incubação os rolos com as 

espigas foram retirados da câmara de germinação e colocados para secar em estufa 

a 50ºC por 72h, com o término da secagem, foi realizada a trilha e avaliação do 

número de grãos germinados e número total de grãos e posteriormente 

transformados para porcentagem de grãos germinados (%GG).  

O índice de queda (número de queda) é a avaliação que mede a atividade 

da enzima alfa-amilase, e expressa à intensidade de grãos germinados em trigo 

antes que eles emitam a radícula, ou apresentem o rompimento do pericarpo. Foi 

determinada pelo método de Hagberg (Cereal Chemistry, v.58, p. 202, 1960) no 

aparelho “Falling Number”. O valor expresso em segundos e quanto menor o tempo, 

maior o teor e a atividade da enzima. Anteriormente os grãos foram moídos em 

moinho experimental marca Perten. Foi realizada a moagem dos grãos e produzida 

farinha integral, onde destas foram retiradas amostras de 7g para a execução das 

análises. No ano de 2010 as avaliações de índice de queda foram realizadas em 

aparelho manual Falling Number 1200, marca Perten, no laboratório de Pós-colheita, 

Industrialização e Qualidade de Grãos (DCTA-FAEM UFPel). No ano de 2011 foram 

realizadas as avaliações em aparelho automático Falling Number 1500, da marca 

Perten, realizadas no Laboratório de Duplo-haplóides (CGF-FAEM-UFPel) 

Os dados após serem computados foram submetidos à análise de variância 

com o objetivo de detectar a influência dos fatores principais genótipo e ano, bem 

como a interação entre eles, sobre os caracteres empregados no estudo, foi 

realizada a comparação de médias para os caracteres GG e IQ, pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade de erro, a fim de diferenciar os efeitos de genótipo, ano e a 

interação genótipo x ano utilizando o programa computacional WINSTAT (2006). 

Para os demais caracteres foi realizada a comparação de médias pelo teste Scott e 

Knott a 5% de probabilidade de erro, utilizando o programa computacional Genes 

(CRUZ, 2006). Após foi realizada a estimativa da dissimilaridade genética entre os 

genótipos empregando a distância generalizada de Mahalanobis (D2) entre os pares 

de genótipos, a partir das médias padronizadas, gerando a matriz de dissimilaridade 

genética foi construído dendrogramas pelo método de agrupamento UPGMA 

(Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean), utilizando o programa 
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computacional NTSYS pc 2.1 (ROHLF, 2000). Após a construção do dendrograma, 

foi calculado o coeficiente de correlação cofenética através do Teste de Mantel e a 

separação dos grupos foi realizada utilizando a dissimilaridade média (SOKAL e 

ROHLF, 1962). A contribuição relativa dos caracteres na formação dos 

agrupamentos foi identificada segundo Singh (1981). 
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2.3 Resultados e discussão 

 

De acordo com a análise de variância (Tabela 2.1), podemos observar que 

houve valores significativos dos fatores genótipos e ano, para todos os caracteres 

avaliados, e a interação destes foi significativa para todos os caracteres menos o 

ciclo total de plantas (CICLO). A análise de variância evidenciou existência de 

variabilidade genética entre as médias dos genótipos testados em cada ambiente. 

Segundo Carvalho et al., 2004 o coeficiente de variação (CV%) é uma medida 

relativa de dispersão das variáveis de grande utilidade para a comparação, dando 

ideia da precisão experimental, e neste trabalho obteve resultados de CV% baixos(< 

10%) e médios (de 10% a 20%). Tal fato ocorreu devido à variação presente nas 

espigas avaliadas dentro de cada cultivar.  

A germinação na pré-colheita tende a mostrar interação genótipo x ambiente 

e representa um problema para a seleção de genótipos superiores (TRETHOWAN et 

al., 1996; MORI et al., 2005, BASSOI, et al., 2006). Assim ocasiona dificuldades aos 

melhoristas, pois, indica a inconsistência do genótipo com relação à variância de 

ambiente, havendo genótipos com melhor desempenho em determinado ambiente 

(ano), mas, não em outros. Portanto exercendo implicações diretas no ganho 

genético, indicando a necessidade de traçar uma estratégia de seleção de plantas, 

principalmente, quando se trata de ambientes instáveis (CARVALHO et al., 2004), 

como os apresentados na região sul do Brasil.  

A metodologia de simulação de ambiente com alta umidade para induzir a 

germinação na espiga foi eficiente para distinguir os genótipos quanto ao percentual 

de grãos germinados GG e índice de queda IQ (Tabela 2.2), podemos destacar o 

desmembramento da análise de variância em desempenho médio para os 

caracteres GG e IQ, nos dois anos de avaliação, e da análise conjunta. Avaliando o 

efeito de ano individualmente podemos destacar que em 2011, a maioria dos 

genótipos apresentou elevados GG (23%, classe A) que no ano de 2010 (15%, 

classe B), demonstrando que mesmo com o controle de colheita das espigas 
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utilizadas no mesmo dia em período de maturação fisiológica e houve efeito do 

ambiente sobre os genótipos. 

 

Tabela 2.1 - Resumo da análise de variância dos efeitos principais e de interação 
genótipo x ambiente em genótipos de trigo na região de Pelotas. UFPel, 
Pelotas-RS, 2012. 

Caracteres 
Quadrado Médio 

Média  CV% 
Genótipo  Ano GxA Erro 

GG (%) 331,19** 2640,04** 195,13** 10,98 19,06 17,38 

IQ (s) 11512,86** 31489,94** 2681,93** 236,86 354,31 4,34 

CICLO (dias) 35,32** 9327,68** 5,35
ns

 6,75 109,20 2,38 

EST (cm) 183,06** 62151,84** 44,48** 16,24 78,99 5,10 

NAF (unid.) 815,89** 106219,17** 323,38** 108,33 90,54 11,49 

RG (kg.ha
-1

) 2132654,90** 30658765,5** 731428,92** 321071,93 3430,01 16,52 

PH (kg.hL
-1

)  7,12** 550,00** 2,13** 1,12 78,91 1,34 

MMG (g) 78,53** 604,62** 5,91** 3,04 35,77 4,87 

PG (g) 0,20** 2,12** 0,12** 0,04 1,44 13,67 

NGE (unid.) 90,93** 654,54** 61,87** 18,49 38,08 11,29 
* e ** = Significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente; 

ns
 = Não significativo pelo teste F a 5% de 

probabilidade de erro; CV% = Coeficiente de Variação Porcentual; G = Genótipo; A= Ano. GG = Grãos germinados, em 
porcentagem; IQ = Índice de queda, em segundos; CICLO = Ciclo da emergência a maturação, em dias; EST = Estatura da 
planta, em centímetros; NAF = Número de afilhos férteis, em unidade por metro linear; RG = Rendimento de grãos, em kg.ha

-1
; 

PH = Peso do hectolitro, em kg.hL
-1
; MMG = Massa de mil grãos, em gramas; PG = Peso de grãos da espiga principal, em 

gramas e NGE = Número de grãos da espiga principal. 

 

A maioria dos genótipos possivelmente acumulou mais dormência, no período 

de desenvolvimento. Segundo Bevilaqua e Eichelberger (2004) o mecanismo de 

acumulo de dormência é controlado geneticamente, mas, as condições ambientais, 

na qual a semente é formada, influencia em diferentes níveis de dormência 

apresentados nas sementes em pós-colheita. A resposta da análise individual de 

ano demonstra que em geral o caráter GG no ano de 2010 obteve os menores 

valores, com exceção dos genótipos BRAVO, SUPERA, BIO 07367 e TBIO ITAIPÚ, 

que obtiveram os menores GG no ano de 2011. E um terceiro grupo de genótipos 

apresentou classes fenotípicas similares, em ambos os anos: BRS 194, 

HORIZONTE, RAÍZES ORL 060922, FRONTANA, QUARTZO, BIO 08228, TBIO 

PIONEIRO e TBIO TIBAGI. 

Analisando as médias para os genótipos na análise conjunta de anos, 

podemos destacar o genótipo BIO 08228 com a melhor média de apenas 6% de GG, 

mas, não diferindo estatisticamente dos genótipos BRS 194 (8%), CAMPO REAL 

(11%), HORIZONTE (11%), RAÍZES (11%) e TBIO ITAIPÚ (12%), ambos os 

genótipos apresentaram bom comportamento de reduzido GG na análise conjunta. 

No desmembramento das médias em diferentes anos comportamento não previsível 
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foi apresentado por alguns genótipos, em que em um ano apresentou reduzido GG e 

em outro elevado GG, e destacando principalmente as linhagens CEP 07-31, CEP 

06-167, CEP 05-6 e ORL 060742 que em 2010 ficaram entre os genótipos com os 

menores valores de GG e em 2011 evidenciaram valores elevadas de GG, 

corroborando com o conceito de que interação genótipo x ambiente tende a 

ocasionar dificuldades ao melhoramento de plantas, indicando a inconsistência do 

genótipo com relação à variância de ambiente (CARVALHO et al., 2004, CRUZ et 

al., 2004; BASSOI et al., 2006). Cabe destacar novamente os genótipos BIO 08228, 

RAÍZES, HORIZONTE e BRS 194 com os menores valores de GG, para ambos os 

anos de avaliação, demonstrando estabilidade para o caráter e presença de genes 

de tolerância a PHS. 

A caracterização da variabilidade existente para o grau de dano do 

endosperma avaliado pelo IQ demonstra respostas distintas entre os genótipos, 

permitindo a estes o agrupamento em classes fenotípicas distintas. Analisando 

individualmente o efeito de ano para o caráter índice de queda (IQ), os resultados 

evidenciaram que no ano de 2010 a média foi superior (366s, classe A) do que em 

2011 (341s, classe B), resultado esperado, pois, quando verificado resultado de 

menor GG como em 2010, isto pode refletir em menor degradação do amido pelas 

enzimas (alfa-amilases), e assim refletindo em maiores valores médios de IQ pelos 

genótipos, confirmando com Tonon, (2000) que avaliando genótipos de trigo 

brasileiros evidenciou correlação de magnitude negativa e significativa de -0,65 entre 

GG e IQ na região de Cruz Alta. Para avaliação de efeito de ano sobre o caráter IQ, 

os genótipos CEP 01-167 e ORL 060742 foram superiores no ano de 2011 em 

relação a 2010. Os demais genótipos se comportaram de forma distinta, onde um 

segundo grupo ficou com os valores superiores no ano de 2010 e um terceiro grupo 

os valores não diferiram estatisticamente entre os anos. 

Avaliando o efeito de genótipo podemos destacar que a cultivar GUAMIRIM 

evidenciou o melhor resultado com 427s, mas, não diferindo significativamente dos 

genótipos TBIO PIONEIRO (421s), FRONTANA (406s), RAÍZES (402s) e BIO 07367 

(394s). Na avaliação individual de genótipo a cultivar que se destaca é a GUAMIRIM 

(477s) em 2010, não diferindo estatisticamente da cultivar MARFIM (439s), já no ano 

de 2011 a cultivar que se destacou foi A TBIO PIONEIRO (425s), não diferindo das 

constituições genéticas CEP 01-167 (390s), FRONTANA (389s), CRISTALINO 

(386s), RAÍZES (384s), BIO 08228 (381s) e GUAMIRIM (378s). 
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Cabe destacar as variáveis climáticas ocorridas na região de avaliação dos 

experimentos, pois, as adversidades climáticas, como a temperaturas elevadas e 

precipitação antes e durante o período de colheita ocasionam o fenômeno da 

germinação na pré-colheita PHS dos grãos de trigo que deprecia a qualidade da 

farinha através do desencadeamento de enzimas responsáveis pela germinação, 

que degradam o amido (DERERA, 1989; ZANETTI et al., 2002). Pela menor 

qualidade do trigo as indústrias moageiras depreciam o produto refletindo em 

menores preços pagos aos produtores (CUNHA, 2004).  

Na Tabela 2.3 estão as informações sobre as condições climáticas 

observadas no período de cultivo, pode se observar que as temperaturas médias 

ficaram similares entre os meses que os genótipos ficaram em cultivo no campo. A 

colheita em ambos os experimentos foi realizada no final da primeira quinzena de 

dezembro, porém, em dezembro, mês crítico a temperatura média (22,2°C) foi mais 

elevada no ano de 2010, mas, próxima da média, isto associado à precipitação 

média maior nos meses de novembro e dezembro (70,1mm e 75,3mm, 

respectivamente) no mesmo ano, poderia ter ocasionado maiores níveis de GG e 

reduzidos níveis de IQ, porém, foi verificado, justamente o contrario isto pode ser 

explicado devido à precipitação nestes anos ter sido abaixo do normal esperado, e 

ter manifestado a PHS em níveis reduzidos. 

Na Tabela 2.4 tem o resumo da análise de comparação de médias para os 

caracteres avaliados, o caráter ciclo total (CICLO) evidencia que os genótipos TBIO 

TIBAGI (104 dias) e SUPERA (105 dias) obtiveram os ciclos mais precoces, hoje 

objetivados pelos melhoristas, para anteceder as culturas de verão como soja e 

milho, e com isto implantar dois cultivos ao ano na mesma área e atender as 

exigências dos produtores de trigo. Para o caráter estatura de planta (EST), cabe 

destacar as constituições genéticas CEP 05-6 (69 cm), CEP 07-31 (66 cm) e 

GUAMIRIM (68 cm), com as menores estaturas de plantas, caráter desejado pelos 

melhoristas, pois, em programas de melhoramento se procura cultivares de trigo que 

tenham reduzida estatura e que consigam converter em maior índice de colheita, e 

consequentemente em maior produção e grãos por planta. 
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Tabela 2.2 - Desempenho médio de genótipos de trigo submetidos à análise de 
interação genótipo x ambiente no município de Capão do Leão. 
UFPel, Pelotas-RS, 2012. 

Genótipos 

GG (%) 

Média  
IQ (segundos) 

Média Ano 
 

Ano 

2010 2011 
 

2010 2011 

TBIO TIBAGI A 21 d-h A 24 c-h 23 c-h 
 

A 401 b-f A 380 a-d 391 b-e 

TBIO IVAÍ B 8 l-n A 19 f-k 14 i-m 
 

A 372 e-i A 377 a-e 374 c-g 

TBIO PIONEIRO A 32 a-c A 30 b-e 31 ab 
 

A 418 b-e A 425 a 421 ab 

TBIO ITAIPÚ A 15 e-m B 8 lm 12 j-n 
 

A 372 e-i A 362 b-g 367 d-i 

BIO 08228 A 8 l-n A 4 m 6 n 
 

A 403 b-f A 381 a-c 392 b-d 

BIO 08545 B 10 j-n A 21 d-i 16 h-l 
 

A 323 jk A 330 e-i 327 j-m 

BIO 07367 A 23 b-f B 15 h-m 19 f-j 
 

A 426 b B 361 b-g 394 a-d 

BIO 07264 B 22 c-g A 36 b-e 29 a-c 
 

A 362 f-j B 280 j-m 321 k-m 

QUARTZO A 15 e-m A 15 h-m 15 i-m 
 

A 416 b-e B 312 h-l 364 d-i 

MIRANTE A 30 a-d A 28 b-g 29 a-c 
 

A 357 f-j A 348 b-h 352 g-k 

MARFIM B 25 a-e A 31 b-d 28 b-d 
 

A 439 ab B 343 b-i 391 b-e 

VALENTE B 23 b-g A 31 b-d 27 b-e 
 

A 316 jk A 336 c-i 326 j-m 

SUPERA A 33 ab B 19 f-k 26 b-f 
 

A 425 bc B 323 f-j 374 c-g 

FRONTANA A 17 e-l A 16 h-l 17 h-l 
 

A 423 b-d B 389 ab 406 a-c 

ORL 060742 B 9 l-n A 47 a 28 b-d 
 

B 198 m A 271 km 235 o 

ORL 060764 B 13 g-n A 21 d-i 17 h-l 
 

A 337 i-k A 342 b-i 339 h-l 

ORL 060922 A 35 a A 37 ab 36 a 
 

A 398 b-g B 314 g-l 356 f-j 

RAÍZES A 11 i-n A 11 i-m 11 l-n 
 

A 420 b-e B 384 a-c 402 a-c 

HORIZONTE A 9 l-n A 14 h-m 11 k-n 
 

A 373 e-i B 337 c-i 355 f-k 

CRISTALINO B 10 j-n A 27 b-g 19 g-k 
 

A 392 b-h A 386 ab 389 b-f 

CAMPO REAL B 7 l-n A 15 h-m 11 l-n 
 

A 364 f-j B 332 d-i 348 g-k 

BRAVO A 21 d-j B 9 k-m 15 i-m 
 

A 348 h-j A 356 b-h 352 g-k 

GUAMIRIM B 8 l-n A 21 d-i 14 i-m 
 

A 477 a B 378 a-e 427 a 

BRS 248 B 11 h-n A 18 g-l 15 i-m 
 

A 342 i-k A 342 b-i 342 g-l 

BRS 194 A 6 mn A 10 j-m 8 mn 
 

A 330 i-k B 296 i-m 313 lm 

BRS 220 B 7 l-n A 21 d-i 14 i-m 
 

A 350 g-j A 364 b-f 357 e-j 

CEP 01-167 B 21 d-i A 33 bc 27 b-e 
 

B 355 f-j A 390 ab 372 c-k 

CEP 05-128 B 13 f-n A 28 b-f 21 d-i 
 

A 298 k-j B 256 m 277 n 

CEP 07-136 B 10 k-n A 20 e-j 15 i-m 
 

A 348 h-j B 318 f-k 333 i-l 

CEP 06-219 B 20 d-k A 30 b-e 25 b-g 
 

A 375 d-i A 358 b-h 367 d-i 

CEP 05-6 B 5 mn A 36 b 20 e-i 
 

A 318 jk B 269 k-m 294 mn 

CEP 06-167 B 6 mn A 23 c-h 15 i-m 
 

A 377 c-i A 372 b-e 374 c-g 

CEP 07-31 B 4 n A 33 bc 19 g-k 
 

A 257 i-l A 265 lm 261 no 

Média B 15 
 

A 23 
    

A 366 
 

B 341 
   Letras maiúsculas diferenciam entre linhas e letras minúsculas diferenciam entre colunas pelo teste Tukey a 5% de 

significância. Dados referentes ao cultivo no município de Capão do Leão, nas safras 2010 e 2011. GG = Grãos germinados, 
em porcentagem; IQ = Índice de queda, em segundos. 

 

Além disto, a EST pode estar associada a genes envolvidos na germinação, 

conforme destaca Mrva e Mares (1996) que desenvolveram populações de trigo F1 e 

F2, carregando alelos recessivos (rht) ou dominantes (Rht1, Rht2 e Rht3), as 

populações foram analisadas para estatura de planta e alfa-amilase, o gene Rht3 

apresentou a mais forte influencia sobre estatura de planta e inibiu acentuadamente 

nova síntese de alfa-amilase durante o estádio mais tardio de maturação do grão. 
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Em estudos mais recentes Mrva et al. (2009), afirmaramm que a expressão de 

maturidade tardia da alfa-amilase (Late maturity alfa-amylase - LMA) é reduzida na 

presença de genes nanismo, tais como Rht1, Rht2 e Rht3 que conferem 

insensibilidade à giberelina. Gooding et al. (2012) concluem que alelos de nanismo 

insensíveis a GA, incluindo Rht-D1c, podem ajudar a manter índice de queda 

(Falling Number de Hagberg) em trigo. 

 

Tabela 2.3 - Informações sobre as condições climáticas observadas no período de 
cultivo dos genótipos de trigo no município de Capão do Leão, Rio 
Grande do Sul, nos anos de 2010 e 2011. UFPel, Pelotas - RS, 2012. 

Mês 

Condições climáticas médias no período de cultivo
1
 

Temperatura média (°C)   Precipitação média (mm) 

2010 2011 Normal   2010 2011 Normal 

Junho 13,4 12,4 12,4 
 

106,2 116.2 105.7 

Julho 12,4 11,2 12,3 
 

207,2 71.0 146.0 

Agosto 12,4 12,5 13,4 
 

39,4 114.2 117.4 

Setembro 15,9 14,4 14,9 
 

138,3 75.1 123.7 

Outubro 16,3 17,4 17,5 
 

33,3 75.9 100.7 

Novembro 18,5 19,8 19,6 
 

70,1 60.3 99.5 

Dezembro 22,2 20,6 22,0   75,3 53.7 103.2 

Precipitação acumulada (mm)     313,4 187,2 251,7 
1 

Dados coletados pela Estação Agroclimática de Pelotas - Capão do Leão, RS. 

 

Para o caráter número de afilhos férteis (NAF) os genótipos que se 

destacaram foram TBIO TIBAGI, TBIO PIONEIRO, TBIO ITAIPÚ, BIO 07367, ORL 

060742, BRAVO e GUAMIRIM, com os melhores valores. O afilhamento é uma 

importante característica associada à adaptação à ambientes desfavoráveis, além 

de representar um dos mais importantes componentes diretos do rendimento de 

grãos (RG), (VALÉRIO et al., 2009). 

Para o caráter peso do hectolitro (PH), as constituições genéticas destaque 

foram: BIO 08545, CEP 06-167 e CEP 07-31, ambas com 81 kg.hL-1. No Brasil a 

classificação do trigo é realizada com base em alguns parâmetros como a força de 

glúten, número de queda e peso do hectolitro, (MAPA, 2011). Schmidt (2007) 

destaca que o caráter PH apresenta correlação com o IQ de magnitude positiva e 

significativa de 0,46, o que evidencia que a menor degradação dos grãos através da 

atividade das enzimas proporciona maior PH e IQ. Portanto, o PH serve ainda como 

um importante avaliador de qualidade do trigo. Para o caráter massa de mil grãos 

(MMG), a cultivar VALENTE foi destaque com valor de 47,2g  
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Tabela 2.4 - Resumo desempenho médio de caracteres adaptativos e agronômicos 
de rendimento em genótipos de trigo no município de Capão do Leão. 
UFPel, Pelotas-RS, 2012. 

Genótipos 

Média Geral 2010/2011 

PH MMG PE NGE RG CICLO EST NAF 

(kg,hL
-1

) (g) (g) (unid) (kg,ha-1) (dias) (cm) (m
-1

) 

TBIO TIBAGI 77 c 36,7 d 1,7 b 36 b 3581 b 104 f 77 c 104 a 

TBIO IVAÍ 79 c 34,7 e 1,9 a 40 a 4514 a 109 d 85 b 108 a 

TBIO PIONEIRO 79 b 34,5 e 2,0 a 39 a 3509 b 109 d 84 b 96 b 

TBIO ITAIPÚ 79 c 35,2 e 1,7 b 33 b 3580 b 109 d 76 c 106 a 

BIO 08228 79 b 33,5 e 2,0 a 45 a 4004 a 108 d 81 b 97 b 

BIO 08545 81 a 38,3 c 2,1 a 43 a 4324 a 111 c 76 c 92 b 

BIO 07367 78 c 35,8 d 1,5 b 31 b 4113 a 109 d 76 c 107 a 

BIO 07264 80 b 38.0 c 2,1 a 41 a 4066 a 107 e 81 b 96 b 

QUARTZO 79 c 36,7 d 2,1 a 42 a 3712 b 109 d 83 b 79 c 

MIRANTE 80 b 40,2 b 2.0 a 35 b 4039 a 108 d 82 b 91 b 

MARFIM 78 c 38,2 c 2,1 a 40 a 3511 b 107 e 77 c 89 c 

VALENTE 78 c 47,2 a 2,3 a 35 b 3192 c 108 d 80 b 77 c 

SUPERA 77 c 38,2 c 2.0 a 36 b 3061 c 105 f 77 c 91 b 

FRONTANA 77 c 41,2 b 2,1 a 37 b 2104 c 117 a 96 a 68 c 

ORL 060742 80 b 33,3 e 1,9 a 38 b 4261 a 110 c 77 c 103 a 

ORL 060764 79 b 36,7 d 1,7 b 36 b 3914 a 110 c 79 b 95 b 

ORL 060922 80 b 36,3 d 2,1 a 42 a 3409 c 108 d 80 b 98 b 

RAÍZES 80 b 32,5 e 2,1 a 47 a 3163 c 109 d 81 b 87 c 

HORIZONTE 79 b 34,8 e 1,9 a 38 b 3517 b 108 d 84 b 95 b 

CRISTALINO 78 c 36,3 d 1,9 a 39 a 4216 a 107 d 84 b 93 b 

CAMPO REAL 78 c 29,5 f 1,4 b 33 b 3189 c 111 c 75 c 100 b 

BRAVO 79 b 29,8 f 1,6 b 39 a 3402 c 113 b 77 c 109 a 

GUAMIRIM 79 c 37,5 d 1,7 b 33 b 2956 c 106 e 68 d 105 a 

BRS 248 78 c 34,2 e 2,4 a 37 b 2793 c 109 d 83 b 98 b 

BRS 194 78 c 38,8 c 1,7 b 32 b 2825 c 111 c 81 b 76 c 

BRS 220 77 c 38.0 c 1,8 b 37 b 2898 c 108 d 75 c 82 c 

CEP 01-167 79 b 35,5 d 1,6 b 34 b 2749 c 108 d 83 b 73 c 

CEP 05-128 80 b 29,2 f 1,7 b 40 a 2823 c 111 c 79 b 86 c 

CEP 07-136 79 b 36,2 d 2,1 a 45 a 3280 c 111 c 80 b 79 c 

CEP 06-219 80 b 36,8 d 2,1 a 41 a 4186 a 109 d 83 b 85 c 

CEP 05-6 78 c 30,2 f 1,7 b 38 b 2649 c 112 b 69 d 82 c 

CEP 06-167 81 a 31,7 f 1,9 a 41 a 2919 c 112 b 76 c 72 c 

CEP 07-31 81 a 34,8 e 1,8 b 37 b 2734 c 111 c 66 d 74 c 
#
 Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste Skott-Knott a 5% de 

significância. Dados referentes ao cultivo no município de Capão do Leão, nas safras 2010 e 2011. CICLO = Ciclo da 
emergência a maturação, em dias; EST = Estatura da planta, em centímetros; NAF = Número de afilhos férteis, em unidade por 
metro linear; RG = Rendimento de grãos, em kg.ha

-1
; PH = Peso do hectolitro, em kg.hL

-1
; MMG = Massa de mil grãos, em 

gramas; PG = Peso de grãos da espiga principal, em gramas e NGE = Número de grãos da espiga principal. 

 

(classe a) e a cultivar FRONTANA com 41,2g (classe b). Em trabalho de correlações 

com caracteres relacionados à qualidade de trigo em cultivares brasileiras, a 

correlação entre MMG e IQ foi de magnitude negativa e significativa (-0,43), 
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demonstrando reduzida importância para a compreensão dos fatores que afetam a 

qualidade de trigo (SCHMIDT, 2007), e consequentemente a PHS. 

Em contra partida trabalhos realizados com a cultivar FRONTANA, 

evidenciam que é uma cultivar que pode ser utilizada como possível fonte de novos 

genes para o controle da PHS em trigo (REIS e CARVALHO, 1989). Esta cultivar 

apresenta potencial para uso como genitor em programas de melhoramento que 

objetivem aumentar a tolerância a PHS (TONON, 2000), e possui o melhor 

mecanismo de tolerância a PHS nos genótipos avaliados (FRANCO et al., 2009). 

Na avaliação de peso da espiga (PE) e número de grãos por espiga (NGE), 

sendo dois componentes do rendimento, podemos destacar os genótipos TBIO IVAÍ, 

BIO 08228, BIO 08545, BIO 072624, MARFIM, ORL 060922, RAÍZES CRSITALINO, 

CEP 07-136, CEP 06-219 e CEP 06-167, com os maiores valores. Cabe destacar 

que em resultados de trabalhos é destacado que o peso médio de grãos é 

inversamente relacionado com IQ. Gooding et al., (2012) destaca a relação inversa 

entre estes dois caracteres.  

O caráter rendimento de grãos (RG), de maior pressão de seleção em 

programas de melhoramento, destacou as constituições genéticas TBIO IVAÍ, BIO 

08228, BIO 08545, BIO 07367, BIO 07264, MIRANTE, ORL 060742, ORL 060764, 

CRISTALINO e CEP 06-219 com valores elevados. Na literatura existem vários 

trabalhos que afirmam a estreita relação negativa entre RG e GG, concluindo que a 

PHS ocasiona a diminuição dos rendimentos em trigo (GROSS et al., 2002; HIMI et 

al., 2002.; MARES et al., 2005).  

A partir da matriz de distância genética, foram elaboradas as análises de 

agrupamentos conforme as Figura 2.1; 2.2 e 2.3, onde estão os dendrogramas 

representativos da dissimilaridade genética entre genótipos de trigo cultivados no 

município de Capão do Leão. 
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Figura 2.1 Dendrograma representativo da dissimilaridade genética entre genótipos de trigo 

cultivados em Capão do Leão, Rio Grande do Sul, na safra de 2010, utilizando a 
distância generalizada de Mahalanobis (D2) (dm= 90,84; r= 0,90), gerado com base no 
desempenho médio em caracteres agronômicos e de germinação em pré-colheita (GG, 
IQ, CICLO, EST, NAF, RG, PH, MMG, PG e NGE). UFPel, Pelotas-RS, 2012.  

 
Na Figura 2.1 está o dendrograma de dissimilaridade genética para o ano de 

2010, que houve a formação de cinco grupos, tendo a dissimilaridade média 

(dm=90,84) como parâmetro de separação entre grupos: grupo (I) formado pela 

cultivar FRONTANA; grupo (II) formado pela cultivar VALENTE; grupo (III), formado 

pelos genótipos CEP 07-31 e ORL 060742; grupo (IV) formado pelas cultivares 

SUPERA e GUAMIRIM; e grupo (V) formado pelas demais cultivares. Nesta análise, 

as maiores contribuições relativas para a definição das distâncias genéticas entre 

cultivares foram apresentadas pelos caracteres IQ (22,58%), CICLO (22,22%) e 

MMG (18,99%) Tabela 2.5. 

Para a Figura 2.2 que evidencia a dissimilaridade genética no ano de 2011, 

houve a formação de três grupos, tendo a dissimilaridade média (dm=87,32) como 

parâmetro de separação entre grupos: grupo (I) formado pela cultivar FRONTANA; 

grupo (II) formado pelos genótipos CEP 05-6, CEP 05-128, ORL 060742, CEP 07-31 

e BIO 07264; grupo (III) formado pelos demais genótipos. Nesta análise, as maiores 

contribuições relativas para a definição das distâncias genéticas entre cultivares 

foram apresentadas pelos caracteres IQ (29,69%), EST (15,46%) e MMG (23,89%) 

Tabela 2.5. 
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Figura 2.2 Dendrograma representativo da dissimilaridade genética entre genótipos de trigo 

cultivados em Capão do Leão, Rio Grande do Sul, na safra de 2011, utilizando a 
distância generalizada de Mahalanobis (D2) (dm= 87,32; r= 0,70), gerado com base no 
desempenho médio em caracteres agronômicos e de germinação em pré-colheita (GG, 
IQ, CICLO, EST, NAF, RG, PH, MMG, PG e NGE). UFPel, Pelotas-RS, 2012. 

 

 

 
Figura 2.3 Dendrograma representativo da dissimilaridade genética entre genótipos de trigo 

cultivados em Capão do Leão, Rio Grande do Sul, nas safras de 2010 e 2011, utilizando 
a distância generalizada de Mahalanobis (D2) (dm= 38,65; r= 0,83), gerado com base no 
desempenho médio em caracteres agronômicos e de germinação em pré-colheita (GG, 
IQ, CICLO, EST, NAF, RG, PH, MMG, PG e NGE). UFPel, Pelotas-RS, 2012. 

 

Avaliando a análise conjunta dos dados de 2010 e 2011, conforme Figura 2.3, 

verifica-se a formação de quatro grupos, tendo a dissimilaridade média (dm=38,65) 

como parâmetro de separação entre grupos distintos: grupo (I) formado novamente 
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pela cultivar FRONTANA; grupo (II) formado pela cultivar VALENTE; grupo (III) 

formado pelos genótipos CEP 06-167, BRAVO, CAMPO REAL, CEP 05-6, CEP 05-

128, CEP 07-31 e ORL 060742; grupo (IV) formado pelos demais genótipos. Nesta 

análise, as maiores contribuições relativas para a definição das distâncias genéticas 

entre cultivares foram apresentadas pelos caracteres MMG (32,21%), IQ (16,03%), 

CICLO (14,45%) e EST (10,63%) Tabela 2.5. 

Portanto com base no desempenho individual dos genótipos avaliados, é 

possível recomendar a combinação entre as cultivares presentes em grupos 

distintos geneticamente, visando explorar o vigor híbrido. É possível verificar que a 

cultivar FRONTANA é distante geneticamente das demais cultivares presentes em 

outros grupos (Figuras 2.1, 2.2 e 2.3), isto associado à estabilidade apresentada em 

ambos os anos, de reduzido percentual de GG e elevado IQ, a torna candidata a 

sucesso como genitor em cruzamentos, visando tolerância a PHS. 

 
Tabela 2.5 - Resumo da análise de contribuição relativa dos caracteres avaliados 

para dissimilaridade genética de genótipos de trigo quanto à 
germinação na pré-colheita, segundo método proposto por Singh 
(1981). UFPel, Pelotas-RS, 2012. 

Caracteres 
Contribuição Relativa - 2010 Contribuição Relativa - 2011 

S.j Valor em % S.j Valor em % 

GG 1476,60 3,08 1299,04 2,82 

IQ 10828,80 22,58 13691,49 29,69 

CICLO 10659,79 22,22 3597,46 7,80 

EST 3811,73 7,95 7129,11 15,46 

NAF 2461,76 5,13 1872,17 4,06 

RG 2060,70 4,29 1723,09 3,74 

PH 1399,53 2,92 2929,32 6,35 

MMG 9109,10 18,99 11016,05 23,89 

PG 3529,30 7,36 1267,41 2,75 

NGE 2628,42 5,48 1578,65 3,42 

Caracteres 
Contribuição Relativa Conjunta-2010/2011 

S.j Valor em % 

GG 623,38 3,05 

IQ 3272,19 16,03 

CICLO 2948,40 14,45 

EST 2169,43 10,63 

NAF 796,29 3,90 

RG 936,75 4,59 

PH 1547,08 7,58 

MMG 6573,56 32,21 

PG 710,09 3,47 

NGE 830,51 4,07 
GG = Grãos germinados, em porcentagem; IQ = Índice de queda, em segundos; CICLO = Ciclo da emergência a maturação, 
em dias; EST = Estatura da planta, em centímetros; NAF = Número de afilhos férteis, em unidade por metro linear; RG = 
Rendimento de grãos, em kg.ha

-1
; PH = Peso do hectolitro, em kg.hL

-1
; MMG = Massa de mil grãos, em gramas; PG = Peso de 

grãos da espiga principal, em gramas e NGE = Número de grãos da espiga principal. 
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Analisando o ano de 2010 individualmente, podemos destacar a cultivar 

GUAMIRIM distante geneticamente, presente no grupo IV, e com reduzido GG e 

elevado IQ e os genótipos TBIO IVAÍ, BIO 08228, presente no grupo V, ambos com 

reduzido GG e elevado RG. Portanto, se sugere a inclusão destas em blocos de 

cruzamentos, visando à tolerância a GG e elevado IQ e RG. Em contra partida os 

genótipos MIRANTE, CEP 06-219 e ORL 060742 apresentaram elevado RG, mas, 

reduzida tolerância a GG.  

No ano de 2011, podemos destacar que no agrupamento II houve a reunião 

de genótipos que obtiveram elevados GG e reduzidos IQ, e demonstrou que a 

avaliação de dissimilaridade genética foi eficiente nos agrupamentos para estes 

caracteres, portanto a combinação de genótipos com reduzido GG e elevado IQ 

presentes em outros agrupamentos, como os genótipos BIO 08228 e RAÍZES 

seriam apropriados para as hibridações, visando tolerância a PHS. 

Na avaliação conjunta dos dois anos, o genótipo CAMPO REAL ficou 

presente no agrupamento III e apresentou reduzido GG, no agrupamento IV 

podemos destacar as constituições genéticas: TBIO ITAIPÚ, BIO 08228, RAÍZES, 

HORIZONTE e BRS 194, com valores reduzidos de GG. Avaliando o caráter IQ, 

podemos destacar no grupo IV os genótipos TBIO PIONEIRO, BIO 07367, RAÍZES e 

GUAMIRIM e no grupo I a cultivar FRONTANA, portanto a presença destes 

genótipos em blocos de cruzamentos, visando à tolerância a PHS é indispensável, e 

as melhores combinações através da distância genética apresentada é o 

cruzamento entre genótipos de grupos distintos, buscando a melhor 

complementaridade de alelos distintos de tolerância a PHS presentes em ambas as 

constituições genéticas presentes neste experimento, resultando em progênies 

superiores. 
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2.4 Conclusões 

 

O ambiente interferiu nos resultados de alguns genótipos. Os genótipos BIO 

08228, RAÍZES, HORIZONTE e BRS 194 apresentam reduzidos percentuais de 

grãos germinados (GG), e a cultivar GUAMIRIM elevado índice de queda (IQ), para 

ambos os anos de avaliação e demonstram estabilidade para os carácteres e 

presença de genes de tolerância à germinação na pré-colheita do trigo (PHS). 

As maiores contribuições relativas para a definição das distâncias genéticas 

entre cultivares é dos caracteres Índice de queda (IQ), Ciclo da emergência a 

maturação (CICLO), Estatura da planta (EST) e Massa de mil grãos (MMG) nos dois 

anos de avaliação. 

A dissimilaridade genética prediz importantes genótipos (genitores), TBIO 

ITAIPÚ, BIO 08228, RAÍZES, HORIZONTE, BRS 194, TBIO PIONEIRO, BIO 07367, 

RAÍZES, GUAMIRIM e FRONTANA para compor os blocos de cruzamento, que 

visão à melhor complementaridade de alelos distintos e progresso genético para a 

tolerância a germinação na pré-colheita do trigo. 
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3. Estimativa dos parâmetros genéticos para os caracteres agronômicos 

associados à germinação na pré-colheita em trigo 
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3.1 Introdução 

 

Melhoria do potencial produtivo dos cereais provou ser a principal estratégia 

para aumentar a produção mundial de grãos e atender a demanda da crescente 

população. A cultura do trigo passou ao longo dos anos por constantes aumentos de 

produtividade e qualidade de grãos. No momento a triticultura nacional continua com 

constantes avanços na qualidade e no rendimento grãos, mas, o aperfeiçoamento 

em adaptação de cultivares aos ambientes até então não propícios ao cultivo, leva a 

visar à tolerância a estresses bióticos e abióticos em programas de melhoramento 

da cultura do trigo.  

No Brasil, na safra 2011/12 foi cultivada uma área de aproximadamente 2,1 

milhões de hectares. O país obteve nesta safra a produção de 5,4 milhões de 

toneladas, aproximadamente 50% do consumo interno, que é cerca de 10,16 

milhões de toneladas, com isto se enquadrando como um grande importador de trigo 

(CONAB, 2011). O Brasil apresenta a possibilidade de expansão da área de cultivo 

da cultura, e apesar da grande demanda interna existente para o produto, a 

triticultura brasileira não apresenta sinais de expansão, principalmente pela sua 

baixa atratividade econômica (BRUM e MÜLLER, 2008). 

Cabe destacar que os programas de melhoramento genético do trigo têm 

obtido avanços no rendimento, na qualidade, na adaptabilidade e estabilidade e 

tolerância destes genótipos a estresses bióticos e abióticos. Por meio do acúmulo de 

alelos favoráveis ao aumento da produtividade e da qualidade associado à fixação 

de características desejáveis. Entre as características desejáveis a cultura do trigo, 

podemos destacar a tolerância à germinação na pré-colheita (Pre-harvest sprouting - 

PHS). A melhor caracterização das cultivares lançadas ao cultivo é uma exigência 

dos produtores, pois, problemas na comercialização dos grãos de trigo nos moinhos 

são constantes, e estes problemas, de maneira geral, ocorrem por reduzida 

qualidade de grãos, intrínsecos dos cultivares, e/ou por problemas de reduzida 

qualidade de grãos originados por PHS. Simpson, (1990) e Gu et al. (2010) 

destacaram que o controle genético da dormência, pode ser pelo embrião ou pela 
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presença de tecidos maternos que envolvem a semente. 

Falta de dormência adequada das sementes é a principal razão para PHS no 

campo sob condições de chuva, sendo destacada como uma característica 

governada por múltiplos genes (LI et al., 2004). Portanto a busca por genótipos com 

maior tolerância a PHS, ou seja, com maior dormência, e que uma vez fornecida os 

fatores de ambiente, nas condições apropriadas para a germinação, à semente não 

evidencie reinício do processo germinativo, apesar de absorver água ou não, se 

mantendo intacta, sem apresentar deterioração (BEVILAQUA e EICHELBERGER, 

2004). 

A seleção com base no desempenho per se é feita a partir da expressão do 

fenótipo, sendo o produto do efeito genético, de ambiente e da interação genótipo x 

ambiente (GxE). A interação GxE tende a ocasionar dificuldades ao melhorista, pois, 

indica a inconsistência do genótipo com relação à variância de ambiente, exercendo 

implicações diretas no ganho genético. Deve ser levado em consideração, quando 

se traça uma estratégia de seleção de plantas, principalmente quando se trata de 

ambientes instáveis (CARVALHO et al., 2004), como os apresentados na região sul 

do Brasil. A germinação na pré-colheita pode ser ocasionada por interação genótipo 

x ambiente e representa um problema para a seleção de genótipos superiores 

(TRETHOWAN et al., 1996; BASSOI, et al., 2006), e se torna difícil e imprevisível o 

comportamento dos genótipos em diferentes ambientes. 

A herdabilidade vem a ser uma das propriedades mais importantes de um 

caráter métrico, pois, Carvalho et al. (2001) destacam que a herbabilidade expressa 

a confiança do valor fenotípico como um guia para o valor genotípico, ou seja, a 

superioridade fenotípica de origem genética que é transmitida aos seus 

descendentes. Esta superioridade fenotípica pode ser mais bem entendida pela 

variância genética e de ambiente sobre a variância fenotípica, sendo a herdabilidade 

o efeito acumulativo de todos os locos que o afetam. Uma das formas de estimar a 

herdabilidade é através dos quadrados médios esperados (QM), em que a soma dos 

quadrados pode ser dividida em componentes originados pela análise de variância 

(ANOVA). Carvalho et al. (2001) comentam que é possível estimar a herdabilidade 

de linhagens fixas e variedades através dos quadrados médios em experimentos 

que seguem um delineamento correto. 

Desta forma o objetivo do trabalho foi estimar o desempenho individual (per 

se) de genótipos fixos de trigo em caracteres relacionados à germinação na pré-
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colheita e determinar o desempenho dos diferentes genótipos com tolerância e 

suscetibilidade a germinação na pré-colheita, e assim, verificar a contribuição dos 

efeitos genéticos e de ambiente na estimativa da herdabilidade. 
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3.2 Material e métodos 

 

Os experimentos foram conduzidos nos anos de 2010 e 2011, no campo 

experimental do Centro Agropecuário da Palma (CAP) pertencente ao Centro de 

Genômica e Fitomelhoramento (CGF), situado no Capão do Leão. O solo é 

classificado como Podzólico Vermelho Amarelo da unidade de Mapeamento Pelotas. 

O município está situado a 31º 52' 00'' de latitude sul e 52º 21' 24'' de longitude 

oeste; a uma altitude de 13,24m, com uma precipitação pluviométrica média anual 

de 1280,2mm. 

As constituições genéticas empregadas no estudo abrangem 33 genótipos 

de trigo, sendo dezenove cultivares e quatorze linhagens desenvolvidas nos 

programas de melhoramento das instituições da região sul do país: TBIO TIBAGI, 

TBIO IVAÍ, TBIO PIONEIRO, TBIO ITAIPU, QUARTZO, MIRANTE, MARFIM, 

VALENTE, SUPERA, FRONTANA, RAÍZES, HORIZONTE, CRISTALINO, CAMPO 

REAL, BRAVO, GUAMIRIM, BRS 248, BRS 194, BRS 220, BIO 08228, BIO 08545, 

BIO 07367, BIO 07264, ORL 060742, ORL 060764, ORL 060922, CEP 01-167, CEP 

05-128, CEP 07-136, CEP 06-219, CEP 06-167, CEP 05-6 e CEP 07-31. Dos 33 

genótipos foi realizada a divisão em três grupos distintos quanto à tolerância a grãos 

germinados no teste de PHS. A divisão foi realizada com base em porcentual de 

grãos germinados (GG), portanto o grupo I foi composto por 11 genótipos tolerantes 

(TBIO ITAIPU, QUARTZO, FRONTANA, RAÍZES, HORIZONTE, CAMPO REAL, 

GUAMIRIM, BRS 248, BRS 194, BIO 08228 e CEP 05-128,) que obtiveram 

resultados abaixo de 20,8% de GG na média dos dois anos e seus resultados 

apresentaram certa estabilidade. O grupo II foi composto por 10 genótipos sensíveis 

a GG com resultados acima de 20,8% de GG (TBIO TIBAGI, TBIO PIONEIRO, 

MIRANTE, MARFIM, VALENTE, SUPERA, BIO 07264, ORL 060922, CEP 01-167, e 

CEP 06-219) e um grupo III que foi composto por 12 genótipos com comportamento 

imprevisível de GG, onde obtiveram em um ano elevado GG e em outro reduzido 

GG (TBIO IVAÍ, CRISTALINO, BRAVO, BRS 220, BIO 08545, BIO 07367, ORL 

060742, ORL 060764, CEP 07-136, CEP 06-167, CEP 05-6 e CEP 07-31). 
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Foi empregado o delineamento de blocos casualizados com três repetições, 

a semeadura foi realizada pelo sistema convencional com densidade de 300 

sementes aptas por metro quadrado, sendo a parcela constituída por 5 linhas de 5 

metros de comprimento e espaçadas em 0,20m entre si. Foram realizadas duas 

aplicações de fungicida Folicur (Tebuconazole) para ambos os anos de cultivo, 

objetivando o controle de ataque de patógenos nos genótipos avaliados. A adubação 

e calagem foi efetuada com base nas recomendações técnicas para a cultura nos 

estados do RS e SC (CBQFS, 2004), de acordo com o resultado da análise do solo 

coletado em cada um dos anos de cultivo. Os tratamentos culturais, de controle de 

plantas daninhas, e pragas foram feitos de acordo com as Recomendações da 

Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale (RCBPTT, 2010). 

Nos dois anos de avaliação a semeadura foi dividida em três épocas, no ano 

de 2010 a primeira época de semeada foi no início de agosto e as demais épocas 

em intervalos de dez dias. Em 2011 a semeadura foi realizada na primeira quinzena 

de julho e as demais em intervalos de dez dias. Este procedimento foi efetuado, para 

que as espigas apresentassem o ponto de maturação fisiológica, no mesmo período 

e pudessem ser colhidas na mesma data. Foram consideradas plantas 

fisiologicamente maduras, quando as espigas perderam a coloração verde, mas, os 

nós dos colmos ainda estavam verdes (HANFT e WYCH, 1982). 

No ponto de maturidade fisiológica foram colhidas espigas, as quais foram 

utilizadas para as análises. No ano de 2010 as espigas foram colhidas e secas a 

temperatura ambiente durante sete dias em local protegido, posteriormente 

colocadas em sacos plásticos e armazenadas congeladas a aproximadamente -4°C 

(dezembro) até a execução das análises (janeiro). No ano de 2011 as espigas foram 

colhidas e secas a temperatura ambiente durante sete dias em local protegido, 

posteriormente, colocadas em sacos plásticos e armazenadas congeladas em 

freezer a aproximadamente -15°C (dezembro) até as avaliações (janeiro). 

Em ambos os anos foram separadas um grupo de espigas, e imediatamente 

foram trilhados, os grãos moídos para a produção de farinha integral para a posterior 

avaliação do índice de queda através do aparelho Falling Number de Hagberg. Uma 

segunda amostra de espigas foi utilizada para a análise de porcentagem de grãos 

germinados. E uma terceira amostra foi retirada e realizada as avaliações dos 

componentes de espigas de trigo. 
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Foram avaliados grãos germinados (GG, em porcentual) e índice de queda 

(IQ, em segundos). As análises foram efetuadas no Laboratório de Genômica e 

Fitomelhoramento, localizado junto à Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

(LGF/FAEM/ UFPel). As avaliações laboratoriais da tolerância a germinação em 

trigo, na pré-colheita foram realizadas utilizando o delineamento de blocos ao acaso 

com três repetições, sendo cada repetição constituída de dez espigas. As espigas 

foram colocadas imersas em água destilada por 8 horas, nelas foi aplicado fungicida 

Vitavax® – Thiram 200 SC (200g.L-1) e foram enroladas na posição vertical em 

folhas de papel de germinação previamente embebido em água destilada. Ao formar 

os rolos com as espigas, estes foram colocados em sacos plásticos, para que não 

ocorresse a perda de umidade. Depois foram colocadas para encubar por sete dias 

a 20°C ±1°C em câmara de germinação BOD. Após os setes dias de incubação os 

rolos com as espigas foram retirados da câmara de germinação e colocados para 

secar em estufa a 50°C por 72h. Com o término da secagem, foi realizada a trilha e 

avaliação do número de grãos germinados e número total de grãos e, 

posteriormente, transformados para porcentagem de grãos germinados (%GG).  

O índice de queda é a avaliação que mede a atividade da enzima alfa-

amilase e expressa a intensidade de grãos germinados em trigo antes que eles 

emitam a radícula, ou apresentem o rompimento do pericarpo. Foi determinada pelo 

método de Hagberg (Cereal Chemistry, v.58, p. 202, 1960) no aparelho “Falling 

Number”, sendo o valor expresso em segundos e quanto menor o tempo, maior o 

teor e a atividade da enzima. Anteriormente, os grãos foram moídos em moinho 

experimental marca Perten e produzida à farinha integral, destas foram retiradas 

amostras de sete gramas para a execução das análises. No ano de 2010 as 

avaliações de índice de queda foram realizadas em aparelho manual Falling Number 

1200, marca Perten. No ano 2011 foram realizadas as avaliações em aparelho 

automático Falling Number 1500, marca Perten. 

Os dados foram submetidos à análise de variância com o objetivo de 

detectar a influência dos fatores principais genótipo e ano, bem como a interação 

entre eles. A comparação de médias foi realizada pelo teste Scott e Knott a 5% de 

probabilidade de erro, utilizando o programa computacional Genes (CRUZ, 2006). 
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O cálculo da variância genética foi obtido por meio da equação 

 

  
   

        

 
 

 

Onde, 

  
  = variância genética 

   
 = quadrado médio da fonte de variação genótipo; 

    = quadrado médio do erro; 

  = número de repetições. 

A variância de ambiente (  
 ) é obtida pelo quadrado médio do erro (    = 

  
 ), e estando de posse da variância genética (  

 ) e variância de ambiente (  
 ), a 

soma das variâncias genética e variância de ambiente, obtêm-se à variância 

fenotípica (  
     

    
 ). 

A herdabiliadade foi estimada através de, 

 

   
   

   
 

   
  

 

 Onde,  

   
 = herdabilidade no sentido amplo. 
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3.3 Resultados e discussão 

 

De acordo com a análise de variância, (Tabela 3.1), existe a interação 

genótipo x ambiente significativo. Portanto, podemos ressaltar que existe diferença 

na resposta a tolerância ao porcentual de grãos germinados e ao índice de queda 

nos genótipos avaliados quando cultivados em diferentes ambientes (anos) de 

cultivo. Gooding et al. (2012) destaca que houve significância dos efeitos de 

genótipo e ano em seus trabalhos, demonstrando claramente que os fatores 

genéticos e ambientais contribuíram para a variação fenotípica de dormência dos 

grãos. 

De acordo com os valores de GG (Tabela 3.1) apresentados no ano de 2010, 

podemos verificar a presença dos três grupos e o comportamento dos genótipos a 

GG, o grupo intermediário obteve bons valores de GG, menos a linhagem ORL 

060742, com elevado GG (28%). Avaliando os resultados de IQ para os genótipos 

tolerantes, o genótipo GUAMIRIM obteve o melhor resultado em 2010 (477s), em 

2011 os genótipos BIO 08228 (381s), FRONTANA (389s) RAÍZES (384s) e 

GUAMIRIM (378s), que se refletiu em novamente em ambas serem de melhores 

valores na análise conjunta dos dois anos BIO 08228 (392s), FRONTANA (406s) 

RAÍZES (402s) e GUAMIRIM (427s). Com reduzido GG e elevado IQ, estes 

genótipos demonstraram a presença de dormência nas sementes e reduzida 

atividade de enzimas que realizam a degradação do amido nos grãos. Estes 

resultados evidenciam que a utilização destes genótipos por produtores é mais 

segura, e mesmo havendo pequenos atrasos na colheita com situação propicia a 

PHS, isto não se refletirá em redução da qualidade de grãos e farinha. A dormência 

nas sementes pode ser ocasionada pelo embrião e/ou pela presença de tecidos 

como a pálea, lema, e glumas, que cobrem as sementes (SIMPSON, 1990). Gu et al. 

(2010) destacam em seu trabalho que houve o controle genético da dormência pela 

presença de tecidos maternais que cobrem as sementes. A presença de tecidos 

maternais pode ter influenciado o controle genético da dormência nestes genótipos. 

Avaliando somente os genótipos sensíveis ao GG (Tabela 3.1), TBIO 
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PIONEIRO (418s), MARFIM (439s) e SUPERA (425s) obtiveram os melhores 

resultados em 2010, já em 2011 a cultivar destaque foi TBIO PIONEIRO (425s), e na 

análise conjunta novamente a cultivar TBIO PIONEIRO (421s), juntamente com 

MARFIM (391s) e TBIO TIBAGI (391s). Estes genótipos apesar de apresentarem 

elevados GG, demonstraram que possuem elevado IQ, quando as espigas são 

colhidas em maturação fisiológica. As sementes não acumularam elevada 

dormência, isto em condições desfavoráveis como temperatura elevada associada a 

chuvas constantes pode ocasionar a PHS, mas, em contra partida apresentaram 

reduzida atividade de enzimas que degradam o amido, como a alfa-amilase, o que 

podemos afirmar é que estes genótipos quando submetidos a condições favoráveis 

a germinação como os apresentados no teste de GG, este nível de enzimas 

aumenta e/ou a atividade destas é mais intensa. Portanto analisando estes 

resultados, podemos confirmar que na utilização destes genótipos pelos produtores 

de grãos, não pode haver atrasos na colheita, pois com reduzida presença de 

dormência, associado à rápida degradação do amido pelas proteases presentes nos 

grãos, proporcionará redução da qualidade de grãos e farinha. 

Os genótipos classificados como intermediários (Tabela 3.1), apresentaram 

baixa estabilidade para GG, não repetindo os resultados aproximados em ambos os 

anos, e sim resultados discrepantes. As constituições genéticas BIO 07367 e 

CRISTALINO, obtiveram bons resultados de IQ, 394 segundos e 389 segundos, 

respectivamente. Com a avaliação de somente dois anos não ficou claro se houve 

dormência das sementes para GG nestes genótipos intermediários, havendo a 

necessidade de mais um ano de avaliação, para a melhor compreensão. Ambas as 

cultivares apresentaram maior estabilidade para IQ, que demonstraram uma baixa 

atividade das proteases nas sementes quando colhidas em maturação fisiológica.  

Para o caráter GG o ano de 2011 (Tabela 3.2) apresentou coeficientes de 

variação (CV%) elevados em relação ao ano de 2010, para todos os grupos, que 

demonstrou a maior dispersão dos dados, todos os CV% foram classificados como 

médios (de 10 a 20%), menos para os genótipos tolerantes em 2010, onde foi 

classificado como alto de 20,48%. Os CV% para IQ foram classificados como baixos 

(inferiores a 10%) de acordo com classificação de Pimentel Gomes, (1985), citado 

por Carvalho et al., (2004). As médias para GG (Tabela 3.2) foram elevadas no ano 

de 2011em relação a 2010, demonstrando que na média os genótipos acumularam 

menor dormência, seja genótipos tolerantes, sensíveis ou tolerantes + sensíveis. 
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Para IQ em 2011, ambos os grupos obtiveram médias inferiores a 2010, 

demonstrando que neste ano que houve a menor ação de enzimas proteases (alfa-

amilase), responsáveis pela degradação do amido presente no grão.  

 

Tabela 3.1 - Resumo da análise de variância e valores médios do porcentual de 
grãos germinados (GG) e índice de queda em segundos (IQ) em 
genótipos de trigo cultivados no Capão do Leão, nos anos de 2010 e 
2011. UFPel, Pelotas-RS, 2012. 

Caracteres 
Quadrado Médio 

Média CV% 
Genótipo Ano G x A   Erro 

GG (%) 331,19** 2640,04** 195,13** 
 

10,98 19,06 17,38 
IQ (segundos) 11512,86** 31489,94** 2681,93**   236,86 354,31 4,34 

Genótipos 
GG 

 
IQ 

2010 2011 2010/11   2010 2011 2010/11 

TBIO ITAIPÚ # 15,0+ C 8,3 f 11,7 b   372 d 362 c 367 b 
BIO 08228 7,7 E 4,3 f 6,0 b   403 c 381 b 392 a 
QUARTZO 15,3 C 14,7 e 15,0 b   416 b 312 e 364 b 
FRONTANA 17,0 C 16,0 d 16,5 b   423 b 389 b 406 a 
RAÍZES 10,7 D 11,3 e 11,0 b   420 b 384 b 402 a 
HORIZONTE 8,7 E 14,0 e 11,3 b   373 d 337 d 355 b 
CAMPO REAL 6,7 E 14,7 e 10,7 b   364 e 332 d 348 b 
GUAMIRIM 8,0 E 20,7 d 14,2 b   477 a 378 b 427 a 
BRS 248 11,3 D 17,7 d 14,5 b   342 e 342 d 342 b 
BRS 194 5,7 e 9,7 f 7,7 b   330 f 296 e 313 c 
CEP 05-128 13,3 c 28,3 c 20,8 b   298 f 256 f 277 d 

TBIO TIBAGI$ 21,3 b 23,7 d 22,5 a   401 c 380 b 391 a 
TBIO PIONEIRO 32,0 a 30,0 c 31,0 a   418 b 425 a 421 a 
BIO 07264 22,3 b 35,7 b 29,0 a   362 e 280 f 321 c 
MIRANTE 30,0 a 28,0 c 29,0 a   357 e 348 d 352 b 
MARFIM 25,3 b 31,0 c 28,2 a   439 b 343 d 391 a 
VALENTE 23,0 b 30,7 c 26,8 a   316 f 336 d 326 c 
SUPERA 33,0 a 19,3 d 26,2 a   425 b 323 e 374 b 
ORL 060922 35,0 a 37,0 b 36,0 a   398 c 314 e 356 b 
CEP 01-167 21,0 b 33,0 b 27,0 a   355 e 390 b 372 b 
CEP 06-219 20,3 b 30,0 c 25,2 a   375 d 358 c 367 b 

TBIO IVAÍ@ 7,7 e 19,3 d 13,5 b 
 

372 d 377 b 374 b 
BIO 08545 10,3 d 20,7 d 15,5 b 

 
323 f 330 d 327 c 

BIO 07367 23,3 b 14,7 e 19,0 b 
 

426 b 361 c 394 a 
ORL 060742 9,0 e 47,3 a 28,0 a 

 
198 h 271 f 235 e 

ORL 060764 12,7 d 20,7 d 16,7 b 
 

337 e 342 d 339 b 
CRISTALINO 10,3 d 27,0 c 18,7 b 

 
392 c 386 b 389 a 

BRAVO 20,7 b 9,3 f 15,0 b 
 

348 e 356 c 352 b 
BRS 220 6,7 e 21,3 d 14,0 b 

 
350 e 364 c 357 b 

CEP 07-136 10,0 d 20,0 d 15,0 b 
 

348 e 318 e 333 c 
CEP 05-6 5,0 e 35,7 b 20,3 b 

 
318 f 269 f 294 c 

CEP 06-167 6,3 e 22,7 d 14,5 b 
 

377 d 372 b 374 b 
CEP 07-31 4,0 e 33,0 b 18,5 b 

 
257 g 265 f 261 d 

MÉDIA 15,4 22,7 19,1   367 342 354 
; ** Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F; 

 + 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a 5% 

de probabilidade segundo teste Scott-Knott;
 # 

Genótipos tolerantes;
 $ 

Genótipos sensíveis; 
@

 Genótipos intermediários; CV = 
coeficiente de variação porcentual 
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Tabela 3.2 - Análise de médias e coeficiente de variação percentual para os 
caracteres avaliados nas diferentes classes, nos anos de 2010 e 
2011, no município de Capão do Leão, UFPel, Pelotas-RS, 2012. 

Ano Caracteres Classe Média  CV % 

2010 GG Tolerante 11,57 17,34 

2011 GG Tolerante 14,09 20,48 

2010 GG Sensível 25,53 12,33 

2011 GG Sensível 30,30 15,32 

2010 GG Toler+Sens 18,22 14,05 

2011 GG Toler+Sens 21,80 17,43 

2010 IQ Tolerante 392,85 4,85 

2011 IQ Tolerante 353,94 3,73 

2010 IQ Sensível 374,20 4,84 

2011 IQ Sensível 337,20 3,32 

2010 IQ Toler+Sens 383,97 4,90 

2011 IQ Toler+Sens 345,97 3,55 
CV% = Coeficiente de variação percentual; GG = porcentual de grãos germinados (%); IQ = índice de queda (segundos). 

 

As herdabilidades apresentadas pelos genótipos tolerantes e sensíveis para 

GG (Tabela 3.3) evidenciam que existem maiores valores de herdabilidade para os 

genótipos tolerantes em ambos os anos, 2010 (0,85) e 2011(0,77), em relação aos 

sensíveis, 2010 (0,81) e 2011 (0,43), que se reflete em elevadas herdabilidades na 

análise conjunta de tolerantes mais sensíveis 2010 (0,93) e 2011 (0,86). Deste 

modo, podemos afirmar que ocorreu maior variância genética em relação à variância 

fenotípica em 2010, da mesma forma para os cultivares tolerantes em ambos os 

anos ocorreu menor ação da variância de ambiente. Os valores de herdabilidades 

apresentados pelo grupo de genótipos sensíveis de 2010 (0,81) e 2011 (0,43) 

demonstraram que esta característica depende da variância genética e da variância 

de ambiente, a qual os indivíduos estão presentes (CARVALHO et al., 2001). A 

interação genótipo x ambiente em função das diferenças de volume de 

precipitações, avaliados em diferentes anos pode ocasionar herdabilidades 

reduzidas (TONON, 2000). 

Ao caráter IQ (Tabela 3.3) o genótipo correspondeu a 82% e 85% (h2 = 0,82 e 

0,85) da variação do fenótipo nos genótipos tolerantes, já para os genótipos 

sensíveis o genótipo respondeu a 85% e 95% da variação fenotípica. Para a análise 

conjunta dos dados as herdabilidades foram elevadas de 0,84 e 0,91. Resultado 

elevado de herdabilidade corresponde que os fatores genéticos têm uma grande 

participação em determinar o valor fenotípico dos indivíduos, e fica evidente a 
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pequena ação do ambiente (CARVALHO et al., 2001). 

 

Tabela 3.3 – Esperança dos quadrados médios em caracteres agronômicos 
associados à germinação na pré-colheita em genótipos fixos de 
trigo, conduzidos em 2010 e 2011, no município do Capão do Leão, 
UFPel, Pelotas-RS, 2012. 

Ano 
Tolerantes Análise de variância 

Média 
Parâmetros genéticos 

Caracteres QME QMT VA VF VG h
2
 

2010 
GG 4,02 74,07 11,58 4,02 27,37 23,35 0,85 

IQ 363,60 5271,56 392,85 363,60 1999,59 1635,99 0,82 

Ano 
Sensíveis Análise de variância 

Média 
Parâmetros genéticos 

Caracteres QME QMT VA VF VG h
2
 

2010 
GG 9,91 140,09 25,53 9,91 53,30 43,39 0,81 

IQ 327,56 6394,24 374,20 327,56 2349,79 2022,23 0,86 

Ano 
Tolerantes Análise de variância 

Média 
Parâmetros genéticos 

Caracteres QME QMT VA VF VG h
2
 

2011 
GG 8,33 92,27 14,09 8,33 36,31 27,98 0,77 

IQ 174,86 3070,39 353,94 174,86 1140,04 965,18 0,85 

Ano 
Sensíveis Análise de variância 

Média 
Parâmetros genéticos 

Caracteres QME QMT VA VF VG h
2
 

2011 
GG 21,55 70,40 30,30 21,55 37,83 16,28 0,43 

IQ 125,56 7228,01 337,20 125,56 2493,04 2367,48 0,95 

Ano 
Toler+Sens Análise de variância 

Média 
Parâmetros genéticos 

Caracteres QME QMT VA VF VG h
2
 

2010 
GG 6,56 253,14 18,22 6,56 88,75 82,19 0,93 

IQ 354,48 5786,43 383,96 354,48 2165,13 1810,65 0,84 

Ano 
Toler+Sens Análise de variância 

Média 
Parâmetros genéticos 

Caracteres QME QMT VA VF VG h
2
 

2011 
GG 14,45 284,25 21,81 14,45 104,38 89,93 0,86 

IQ 151,45 5007,96 345,97 151,45 1770,29 1618,84 0,91 
QME = quadrado médio do erro; QMT = quadrado médio do tratamento; VA = variância de ambiente; VF = variância fenotípica; 
VG = variância genotípica; h

2
 = herdabilidade do caráter; GG = porcentual de grãos germinados (%); IQ = índice de queda 

(segundos).  
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3.4 Conclusões 

 

Os genótipos tolerantes (grupo I) são caracterizados como genótipos de 

elevada dormência e reduzida atividade de enzimas (alfa-amilases). Também 

apresentam reduzidos valores de percentual de grãos germinados (GG) e elevados 

valores de índice de queda (IQ). 

A interação genótipo x ambiente causa diferenças de herdabilidade nos 

genótipos sensíveis para o caráter GG. Os genótipos TBIO PIONEIRO, MARFIM e 

TBIO TIBAGI do grupo II, apresentam reduzida atividade da enzima alfa amilase. 

Houve pronunciada variância genética em relação à variância fenotípica para 

GG e IQ, evidenciando elevados valores de herdabilidade para ambos os anos 

exceto para GG nos genótipos sensíveis em 2011. 
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4. Análise dialélica envolvendo caracteres relacionados à germinação na pré-

colheita em trigo 
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4.1 Introdução 

 

A cultura do trigo (Triticum aestivum L.) participa de grande número de 

produtos destinados à alimentação humana, apresentando produção e consumo 

crescente em nível mundial. No Brasil além de ser considerado um alimento 

estratégico, o cereal tem sido a principal alternativa de renda para os agricultores do 

sul do país durante o cultivo de lavouras na estação fria (SCHEEREN et al., 1995). 

No Brasil, na safra 2011/12 foi cultivada uma área de aproximadamente 2,1 milhões 

de hectares. O país obteve nesta safra a produção de 5,4 milhões de toneladas, 

aproximadamente 50% do consumo interno, que é cerca de 10,16 milhões de 

toneladas, com isto, se enquadrando como um grande importador de trigo. Os 

estados da região Sul se destacam como os principais produtores de trigo do país, 

juntos os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina representam 90% 

do trigo produzido. O estado do Rio Grande do Sul, nesta safra foi responsável por 

42% e 45% da área cultivada e da produção, respectivamente (CONAB, 2011).  

Condições adversas são impostas a triticultura nacional quando comparadas 

a outros países como Argentina e Canadá, estas adversidades são o motivo de 

custos adicionais aos agricultores, com maiores gastos de insumos, minerais e 

fungicidas, além do risco de geadas na floração e o excesso de chuva precedendo a 

colheita, todos estes fatores diminuem a capacidade competitiva do trigo nacional 

(SILVA et al., 2005). 

Diante da necessidade de atender a maior demanda deste cereal, o 

investimento em pesquisa tem sido fundamental para incrementar a produção 

nacional do trigo. Principalmente os programas de melhoramento genético, 

representam a maneira mais eficiente de elevar o rendimento e melhorar a qualidade 

dos grãos de trigo, e consequentemente elevar a competitividade da triticultura no 

Sul do Brasil. Neste sentido o emprego de cultivares com maior potencial genético 

tem sido a única solução que não implica em custos adicionais ao agricultor 

(SCHEEREN et al., 1995; KUREK et al., 2001; SCHMIDT, 2008). 

Os desafios para os programas de melhoramento são inesgotáveis, podemos 
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destacar a constante presença de estresses abióticos e bióticos associados às 

principais culturas de cereais. Entre os estresses podemos destacar o estresse 

abiótico ocasionado pela germinação na pré-colheita em trigo (Pre-harvest sprouting 

- PHS). As adversidades climáticas, como temperaturas elevadas e precipitação 

antes e durante o período de colheita ocasionam o fenômeno da PHS dos grãos de 

trigo que deprecia a qualidade da farinha através do desencadeamento de enzimas 

responsáveis pela germinação, que degradam o amido (DERERA, 1989; ZANETTI 

et al., 2002). Pela menor qualidade do trigo as indústrias moageiras depreciam o 

produto refletindo em menores preços pagos aos produtores (CUNHA, 2004). 

Um grande desafio para os programas de melhoramento genético da cultura 

do trigo é disponibilizar cultivares com elevada produtividade de grãos associada à 

qualidade de grãos. A qualidade de grãos está associada à tolerância a PHS das 

cultivares, entre as principais dificuldades enfrentadas pelos programas de 

melhoramento genético está à melhor caracterização dos genótipos a serem 

utilizados em blocos de cruzamento. Allard, (1999), destaca que em cruzamentos 

artificiais determinados genótipos podem originar progênies híbridas de desempenho 

muito superior ou inferior aos seus genitores. Neste sentido, é de fundamental 

importância, o conhecimento de procedimentos que viabilizem a indicação dos 

melhores genitores para cruzamentos, representando uma ótima ferramenta na 

formação de populações elites para a seleção, dando maior suporte ao melhorista 

na obtenção de progresso genético (BERTAN, 2007; CARVALHO et al., 2008) 

Analisando o genótipo em seu desempenho per se, considerando somente 

caracteres fenotípicos é insuficiente para assegurar a obtenção de progênie com 

elevado potencial genético, uma vez que o progresso genético que ocorre na 

formação de novas progênies é de caráter aleatório e de difícil repetibilidade 

(GANDIN, 1982). Uma forma eficiente de seleção de genitores para compor blocos 

de cruzamento é realizada com base na capacidade geral e especifica de 

combinação, e assim permitir a seleção das melhores combinações em gerações 

iniciais (LORENCETTI et al., 2006). 

Os métodos de análises de interpretação de cruzamentos dialélicos, visam 

contribuir com informações sobre a capacidade geral (CGC) e especifica (CEC) de 

combinação e efeito materno (CRUZ et al., 2004). Entre os métodos podemos 

destacar a metodologia do Modelo 1 descrito por Griffing, (1956), considerando o 

desempenho dos genitores e respectivos F1s e os recíprocos, método o qual é um 
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dos mais utilizados para fornecer informações sobre a capacidade geral e especifica 

de combinação dos genitores em cruzamentos artificiais. A CGC está associada com 

efeitos gênicos aditivos (GRIFFING, 1956,), representando o comportamento médio 

de uma linhagem em combinações híbridas (ALLARD, 1999), de grande utilidade na 

indicação de genitores a serem utilizados em blocos de cruzamentos (CRUZ et al., 

2004). Já a CEC pode ser estimada como o desvio do comportamento em relação 

ao que seria esperado com base na capacidade geral de combinação, são medidas 

dos efeitos não aditivos (CRUZ et al., 2004), efeitos de dominância e epistasia, 

(GRIFFING, 1956). A CGC e CEC são úteis na indicação das melhores combinações 

híbridas, porém, pode haver efeito recíproco quando o genótipo é utilizado como 

genitor paterno ou materno. Allard, (1999), destaca que o sucesso do melhoramento 

genético de uma espécie vegetal, está baseado na existência de variabilidades de 

CGC e CEC e efeito recíproco. 

Trabalhos de CGC e CEC e de efeito recíprocos, tem sido realizado em 

espécies de fecundação cruzada, na qual se busca a exploração comercial da 

heterose dos híbridos F1, e com isso incrementar o rendimento de grãos, como na 

cultura do milho (LOCATELI, et al., 2002; ENGELSING et al., 2011). O principal foco 

destes estudos está na exploração dos efeitos gênicos não aditivos, ou seja, a 

possibilidade de uma combinação específica entre constituições genéticas distintas 

podendo resultar em híbridos com elevada heterose (vigor híbrido) e expressivo 

valor comercial (ALLARD, 1999, SILVA et al., 2006; ENGELSING et al., 2011). Em 

autógamas, o principal objetivo tem sido o desenvolvimento de linhagens 

homozigotas e posteriormente a identificação de cultivares superiores. Os estudos 

têm como base a identificação dos efeitos gênicos de aditividade, pois estes são 

transmitidos para as progênies e mantidos ao longo das gerações (ALLARD, 1999). 

O objetivo do trabalho foi estimar, mediante cruzamento dialélico, e através de 

diferentes gerações a capacidade geral e específica de combinação, assim como 

seu efeito recíproco em oito genitores de trigo, a fim de indicar as melhores 

combinações de genitores em cruzamentos, visando o incremento de ganho 

genético de rendimento através de caracteres relacionados à germinação na pré-

colheita de trigo.  
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4.2 Material e métodos 

 

Os cruzamentos artificiais foram realizados no período de junho a novembro 

de 2010, em casa de vegetação, seguindo o modelo dialélico completo, 

considerando os recíprocos, resultando em 56 combinações híbridas. No mesmo 

ano, uma amostra das sementes F1 de cada combinação foi semeada em casa de 

vegetação, visando o avanço de geração (F2). As sementes remanescentes F1 foram 

armazenadas em geladeira.  

O experimento foi conduzido na estação fria de 2011, no campo experimental 

do Centro Agropecuário da Palma (CAP) pertencente ao Centro de Genômica e 

Fitomelhoramento (CGF) da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM), 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), situado no Capão do Leão. O solo é 

classificado como Podzólico Vermelho Amarelo da unidade de Mapeamento Pelotas. 

O município está situado a 31º 52' 00'' de latitude sul e 52º 21' 24'' de longitude 

oeste; a uma altitude de 13,24m, com uma precipitação pluviométrica média anual 

de 1280,2mm. 

Para a realização dos cruzamentos artificiais foram empregados oito 

genitores, sendo os seguintes: BRS 220, MARFIM, SUPERA, VALENTE, BRS 194, 

FRONTANA, ITAIPÚ e QUARTZO. Os genitores foram escolhidos com base nos 

desempenhos distintos de tolerância que manifestam para o caráter germinação na 

pré-colheita (PHS). Sendo os genótipos BRS 220, MARFIM, SUPERA e VALENTE, 

classificados como sensíveis a PHS e os cultivares BRS 194, FRONTANA, ITAIPÚ e 

QUARTZO classificados como tolerantes a PHS. 

Os genitores, híbridos F1 e populações segregantes F2, e seus recíprocos, 

respectivamente, foram cultivados em condições de lavoura no delineamento de 

blocos casualizados, com três repetições. As populações fixas F1 e os genitores 

constituíram parcelas experimentais de 10 plantas, cultivadas em uma linha de 3,0 m 

de comprimento, com espaçamento de 0,3 m entre plantas e entre linhas. Já as 

populações F2 formaram parcelas compostas por 40 plantas, cultivadas em cinco 

linhas de 3,0 m de comprimento, com mesmo espaçamento entre plantas e entre 
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linhas como mencionado anteriormente. 

Os tratamentos culturais, de controle de plantas daninhas, e pragas foram 

feitos de acordo com as Recomendações da Comissão Brasileira de Pesquisa de 

Trigo e Triticale (RCBPTT, 2010). Os caracteres avaliados em todas as combinações 

híbridas, populações segregantes e genitores foram: índice de queda úmido (IQU) 

em segundos aferido no aparelho Falling Number de Hagberg e porcentual de grãos 

germinados (GG) através da contagem de grãos germinados nas espigas e posterior 

divisão pelo número total de grãos da espiga. 

As espigas foram colhidas em ponto de maturação fisiológica, foram 

consideradas espigas fisiologicamente maduras, quando as espigas perderam a 

coloração verde, mas, os nós dos colmos ainda estavam verdes (HANFT e WYCH, 

1982). Neste ponto de maturidade fisiológica foram colhidas espigas, as quais foram 

utilizadas para as análises. Após foram secas a temperatura ambiente durante sete 

dias em local protegido, posteriormente colocadas em sacos plásticos e 

armazenadas congeladas em freezer a aproximadamente -15°C (dezembro) até as 

avaliações (janeiro). 

 

Análises laboratoriais 

 

As análises foram efetuadas no Centro de Genômica e Fitomelhoramento, 

localizado junto à Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (CGF/FAEM/UFPel). As 

avaliações laboratoriais da tolerância a germinação em trigo, na pré-colheita foram 

realizadas nas gerações fixas, híbridos F1, F1 recíprocos e genitores, utilizando o 

delineamento de blocos ao acaso com três repetições, sendo cada repetição 

constituída de cinco espigas. Na avaliação de GG as espigas foram colocadas 

imersas em água destilada por 16 horas, nas espigas foi aplicado fungicida Vitavax® 

– Thiram 200 SC (200 g.L-1), as espigas foram enroladas na posição vertical em 

folhas de papel de germinação previamente embebido em água destilada. Após 

formar os rolos com as espigas estes foram colocados em sacos plásticos, para que 

não ocorresse a perda de umidade. Depois foram colocadas para encubar por sete 

dias a 25ºC ±1°C em câmara de germinação BOD. Após os setes dias de incubação 

os rolos com as espigas foram retirados da câmara de germinação e colocados para 

secar em estufa a 50ºC por 72 horas, com o término da secagem, foi realizada a 
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trilha e avaliação do número de grãos germinados e número total de grãos e 

posteriormente transformados para porcentagem de grãos germinados (%GG).  

O índice de queda úmido (IQU) foi avaliado nas populações segregantes F2 

e F2 recíprocos e nas gerações fixas, híbridos F1, F1 recíprocos e genitores, 

utilizando o delineamento de blocos ao acaso com três repetições, sendo cada 

repetição constituída de 20 espigas. As espigas foram reunidas e colocadas imersas 

em água destilada por 2 horas, e enroladas na posição vertical em folhas de papel 

de germinação previamente embebido em água destilada. Após formar os rolos com 

as espigas estes foram colocados em sacos plásticos, para que não ocorresse a 

perda de umidade. Depois foram colocadas para encubar por três dias a 25ºC ±1°C 

em câmara de germinação BOD. Após os três dias de incubação os rolos com as 

espigas foram retirados da câmara de germinação e colocados para secar em estufa 

a 50ºC por 72 horas, com o término da secagem, foi realizada a trilha e os grãos 

foram moídos para a produção de farinha integral e o índice de queda úmido foi 

avaliado com o aparelho automático de “Falling Number” marca PERTEN 1500, 

conforme Hagberg, (1960), realizadas no Laboratório de Duplo-haplóides (CGF-

FAEM-UFPel). 

De acordo com os resultados da análise de variância, as somas dos 

quadrados dos tratamentos foram decompostos em capacidade geral de 

combinação, capacidade específica de combinação e em efeitos recíprocos. 

Considerando os efeitos fixos (as inferências dos resultados podem ser estendidas 

somente sobre os genitores) foi empregado o método 1 do modelo fixo de Griffing 

(1956), conforme a seguinte equação estatística: 

                     ̅   

onde,      valor médio da combinação híbrida (   ) ou do genitor (   ); m = 

média geral;       = efeitos da capacidade geral de combinação do i-ésimo e do j-

ésimo genitor, respectivamente;      efeito da capacidade específica de 

combinação para os cruzamentos entre os genitores de ordem i e j;       efeito 

recíproco que mede as diferenças proporcionadas pelo genitor i ou j, quando 

empregado como doador ou receptor de pólen;  ̅    erro experimental médio. Todas 

as análises foram realizadas com auxílio do programa computacional GENES 

(CRUZ, 2006). 
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4.3 Resultados e discussão 

 

Conforme (Tabela 4.1) foram observadas diferenças significativas entre os 

tratamentos a 1% de probabilidade de erro, pelo teste F, na análise de variância 

para o índice de queda em ambas as gerações F1 e F2 e para percentual de grãos 

germinados na geração F1. Assim as análises foram prosseguidas e os quadrados 

médios dos tratamentos foram desdobrados em capacidade geral e específica de 

combinação e efeitos recíprocos (GRIFFING, 1956; CRUZ et al., 2004). 

Os efeitos de CGC e CEC foram significativos para todos os caracteres 

avaliados (Tabela 4.1). A significância para os efeitos da CGC e da CEC indica a 

existência de variabilidade entre os tratamentos. A significância apresentada para 

CGC indica que os genitores utilizados evidenciam maior contribuição dos efeitos 

gênicos aditivos na expressão destes caracteres, e de certa forma, apresentam 

maior previsibilidade genética. Em contra partida a CEC significativa, mostra que 

entre os cruzamentos testados há populações com desempenho heterogêneo e que 

exibem comportamento distinto do esperado com base na capacidade geral de 

combinação de seus genitores, estando a CEC associada aos efeitos gênicos não-

aditivos (dominância e/ou epistasia), de grande responsabilidade pelo vigor híbrido 

expresso nos cruzamentos (ALLARD, 1999; RAMALHO et al., 1993; CRUZ et al., 

2004; CARVALHO et al., 2008). 

Verifica-se a que a magnitude dos quadrados médios da CGC foi maior do 

que a CEC para todos os caracteres analisados, destacando que para IQU a 

magnitude da CGC continua elevada da geração F1 para a F2 evidenciando a 

provável contribuição mais intensa da ação gênica aditiva no controle dos caracteres 

estudados. Demonstrando que as populações avaliadas apresentaram amplitude 

fenotípica para os caracteres avaliados. A tolerância a germinação pode ser 

influenciada por uma série de genes de predominância aditiva, como os genes R 

causadores da dormência em trigo que é normalmente associada com a coloração 

vermelha da testa. Bailey et al. (1999), destaca que o pigmento vermelho da testa de 

grãos de trigo hexaplóide é determinado pelos alelos R dominantes dos três genes 
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controladores da cor do grão, mas, nem todos os trigos vermelhos tem dormência. Li 

et al. (2004) destaca que a falta de dormência adequada das sementes é uma 

característica governada por múltiplos genes e também é altamente hereditária. 

Analisando o efeito recíproco (Tabela 4.1), podemos destacar que para o 

caráter IQU, nas duas gerações e para GG em F1 os efeitos da análise de variância 

foram significativos (p<0,01), de acordo com Schmidt, (2008) estes caracteres foram 

influenciados de maneira expressiva pela manifestação de efeitos maternos, de 

herança extra-cromossômica ou interação de genes do núcleo com genes do 

citoplasma. Portanto, a expressão de efeitos não associados e a expressão de 

genes do núcleo podem ser importantes, podendo haver neste caso desempenho 

diferenciado dos genótipos quando utilizado como genitor materno ou paterno. Esta 

medida pode inferir de forma positiva nas próximas gerações, revelando vantagens 

no aumento de dormência das sementes, ou seja, tolerância a germinação dos 

grãos em situações adversas na pré-colheita e menor atividade das enzimas de 

degradação do amido, como a alfa-amilase nos grãos de trigo. 

 

Tabela 4.1 - Resumo da análise de variância das gerações F1 e F2, e quadrados 
médios para tratamentos, capacidade geral de combinação (CGC), 
capacidade específica de combinação (CEC) e efeito recíproco (E.R.) 
para caracteres relacionados à germinação na pré-colheita em trigo, 
conforme Modelo 1 descrito por Griffing, (1956), considerando o 
desempenho dos genitores e respectivos F1s e F2s, com os 
recíprocos. UFPel, Pelotas-RS, 2012. 

Fonte de variação 
Quadrado Médio   

GL IQU F1 IQU F2 GG F1 

Tratamentos  63 14231,7** 10073,8** 200,13** 

CGC 7 62316,0** 32475,4** 512,55** 

CEC 28 13069,2** 11457,4** 249,68** 

E.R. 28 3373,2** 3089,7** 72,48** 

Resíduo 126 101,5 144,1 4,87 

CV%   3,4 3,8 18,58 
** Significativo a 1% de probabilidade de erro, pelo teste F; IQU = Índice de queda úmido, em segundos; GG = Percentual de 
grãos germinados; CV% = Coeficiente de Variação Porcentual. 

 

Na Tabela 4.2 estão incluídas as médias oriundas de três repetições, para os 

oito genitores e suas progênies nas gerações F1s, F1s recíprocos e F2s, F2s 

recíprocos. Em relação ao desempenho dos genitores, podemos destacar que a 

cultivar VALENTE obteve resultados inferiores, sendo a média menor em um desvio 

padrão para IQU, e resultado superior a média em um desvio padrão para GG, 
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porém, analisando individualmente as médias para IQU as cultivares BRS 194, 

FRONTANA, ITAIPÚ e QUARTZO, previamente classificadas como tolerantes à 

germinação, realmente apresentaram os melhores valores para IQU. Para GG o 

desempenho médio destas cultivares foi de valores reduzidos demonstrando a 

elevada tolerância a germinação, mas, cabe destacar que a cultivar SUPERA 

apresentou resultados reduzidos de GG, não confirmando neste experimento a 

previsão anterior de suscetibilidade a PHS. 

Analisando o comportamento médio dos híbridos F1s e das populações 

segregantes F2s e seus recíprocos podemos destacar cinco situações: 

i) a maioria dos híbridos F1s e as populações F2s e seus respectivos 

recíprocos apresentaram valores de índice de queda superiores aos exigidos pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2010), que é superior a 

220 segundos (Tabela 4.3) para a classe pão. Mesmo com a situação de estresse 

(IQU), de três dias a alta umidade em câmara de germinação BOD. Demonstrando 

que nestas populações avaliadas há indivíduos com tolerância a PHS. 

ii) as combinações entre MARFIM x FRONTANA, MARFIM x ITAIPÚ, 

MARFIM x QUARTZO, foram superiores a média em um desvio padrão, para ambas 

as gerações F1 e F2 e seus recíprocos, isto associado a reduzidos percentuais de 

GG na geração F1 e F1 recíproco. Permite dar subsídios que houve grande 

contribuição de alelos favoráveis do genitor MARFIM, havendo complementaridade 

com os alelos dos demais genótipos, com maior contribuição dos efeitos gênicos 

aditivos na expressão destes caracteres, corroborando aos elevados valores de 

quadrados médios para CGC (Tabela 4.1). Nestas populações estão presentes 

indivíduos superiores geneticamente que possuem elevada tolerância a PHS, e 

baixa atividade de enzimas de degradação do amido. Diferentemente das 

combinações BRS 220 x SUPERA, BRS 220 x VALENTE e VALENTE x ITAIPÚ que 

demonstraram reduzidos valores de IQU em relação à média de um desvio padrão, 

para ambas as gerações F1 e F2 e seus recíprocos. Tal fato associado a elevados 

percentuais de GG na geração F1 e F1 recíproco permite sugerir que houve reduzida 

contribuição de alelos favoráveis do genitor VALENTE, e reduzida 

complementaridade com os alelos dos demais genótipos, havendo nestas 

populações reduzida tolerância a PHS e elevada atividade de enzimas de 

degradação do amido.  
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Tabela 4.2 - Médias para o caráter índice de queda úmido (IQU) e percentual de 
grãos germinados (GG) de oito genitores, os híbridos F1s (diagonal 
superior), F1s recíprocos (diagonal inferior) e populações segregantes 
F2s (diagonal superior) e F2s recíproco (diagonal inferior) de trigo. 
UFPel, Pelotas-RS, 2012. 

Fêmea/Macho 
BRS 220 MARFIM SUPERA VALENTE BRS 194 FRONTANA ITAIPÚ QUARTZO μii+μij μ.i 

Índice de queda úmido F1   
BRS 220 194 202 81 I 154 I 211 399 168 273 1682 210 

MARFIM 373 290 199 190 187 449 S 494 S 523 S 2705 338 

SUPERA 139 I 230 218 304 275 223 483 S 288 2160 270 

VALENTE 138 I 248 449 S 45 I 115 I 148 I 82 I 319 1544 193 

BRS 194 232 317 248 263 300 396 404 398 2558 320 

FRONTANA 257 476 S 346 245 408 350 442 S 375 2899 362 

ITAIPÚ 258 476 S 468 S 87 I 384 509 S 367 375 2924 366 

QUARTZO 355 438 S 268 224 370 291 356 329 2631 329 

μii+μij 1946 2677 2277 1512 2250 2765 2796 2880 
  

μ.j 243 335 285 189 281 346 350 360 
  

Média geral 
         

298,5 

Fêmea/Macho Índice de queda úmido F2   
BRS 220 194 281 102 I 201 I 309 349 347 357 2140 268 

MARFIM 156 I 290 313 326 347 435 S 525 S 462 S 2854 357 

SUPERA 162 I 308 218 493 S 301 323 339 376 2520 315 

VALENTE 67 I 327 360 45 321 361 127 I 279 1887 236 

BRS 194 261 312 316 233 300 382 372 377 2553 319 

FRONTANA 345 410 S 313 362 381 350 311 187 I 2659 332 

ITAIPÚ 343 441 S 372 48 I 430 S 355 367 295 2651 331 

QUARTZO 251 462 S 293 314 305 431 S 341 329 2726 341 

μii+μij 1779 2831 2287 2022 2694 2986 2729 2662 
  

μ.j 222 354 286 253 337 373 341 333 
  

Média geral 
         

312,3 

Fêmea/Macho 
BRS 220 MARFIM SUPERA VALENTE BRS 194 FRONTANA ITAIPÚ QUARTZO μii+μij μ.i 

Grãos germinados F1   
BRS 220 17,7 7,7 42,1 S 22,8 6,2 17,1 3,7 1,2 118,6 14,8 

MARFIM 12,2 11,2 25,5 69,8 S 6,1 1,9 1,1 1,7 129,4 16,2 

SUPERA 23,6 S 5,9 8,0 3,6 4,4 5,8 2,5 1,2 55,0 6,9 

VALENTE 17,1 26,3 S 9,9 35,9 S 4,8 3,3 55,4 S 6,8 159,6 19,9 

BRS 194 30,4 S 10,7 1,1 3,8 8,4 14,0 28,5 1,5 98,4 12,3 

FRONTANA 15,6 1,3 3,7 1,7 16,4 4,0 1,8 1,4 45,8 5,7 

ITAIPÚ 0,8 1,7 1,4 45,5 S 21,8 3,4 10,5 14,0 99,0 12,4 

QUARTZO 2,7 5,2 2,4 29,4 S 1,6 1,6 8,8 3,9 55,5 6,9 

μii+μij 120,0 70,0 94,1 212,4 69,7 51,1 112,2 31,7 
  

μ.j 15,0 8,7 11,8 26,6 8,7 6,4 14,0 4,0 
  

Média geral 
         

11,9 

Genitores 
 

Índice de queda úmido (IQU) 
  

Grãos germinados (GG) 

Média geral (μij) 
 

262 
  

12,5 

Desvio padrão 
 

106 
  

10,5 

Populações F1 F1 Recíproco F2 F2 Recíproco 
 

F1 F1 Recíproco 

Média geral (μii e μij) 285 304 314 300 
 

12,7 11,3 

Desvio padrão 125 111 100 104 
 

16,0 11,2 

S – superior e I – inferior à média da respectiva geração mais um desvio-padrão; μii = genitores e μij = populações. 
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iii) houve a manifestação de efeito materno, sendo detectado em algumas 

combinações para o caráter IQU, ou seja, quando manifestado na geração F1 não se 

manteve constante para a geração F2, demonstrando uma perda durante as 

gerações, podendo ser explicado por algum fator de interferência do ambiente nos 

experimentos. Analisando o caráter GG fica evidente a pronunciada manifestação de 

herança extra-cromossômica, onde os híbridos BRS 220 x BRS 194 (F1 = 6,2%; F1 

recíproco = 30,4%); VALENTE x QUARTZO (F1 = 6,8%; F1 recíproco = 29,4%); 

MARFIM x SUPERA (F1 = 25,5%; F1 recíproco = 5,9%) e MARFIM x VALENTE (F1 = 

69,8%; F1 recíproco = 26,3%), demonstraram valores diferenciados quando 

utilizados como genitor materno ou genitor paterno.  

iv) analisando o caráter GG é possível detectar que os genótipos FRONTANA 

e QUARTZO e as populações híbridas F1 e F1 recíprocos resultantes de seu 

cruzamento possuem elevados desempenhos per se, indicando que a seleção para 

tolerância a PHS pode ser efetuada com êxito nestas populações. 

v) para o caráter IQU os genótipos FRONTANA, ITAIPÚ e QUARTZO 

apresentaram médias superiores às médias do dialélico. Comportamento similar 

apresentado pelas cultivares QUARTZO, FRONTANA, BRS 194 e SUPERA para o 

caráter GG, indicando que possivelmente a média dos seus híbridos foi 

expressivamente superior, revelando a presença de heterose para este caráter. Este 

cultivar deve ser avaliado com cautela, pois, não apresentou elevados níveis de GG, 

mas, seus resultados de IQU foram reduzidos em relação à média dos híbridos. Isto 

indica que o genótipo pode contribuir com alelos de tolerância a PHS, porém, em 

contrapartida, os níveis de atividade das enzimas que degradam o amido presente 

nos grãos são elevados, que ocasionam a menor qualidade da farinha produzida 

destes grãos. 

Em resultados de experimentos conduzidos para a avaliação de capacidade 

de combinação entre genitores, se destacam as estimativas de capacidade geral de 

combinação (CGC), que quando positivas ou negativas e de elevadas magnitudes, 

evidenciam que o genitor avaliado é realmente superior aos demais genitores 

envolvidos em experimento dialélico (CRUZ et al., 2004; LORENCETTI et al.,2005; 

CRESTANI, 2011). 

Os genes de efeito aditivo são os mais importantes para o melhoramento de 

plantas autógamas, onde praticamente não se faz uso da heterose. Isto é de 

extrema importância uma vez que somente os efeitos de aditividade são transferidos 
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para as gerações descendentes. Desta maneira, o conhecimento da CGC dos 

parentais é a informação de maior utilidade, pois, ela depende da variância aditiva 

(TONON, 2000). 

 

Tabela 4.3 - Classificação para a qualidade do trigo segundo a força de glúten e o 
número de queda, de acordo com a Instrução Normativa Nº 38, de 30 
de novembro de 2010. UFPel, Pelotas-RS, 2012. 

Classes Força de Glúten (10
-4

J) Valor 
mínimo 

Número de Queda (segundos) Valor 
mínimo 

Melhorador 300 250 

Pão 220 220 

Doméstico 160 220 

Básico 100 200 

Outros Usos Qualquer Qualquer 

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2011) 

 

Analisando os resultados de CGC, podemos verificar que as cultivares 

MARFIM, FRONTANA, ITAIPÚ e QUARTZO (Tabela 4.4) se destacaram com os 

maiores valores na geração F1, em contrapartida as cultivares BRS 220 e VALENTE, 

se destacaram com valores elevados negativos de CGC. Na geração F2 estes 

resultados são similares a geração F1, porém, a cultivar BRS 194 demonstrou valor 

elevado de CGC em relação à geração F1. Para o caráter GG os cultivares 

FRONTANA e QUARTZO apresentaram valores elevados de CGC, e as cultivares 

BRS 220 e VALENTE apresentaram valores reduzidos. 

De forma conjunta os valores de CGC (Tabela 4.4), se destacam as cultivares 

BRS 220 e VALENTE que evidenciaram comportamento previsível de IQU reduzido 

e GG elevado. Ou seja, estas cultivares contribuem com alelos de efeitos gênicos 

aditivos para a diminuição da dormência, suscetibilidade a PHS, e alta atividade de 

proteases nos grãos. Comportamentos previsíveis apresentaram as cultivares 

QUARTZO e FRONTANA com valores de CGC elevados e positivos de IQU e 

valores elevados e negativos de GG demonstrando a contribuição de alelos de 

efeitos gênicos aditivos para o aumento da dormência, diminuição dos problemas 

causados pela PHS, e aumento da qualidade de farinha, pela menor atividade das 

proteases nos grãos. 

Portanto nesta avaliação, foi possível constatar genitores que apresentam 

potencial de formar populações que evidenciam elevado desempenho médio para 

todos os caracteres avaliados. Allard, (1999) destaca que genótipos com elevada 
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CGC são recomendados para serem utilizados em blocos de cruzamentos de 

programas de melhoramento genético para o incremento do caráter de interesse. 

Desta forma, a inclusão dos genótipos QUARTZO, FRONTANA e BRS 194 em 

blocos de cruzamento pode representar uma estratégia viável na formação de 

populações de trigo que contemplem indivíduos com características de elevada 

tolerância PHS (dormência dos grãos), elevado qualidade de farinha, menor 

atividade de proteases (alfa-amilase), e com isto atender as necessidades do 

mercado de elevada qualidade de grãos desta espécie. As cultivares BRS 220 e 

VALENTE, evidenciaram menor CGC com valores negativos e de elevada 

magnitude para ambos os caracteres (Tabela 4.4), revelando inferioridade aos 

demais genitores. O seu emprego em blocos de cruzamento não resultará em 

progênies superiores com todos os genitores utilizados neste cruzamento dialélico.  

A escolha de genitores deve ser realizada com cautela, para compor os 

blocos de cruzamentos que visem à obtenção dos segregantes transgressivos, e 

posterior seleção destes genótipos de trigo superiores que contemplem a tolerância 

a germinação na pré-colheita e menor atividade da enzima alfa-amilase. CRESTANI, 

2011, sugere em seus resultados com aveia branca (Avena sativa L.) a utilização de 

cruzamentos múltiplos para minimizar as possíveis influências negativas das 

constituições genéticas sobre o desempenho médio das populações. 

O efeito da capacidade específica de combinação (CEC) é interpretado como 

o desvio do híbrido em relação ao esperado na capacidade geral de combinação de 

seus genitores (MATHER e JINKS, 1971). São medidas dos efeitos não aditivos, 

efeitos de dominância e epistasia, (GRIFFING, 1956; CRUZ et al., 2004). Portanto, 

baixos valores de CEC indicam que os híbridos apresentam um comportamento 

esperado com base nos valores de CGC, enquanto que valores altos positivos ou 

negativos de CEC representam um desempenho melhor ou pior do que o esperado 

com base nos valores de CGC. Em autógamas, o principal objetivo tem sido o 

desenvolvimento de linhagens homozigotas e posteriormente a identificação de 

cultivares superiores. Os estudos têm como base a identificação dos efeitos gênicos 

de aditividade, pois, estes são transmitidos para as progênies e mantidos ao longo 

das gerações (ALLARD, 1999, CARVALHO et al.,2008). 
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Tabela 4.4 - Capacidade geral de combinação (CGC) de oito genitores e seus 
respectivos valores de desvio padrão (DP), para caracteres 
relacionados à germinação na pré-colheita em trigo, conforme Modelo 
1 descrito por Griffing (1956), considerando o desempenho dos 
genitores e respectivos F1s e F2s, com os recíprocos. UFPel, Pelotas-
RS, 2012. 

Avaliação gerações F1 e F2 

Genitores Efeito (gi.i) 
Índice de queda úmido (segundos) Grãos germinados (%) 

F1 F2 Média F1 

BRS 220 g11 -71,7 -66,0 -68,9 3,0 

MARFIM g22 37,9 50,1 44,0 0,6 

SUPERA g33 -21,2 -6,1 -13,6 -2,6 

VALENTE g44 -107,5 -70,1 -88,8 11,4 

BRS 194 g55 2,0 22,0 12,0 -1,4 

FRONTANA g66 55,5 34,1 44,8 -5,8 

ITAIPÚ g77 59,0 20,2 39,6 1,3 

QUARTZO g88 46,0 16,0 31,0 -6,4 

DP 
 

2,4 2,8 
 

0,5 

 

Atualmente a exploração comercial de híbridos em autógamas tem grandes 

proporções na cultura do arroz, com a exploração da heterose, em estimativas de 

CEC, que evidenciam a importância dos efeitos gênicos não aditivos. Mas, cabe 

destacar que a exploração da heterose é mais pronunciada nas espécies de 

fecundação cruzada como a cultura do milho (LOCATELLI et al., 2002; ENGELSING 

et al., 2011; OLIBONI et al., 2011). Barbieri et al., (2001) descreve em trigo, que a 

consideração da expressão da heterose nas combinações híbridas, permite que o 

melhoristas avaliem um determinado número de híbridos F1, e com base na 

capacidade de combinação dos genitores e do desempenho do F1 concentrem seus 

esforços nas combinações mais promissoras, com intuito de selecionar constituições 

genéticas superiores. Portanto, para a avaliação dos efeitos da CEC foram 

considerados os valores per se dos genótipos (Sii) e dos cruzamentos (Sij) entre 

todos os genitores. 

Desta maneira, altos valores de Sij demonstram que o comportamento de um 

cruzamento particular é melhor (valores positivos) ou pior (valores negativos) do que 

o esperado com base na CGC dos genitores. Assim, não seriam recomendadas as 

combinações híbridas com valores negativos, para o caráter IQU. 

De acordo com os valores expressos de CEC (Tabela 4.5), sete genitores 

utilizados no dialélico expressaram valores negativos e de elevada magnitude para o 

caráter avaliado IQU, indicando a possível presença de heterose quando estes 

genótipos estiverem envolvidos nos cruzamentos. Exceção foram os genitores 
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ITAIPÚ na geração F2 (6,8), e BRS 220 que apresentou estimativas positivas de 

CEC nas duas gerações, indicando a possível falta de heterose quando estes 

genótipos estiverem envolvidos nos cruzamentos. 

Os efeitos de CEC, para o caráter IQU estão expostos na Tabela 4.5, cabe 

destacar os valores elevados de CEC, para os híbridos: MARFIM x FRONTANA; 

MARFIM x ITAIPÚ; MARFIM x QUARTZO e BRS 194 x ITAIPÚ, em que os valores 

de IQU se mantiveram elevados da geração F1 para a F2, sugerindo que o uso 

destes genitores em programas de melhoramento poderá gerar linhagens 

promissoras, possíveis de serem promovidas a cultivares. Deve ser enfatizada a 

importância no melhoramento de espécies autógamas, as combinações híbridas que 

envolvam pelos menos um genitor com elevada capacidade geral de combinação 

(KUREK et al.,2001). 

Outros resultados de CEC elevados podem ser verificados na Tabela 4.5, 

entre BRS 220 x FRONTANA; BRS 220 x QUARTZO e VALENTE x QUARTZO, em 

que os resultados se mantiveram elevados da geração F1 para a geração F2, porém, 

estes híbridos apresentam um dos genitores com reduzido valor de IQU e com baixa 

CGC. Portanto, estes resultados, na realidade, expressam a elevada superioridade 

especifica dos híbridos em relação aos demais híbridos, originados destes genitores, 

mas, em relação à média geral dos híbridos, assim, estes valores podem não 

demonstrar elevada superioridade. No cruzamento entre SUPERA x VALENTE em 

que a CEC foi de 206,7 em F1 e 194,1 em F2, representando os maiores valores 

entre os híbridos e populações avaliados, mas, as médias destes genitores 

(SUPERA, 218s e VALENTE, 45s) de IQU (Tabela 4.2) são reduzidas em relação à 

média (298,5s). Com isto, a utilização destes genitores em blocos de cruzamentos 

fica restrita, devido, a ambos apresentarem valores médios reduzidos de IQU e não 

apresentarem CGC para com os demais genitores utilizados.  

Em contra partida as combinações que apresentarem valores negativos de 

CEC para ambas as gerações, como: VALENTE x ITAIPÚ; BRS 220 x SUPERA e 

híbridos que não demonstraram resultados previsíveis, como VALENTE x 

FRONTANA em que na geração F1 demonstrou reduzida CEC (-50,0). Já na 

geração F2 obteve elevada CEC (76,7), não recomendadas em blocos de 

cruzamento que objetivem a exploração dos efeitos gênicos não aditivos, na 

obtenção de tolerância a germinação na pré-colheita da cultura do trigo.  
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Tabela 4.5 - Capacidade específica de combinação (CEC), em oito genitores e 
respectivas populações F1s e F1s recíprocos, F2s e F2s recíprocos em 
relação ao índice de queda úmido (IQU) em trigo, conforme modelo 1 
descrito por Griffing, (1956). UFPel, Pelotas-RS, 2012.  

 

A estimativa dos efeitos recíprocos de cada cruzamento permite identificar em 

hibridações artificiais qual dos genitores é capaz de agrega maiores efeitos 

benéficos para a progênie quando empregado como genitor materno ou paterno 

(SCHMIDT, 2008). Avaliando o caráter IQU foi evidenciado efeito recíproco em 

híbridos F1, porém, não ocorreu a manutenção destes valores (Tabela 4.5) para a 

geração seguinte. Nas populações segregantes F2, portanto, não ficou evidente o 

Genótipos Efeito (Sii) 
Índice de queda úmido (segundos) 

F1 F1 recíproco F2 F2 recíproco 

BRS 220 s11 39,0 - 16,5 - 

MARFIM s22 -84,3 - -108,3 - 

SUPERA s33 -38,1 - -70,5 - 

VALENTE s44 -38,5 - -131,3 - 

BRS 194 s55 -2,5 - -43,5 - 

FRONTANA s66 -59,5 - -43,3 - 

ITAIPÚ s77 -49,5 - 6,8 - 

QUARTZO s88 -61,4 - -32,2 - 

BRS 220 x MARFIM s12 22,9 -85,5 -69,4 62,5 

BRS 220 x SUPERA s13 -95,6 -29,0 -101,0 -30,0 

BRS 220 x VALENTE s14 26,7 8,0 -42,9 67,0 

BRS 220 x BRS 194 s15 -7,3 -10,5 24,5 24,0 

BRS 220 x FRONTANA s16 45,7 71,0 61,6 2,0 

BRS220 x ITAIPÚ s17 -72,8 -45,0 76,2 2,0 

BRS 220 x QUARTZO s18 41,3 -41,0 34,7 53,0 

MARFIM x SUPERA s23 -100,7 -15,5 -32,9 2,5 

MARFIM x VALENTE s24 -9,9 -29,0 39,2 -0,5 

MARFIM x BRS 194 s25 -86,4 -65,0 -41,4 17,5 

MARFIM x FRONTANA s26 70,6 -13,5 26,7 12,5 

MARFIM x ITAIPÚ s27 89,6 9,0 103,8 42,0 

MARFIM x QUARTZO s28 98,2 42,5 82,3 0,0 

SUPERA x VALENTE s34 206,7 -72,5 194,1 66,5 

SUPERA x BRS 194 s35 -17,8 13,5 -7,5 -7,5 

SUPERA x FRONTANA s36 -48,3 -61,5 -22,9 5,0 

SUPERA x ITAIPÚ s37 139,2 7,5 31,2 -16,5 

SUPERA x QUARTZO s38 -45,3 10,0 9,7 41,5 

VALENTE x BRS 194 s45 -4,0 -74,0 17,1 44,0 

VALENTE x FRONTANA s46 -50,0 -48,5 76,7 -0,5 

VALENTE x ITAIPÚ s47 -165,5 -2,5 -180,7 39,5 

VALENTE x QUARTZO s48 34,5 47,5 27,8 -17,5 

BRS 194 x FRONTANA s56 46,0 -6,0 13,1 0,5 

BRS 194 x ITAIPÚ s57 34,5 10,0 49,2 -29,0 

BRS 194 x QUARTZO s58 37,5 14,0 -11,3 36,0 

FRONTANA x ITAIPÚ s67 62,5 -33,5 -43,7 -22,0 

FRONTANA x QUARTZO s68 -67,0 42,0 -68,2 -122,0 

ITAIPÚ x QUARTZO s78 -38,0 9,5 -42,7 -23,0 
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real efeito recíproco nas combinações avaliadas, não podendo indicar qual dos 

genitores poderia ser utilizado como genitor materno ou paterno, de forma conjunta, 

nas duas gerações avaliadas. 

 

Tabela 4.6 - Capacidade específica de combinação (CEC), em oito genitores e 
respectivas populações F1s e F1s recíprocos, em relação ao 
percentual de grãos germinados (GG) em trigo, conforme modelo 1 
descrito por Griffing (1956). UFPel, Pelotas-RS, 2012. 

Genótipos 
Grãos germinados (%) 

F1 F1 recíproco Média 

BRS 220 -0,2 - - 

MARFIM -1,8 - - 

SUPERA 1,3 - - 

VALENTE 1,3 - - 

BRS 194 -0,7 - - 

FRONTANA 3,8 - - 

ITAIPÚ -4,0 - - 

QUARTZO 4,9 - - 

BRS 220 x MARFIM -5,5 -2,2 -3,9 

BRS 220 x SUPERA 20,5 9,3 14,9 

BRS 220 x VALENTE -6,4 2,8 -1,8 

BRS 220 x BRS 194 4,7 -12,1 -3,7 

BRS 220 x FONTANA 7,3 0,8 4,0 

BRS220 x ITAIPÚ -14,0 1,5 -6,2 

BRS 220 x QUARTZO -6,5 -0,7 -3,6 

MARFIM x SUPERA 5,8 9,8 7,8 

MARFIM x VALENTE 24,3 21,8 23,0 

MARFIM x BRS 194 -2,7 -2,3 -2,5 

MARFIM x FRONTANA -5,0 0,3 -2,4 

MARFIM x ITAIPÚ -12,4 -0,3 -6,4 

MARFIM x QUARTZO -2,6 -1,8 -2,2 

SUPERA x VALENTE -13,9 -3,2 -8,5 

SUPERA x BRS 194 -5,2 1,6 -1,8 

SUPERA x FRONTANA 1,3 1,1 1,2 

SUPERA x ITAIPÚ -8,7 0,6 -4,0 

SUPERA x QUARTZO -1,1 -0,6 -0,8 

VALENTE x BRS 194 -17,6 0,5 -8,5 

VALENTE x FRONTANA -14,9 0,8 -7,1 

VALENTE x ITAIPÚ 25,9 5,0 15,4 

VALENTE x QUARTZO 1,3 -11,3 -5,0 

BRS 194 x FRONTANA 10,6 -1,2 4,7 

BRS 194 x ITAIPÚ 13,3 3,3 8,3 

BRS 194 x QUARTZO -2,5 0,0 -1,3 

FRONTANA x ITAIPÚ -4,8 -0,8 -2,8 

FRONTANA x QUARTZO 1,9 -0,1 0,9 

ITAIPÚ x QUARTZO 4,6 2,6 3,6 

 

Na tabela 4.6 estão os valores dos efeitos de CEC do caráter GG, para os 

genitores, seus híbridos F1s e seus respectivos recíprocos. Quatro genitores BRS 
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220, MARFIM, BRS 194 e ITAIPÚ apresentaram valores negativos para o caráter 

GG, indicando a possível presença de heterose quando estes genótipos estiverem 

envolvidos nos cruzamentos. Exceção foram os genitores SUPERA, VALENTE, 

FRONTANA e QUARTZO que apresentaram estimativas positivas de CEC, 

indicando a possível falta de heterose quando estes genótipos estiverem envolvidos 

nos cruzamentos. 

Para os efeitos de capacidade especifica de combinação (CEC), relativos ao 

caráter GG, cabe destacar que os valores elevados e negativos de CEC foram os 

almejados para a o aumento de tolerância a germinação na espiga. Os híbridos que 

apresentam CEC negativas e pelo menos um dos genitores com elevada CGC 

podem ser sugeridos como genitores em programas de melhoramento e poderá 

gerar linhagens promissoras, possíveis de serem promovidas a cultivares. 

A estimativa dos efeitos recíprocos para o caráter GG ficou evidenciada nos 

híbridos F1, BRS 220 x BRS 194 e VALENTE x QUARTZO, onde os genitores BRS 

220 e VALENTE quando utilizados como genitores receptores de pólen 

evidenciaram híbridos com moderada tolerância a GG e valores positivos de CEC. 

Porém, quando utilizados como genitores doadores de pólen, os híbridos originados 

evidenciaram elevados valores de CEC de magnitude negativa, que revela que as 

médias das progênies devem ser superiores a média dos genitores para alta 

suscetibilidade a GG. Contudo os resultados de efeito recíproco para CEC na 

geração F1 pode ser questionada, pois, para o caráter IQU avaliado em duas 

gerações F1 e F2, os valores de efeito recíproco não foram previsíveis. Isto pode ser 

explicado pela interação genótipo x ambiente que representa um problema para a 

seleção de genótipos superiores (TRETHOWAN et al., 1996; MORI et al., 2005, 

BASSOI, et al., 2006). Exercendo implicações diretas no ganho genético, e deve ser 

levado em consideração, quando se traça uma estratégia de seleção de plantas, 

principalmente quando se trata de ambientes instáveis (CARVALHO et al., 2004), 

como  apresentados no município de Capão do Leão. Portanto fica evidente a 

utilização de mais de uma geração de avaliação, para melhor elucidar os efeitos 

gênicos envolvidos em caracteres que caracterizam a tolerância a PHS e atividade 

da enzima alfa-amilase em grãos de trigo. 
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4.4 Conclusões 

 

A tolerância à germinação na pré-colheita observada nos genitores avaliados 

é controlada por genes de efeitos aditivos (CGC) e não aditivos (CEC).  

As cultivares QUARTZO e FRONTANA apresentam o melhor potencial para o 

uso em blocos de cruzamentos nos programas de melhoramento genético que 

objetivem o incremento da tolerância à germinação na pré-colheita (PHS) e redução 

da atividade da enzima alfa-amilase. 
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5. Estimativa da heterose e depressão endogâmica baseada em caracteres 

relacionados à germinação na pré-colheita do trigo 
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5.1 Introdução 

 

Apesar de cultivares híbridas ainda não serem utilizadas em trigo, a heterose 

(vigor híbrido) é um indicador da divergência entre os genitores e, 

conseqüentemente, da variação genética liberada nos cruzamentos (BERTAN et al., 

2009). Assim, com base no conhecimento da heterose, os pesquisadores poderiam 

fazer uma prévia seleção dos cruzamentos e concentrar esforços somente naqueles 

mais promissores, resultando em redução de trabalho e custo. As informações a 

respeito do potencial genético dos genitores envolvidos em cruzamentos artificiais 

representam forte ferramenta ao melhorista para intensificar a variabilidade, de 

modo a direcionar seus esforços em populações elite de seleção com maior 

possibilidade de prospecção de genótipos superiores. A análise dialélica se 

caracteriza como uma importante ferramenta por fornecer resultados de elevada 

precisão e principalmente por possibilitar a estimativa da heterose e contribuir para o 

entendimento dos efeitos gênicos envolvidos na expressão dos caracteres de 

interesse (BERTAN et al., 2009).  

A heterose é o resultado do aumento da frequência de alelos dominantes, 

dispostos em locos homozigotos e/ou heterozigotos, os quais contribuem para o 

incremento ou redução do desempenho médio do caráter de interesse, e se 

manifesta quando os indivíduos híbridos demonstram comportamento médio 

superior ou inferior à média dos seus genitores contrastantes, ou mesmo disposto 

fora do intervalo apresentado por estes (ALLARD, 1999; CARVALHO et al., 2008). 

Em autógamas, o principal objetivo tem sido o desenvolvimento de linhagens 

homozigotas e posteriormente a identificação de cultivares superiores. Os estudos 

têm como base a identificação dos efeitos gênicos de aditividade, pois, estes são 

transmitidos para as progênies e mantidos ao longo das gerações (ALLARD, 1999, 

CARVALHO et al.,2008). Atualmente a exploração comercial de híbridos em 

espécies autógamas, tem grandes proporções na cultura do arroz, em estimativas 

de CEC, que evidenciam a importância dos efeitos gênicos não aditivos. Mas cabe 

destacar que a exploração da heterose é mais pronunciada nas espécies de 
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fecundação cruzada como a cultura do milho (LOCATELLI et al., 2002, OLIBONI et 

al., 2011; ENGELSING et al., 2011). Barbieri et al., (2001) descreve em trigo, que a 

consideração da expressão da heterose nas combinações híbridas, permite que o 

melhoristas avaliem um determinado número de híbridos F1, e com base na 

capacidade de combinação dos genitores e do desempenho do F1 concentrem seus 

esforços nas combinações mais promissoras, com intuito de selecionar constituições 

genéticas superiores. Além disto, com o avanço das gerações permite reduzir os 

efeitos genéticos não aditivos, aumenta ainda mais a possibilidade de êxito na 

seleção de novas constituições genéticas superiores. O conhecimento da 

manifestação da heterose representa para o melhorista a maior possibilidade de 

recombinação de alelos distintos, culminando na maior amplitude de classes 

genotípicas que serão obtidas na geração F2, que caracteriza a população básica de 

seleção (FALCONER e MACKAY, 1996; BERTAN et al., 2009, CRESTANI, 2011). 

Em autógamas, a endogamia resulta unicamente na perda de vigor nas 

gerações iniciais, principalmente em F2 e F3 (ALLARD, 1999; JOSHI et al., 2004). 

Este fato não deve ser visto como desvantagem, pois, ocasiona a formação de 

diferentes classes genotípicas, dominantes e recessivas, e que aumentam a 

possibilidade de seleção de indivíduos distintos geneticamente. 

No início do processo evolutivo das espécies autógamas, é possível que a 

seleção natural tenha atuado fortemente sobre a permanência de alelos deletérios 

dentro da população, visto que a ausência de seleção artificial favorece os 

indivíduos competitivos e não aqueles mais prolíferos (FELDMAN, 1986). 

Quando o homem, positivamente, selecionou características na planta, que 

permitiram o desenvolvimento de um processo simbiótico entre humanos e plantas 

conferiu o início do sistema agrícola de fato, estabelecendo a domesticação agrícola. 

A partir disto, ocorreu o fenômeno chamado de a síndrome da domesticação que 

pode ser definido como o resultado do processo de domesticação das plantas, o 

qual resulta da modificação das características originais (SERENO et al., 2008). 

A domesticação do trigo ocorreu na região denominada de Crescente Fértil. 

Nesta região, o inverno é ligeiramente úmido e o verão, quente e seco. Essa 

condição climática deve ter favorecido a domesticação das plantas de trigo (Allard, 

1999). Além disso, como nessa região a primavera é seca, coincidindo com o 

momento do florescimento, plantas com flores cleistogâmicas também foram 

selecionadas. Essas flores, permanecendo fechadas durante grande parte do 
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florescimento, diminuíam a dessecação das anteras e estigmas, possibilitando maior 

desenvolvimento de flores, o que contribuíam para uma maior produtividade de 

grãos (RAMALHO e LAMBERT, 2004). Evans, (1993), destaca as principais 

características envolvidas com a síndrome da domesticação, dentre as 

características, destacam a germinação mais rápida e uniforme. 

Com isto, as adversidades climáticas, como a temperaturas elevadas e 

precipitação antes e durante o período de colheita ocasionam o fenômeno da 

germinação na pré-colheita (Pre-harvest sprouting – PHS) dos grãos de trigo que 

deprecia a qualidade da farinha através do desencadeamento de enzimas 

responsáveis pela germinação, que degradam o amido (DERERA, 1989; ZANETTI 

et al., 2002, BASSOI, et al., 2006). Pela menor qualidade do trigo as indústrias 

moageiras depreciam o produto refletindo em menores preços pagos aos produtores 

(CUNHA, 2004). 

A maioria das cultivares de trigo são relativamente sensíveis a PHS, e a 

eficiência dos melhoristas de cereais ocasionou a diminuição da dormência em 

trigos de primavera, semeando duas a três gerações por ano, alternando entre locais 

de altitudes baixas e altas ou a semeadura de gerações em hemisférios opostos 

(BASSOI, 2004). Vários fatores podem contribuir para uma maior tolerância a PHS: 

redução dos níveis de alfa-amilase nos grãos, a presença de inibidores de 

germinação, redução da absorção de água pelos grãos e respostas alteradas para 

hormônios (FLINTHAM, 2000; ZANETTI et al., 2000; GROOS et al., 2002; HIMI et 

al., 2002.; MARES et al., 2005). 

Os estudos genéticos do problema da tolerância à germinação em pré-

colheita, pode evidenciar aumento da qualidade do produto final do trigo, refletindo 

em constituições genéticas de elevada qualidade tolerância a PHS, valorizando o 

produto na comercialização. Determinar a real viabilidade da contribuição dos 

híbridos nessa espécie, e quando o objetivo não for à exploração da heterose, é 

extremamente importante o entendimento dos efeitos que a endogamia pode 

exercer no processo de seleção com o avanço das gerações até que os caracteres 

de interesse sejam fixados. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi estimar, mediante cruzamento 

dialélico, a heterose e a perda de vigor decorrente da endogamia (Pv), na proposta 

de indicar cruzamentos promissores para serem empregados em programas de 

melhoramento a fim de maximizar a obtenção de ganho genético de tolerância a 
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germinação na pré-colheita, através de caracteres associados ao problema da PHS, 

e com isto refletir em maiores rendimentos e melhor qualidade do trigo. 
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5.2 Material e métodos 

 

Os cruzamentos artificiais foram realizados no período de junho a novembro 

de 2010, em casa de vegetação, seguindo o modelo dialélico completo, 

considerando os recíprocos, resultando em 56 combinações híbridas. No mesmo 

ano, uma amostra das sementes F1 de cada combinação foi semeada em casa de 

vegetação, visando o avanço de geração (F2). As sementes F1 remanescentes foram 

armazenadas em geladeira.  

O experimento foi conduzido na estação fria de 2011, no campo experimental 

do Centro Agropecuário da Palma (CAP) pertencente ao Centro de Genômica e 

Fitomelhoramento (CGF) da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM), 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), situado no Capão do Leão. O solo é 

classificado como Podzólico Vermelho Amarelo da unidade de Mapeamento Pelotas. 

O município está situado a 31º 52' 00'' de latitude sul e 52º 21' 24'' de longitude 

oeste; a uma altitude de 13,24m, com uma precipitação pluviométrica média anual 

de 1280,2mm. 

Para a realização dos cruzamentos artificiais foram empregados oito 

genitores, sendo os seguintes: BRS 220, MARFIM, SUPERA, VALENTE, BRS 194, 

FRONTANA, ITAIPÚ e QUARTZO. Os genitores foram escolhidos com base nos 

desempenhos distintos de tolerância que manifestam para o caráter germinação na 

pré-colheita (PHS). Sendo os genótipos BRS 220, MARFIM, SUPERA e VALENTE, 

classificados como sensíveis a PHS e os cultivares BRS 194, FRONTANA, ITAIPÚ e 

QUARTZO classificados como tolerantes a PHS. 

Os genitores, híbridos F1 e populações segregantes, bem como seus 

recíprocos foram cultivados em condições de lavoura em delineamento de blocos 

casualizados, com três repetições. As populações fixas F1 e os genitores 

constituíram parcelas experimentais de 10 plantas, cultivadas em uma linha de 3,0 m 

de comprimento, com espaçamento de 0,3 m entre plantas e entre linhas. Já as 

populações F2 formaram parcelas compostas por 40 plantas, cultivadas em cinco 

linhas de 3,0 m de comprimento, com mesmo espaçamento entre plantas e entre 
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linhas como mencionado anteriormente. 

Os tratamentos culturais, de controle de plantas daninhas, e pragas foram 

feitos de acordo com as Recomendações da Comissão Brasileira de Pesquisa de 

Trigo e Triticale (RCBPTT, 2010). Os caracteres avaliados em todas as combinações 

híbridas, populações segregantes e genitores foram: índice de queda úmido (IQU) 

em segundos aferido no aparelho Falling Number de Hagberg e percentual de grãos 

germinados (GG) através da contagem de grãos germinados nas espigas e posterior 

divisão pelo número total de grãos da espiga. 

As espigas foram colhidas em ponto de maturação fisiológica, foram 

consideradas espigas fisiologicamente maduras, quando as espigas perderam a 

coloração verde, mas, os nós dos colmos ainda estavam verdes (HANFT e WYCH, 

1982). Neste ponto de maturidade fisiológica foram colhidas espigas, as quais foram 

utilizadas para as análises. Após foram secas a temperatura ambiente durante sete 

dias em local protegido, posteriormente colocadas em sacos plásticos e 

armazenadas congeladas em freezer a aproximadamente -15°C (dezembro) até as 

avaliações (janeiro). 

 

Análises laboratoriais 

 

As análises foram efetuadas no Centro de Genômica e Fitomelhoramento, 

localizado junto à Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (CGF/FAEM/ UFPel). Para 

o caráter GG as avaliações laboratoriais da tolerância a germinação em trigo, na 

pré-colheita foram realizadas nas gerações fixas, híbridos F1, F1 recíprocos e 

genitores, utilizando o delineamento de blocos ao acaso com três repetições, sendo 

cada repetição constituída de cinco espigas. As espigas foram colocadas imersas 

em água destilada por 16 horas, nelas foi aplicado fungicida Vitavax® – Thiram 200 

SC (200 g.L-1), e foram enroladas na posição vertical em folhas de papel de 

germinação previamente embebido em água destilada. Após formar os rolos com as 

espigas, foram colocados em sacos plásticos, para que não ocorresse a perda de 

umidade. Depois foram colocadas para encubar por sete dias a 25ºC ±1°C em 

câmara de germinação BOD. Após os setes dias de incubação os rolos com as 

espigas foram retirados da câmara de germinação e colocados para secar em estufa 

a 50ºC por 72 horas. Com o término da secagem, foi realizada a trilha e avaliação do 
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número de grãos germinados e número total de grãos e posteriormente 

transformados para porcentagem de grãos germinados (%GG).  

O índice de queda úmido (IQU) foi avaliado nas populações segregantes F2 

e F2 recíprocos em as gerações fixas, híbridos F1, F1 recíprocos e genitores, 

utilizando o delineamento de blocos ao acaso com três repetições, sendo cada 

repetição constituída de 20 espigas. As espigas foram reunidas e colocadas imersas 

em água destilada por 2 horas, e enroladas na posição vertical em folhas de papel 

de germinação previamente embebido em água destilada. Após formar os rolos com 

as espigas estes foram colocados em sacos plásticos, para que não ocorresse a 

perda de umidade. Depois foram colocadas para encubar por três dias a 25ºC ±1°C 

em câmara de germinação BOD. Após os três dias de incubação os rolos com as 

espigas foram retirados da câmara de germinação e colocados para secar em estufa 

a 50ºC por 72h, com o término da secagem, foi realizada a trilha e os grãos foram 

moídos para a produção de farinha integral e o índice de queda úmido foi avaliado 

com o aparelho automático de “Falling Number” marca PERTEN 1500, conforme 

Hagberg, (1960), realizadas no Laboratório de Duplo-haplóides (CGF-FAEM-UFPel). 

A análise de variância individual e conjunta das gerações fixas (F1 e 

genitores) e segregante (F2), bem como a amplitude de variação observada nos 

caracteres avaliados, foram realizadas com auxílio do programa computacional 

GENES (CRUZ, 2006). A heterose foi calculada em relação à média dos genitores, 

seguindo o modelo: 

 

   ( )     ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅       

 

Onde, H1 = heterose observada em relação à média dos genitores;   ̅̅ ̅ = 

média do híbrido; e:   ̅̅ ̅̅  = média dos genitores [(P1+P2)/2)]. A significância estatística 

do valor da heterose relativa à média dos genitores foi verificada por meio do teste t, 

em cada caráter avaliado, associada à (j-1)(i-1) graus de liberdade, de acordo com a 

fórmula: 

 

  
  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅

√    
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Onde t = equivale à estatística t para a avaliação da significância da heterose 

relativa à média dos genitores; QMR = quadrado médio do resíduo; e r = número de 

repetições. O cálculo da perda de vigor (depressão endogâmica) pelos efeitos da 

endogamia foi realizado levando em consideração o desempenho médio das 

populações nas gerações F1 e F2, conforme a seguinte fórmula matemática:  

 

   { 
       

   
}      

 

Em que PV= representa a perda de vigor; Soi = média do caráter na geração 

F1; e S1i = média do caráter na geração F2. 
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5.3 Resultados e discussão 

 

Na Tabela 5.1, está o resumo da análise de variância das gerações fixas (F1 e 

genitores) e segregante (F2), bem como a amplitude de variação observada nos 

caracteres avaliados. Os quadrados médios dos tratamentos (QMT) individuais da 

geração F1 para ambos os caracteres IQU e GG, e F2 para IQU, evidenciaram 

diferenças significativas (P<0,05). Deste modo ficou evidente a presença de 

variabilidade entre as constituições genéticas testadas. Foi verificada a interação 

entre as populações fixas F1 e as segregantes F2 analisada para o caráter IQU, o 

que indica a necessidade de desmembramento destas interações em efeitos 

simples. Resultados de interação entre as gerações foi verificado por Hussain et al. 

(2007) e Matei, (2010), que também observaram significância para caracteres 

agronômicos da cultura do trigo. Bertan et al. (2009), destacam a interação para 

ciclo vegetativo e massa de mil grãos, porém, para os demais caracteres avaliados, 

não verificaram a interação. Esta interação demonstra que não houve desempenho 

constante para as combinações híbridas em função do avanço de gerações (F1 para 

F2). Assim os efeitos provenientes do avanço de gerações são de causas genéticas 

das combinações. A amplitude de variação (Tabela 5.1) entre os valores de máximo 

e mínimo, demonstrada pelos caracteres avaliados, evidenciam a presença de 

variabilidade genética entre as populações em estudo. A amplitude verificada em F1 

permite destacar a variação existente entre as populações, determinando a 

presença de genitores que, quando combinados, evidenciam maior ou menor vigor 

para o caráter. Porém, com a avaliação da presença dos efeitos maternos, de 

herança extra-cromossômica ou interação de genes do núcleo com genes do 

citoplasma, fica evidente a expressão de efeitos não associados e a expressão de 

genes do núcleo e, que podem ser importantes, podendo haver desempenho 

diferenciado dos genótipos quando utilizado como genitor materno ou paterno. Esta 

medida pode inferir de forma positiva nas próximas gerações, revelando vantagens 

no aumento de dormência das sementes, ou seja, tolerância a germinação dos 

grãos em situações adversas na pré-colheita e menor atividade das enzimas de 
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degradação do amido, como a alfa-amilase nos grãos de trigos. Na geração F2 em 

virtude da segregação gênica, os valores têm por base as diferenças genéticas entre 

e dentro das distintas populações testadas. Seria esperada para o caráter IQU na 

geração F2 a redução da amplitude dos valores máximos, indicando a presença de 

genes complementares distribuídos entre os genitores na maximização de resposta 

da geração F1 e a redução do vigor pelo incremento da homozigose. Entretanto, esta 

tendência não foi verificada, devido, provavelmente por ser um caráter expresso por 

poucos genes de grande efeito no fenótipo, consequentemente, com menor 

amplitude devido às menores classes de recombinação. De acordo com Carvalho et 

al. (2008), o coeficiente de variação (CV%) é uma medida da dispersão dos dados, 

do grau de concentração em torno de média, permitindo, uma ideia da precisão 

experimental. Os CV% para IQU foram classificados de baixa magnitude (inferiores a 

10%) para ambas as gerações F1 (3,39%) e F2 (3,81%), demonstrando boa precisão 

experimental, de acordo com classificação de Pimentel Gomes, (1985), citado por 

Carvalho et al., (2004). Entretanto o caráter GG (18,52%), evidenciou a maior 

dispersão dos dados, o CV% foi classificado como médio (de 10 a 20%), 

determinando a necessidade de maior controle das técnicas experimentais, o que 

pode também ser alcançado pelo aumento do número de repetições. 

 

Tabela 5.1 - Resumo da análise de variância individual e conjunta das gerações F1 e 
F2 e amplitudes observadas na análise de cinquenta e seis populações 
e oito genitores de um cruzamento dialélico completo em trigo, 
considerando os recíprocos. UFPel, Pelotas-RS, 2012. 

Fonte de variação 
Graus de 
Liberdade 

 Caracteres
(1)

 / Quadrado Médio de Tratamento 

 IQU (segundos) GG (%) 

Geração F1 63  41213,79* 599,67* 

Geração F2 63  30012,94* - 

F1 x F2 1  35563,48* - 

Resíduo 254  124.29 4,87 

Amplitudes e Coeficiente de Variação 

Geração F1 
Amplitude 

máx. 523,0 75,1 

mín. 45,0 0,7 

CV (%)  3,39 18,58 

Geração F2 
Amplitude 

máx. 552,0 - 

mín. 41,0 - 

CV (%)  3,81 - 
(1) 

IQU = Índice de Queda Úmido; GG = Percentual de Grãos Germinados; CV (%) = Coeficiente de variação, em porcentagem. 
* valores significativos a 5% de probabilidade pelo teste F. 
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Na Tabela 5.2 estão às médias, oriundas de três repetições, para as 

populações fixas F1 e genitores, as populações segregantes F2, assim como os seus 

respectivos recíprocos, para o caráter IQU e as populações fixas F1 para o caráter 

GG. De acordo com as médias podemos tirar as seguintes pressuposições: 

i) existem populações em que o desempenho na geração F1 evidencia 

superioridade em relação às demais populações do dialélo, porém, em F2 não é 

mantida a superioridade. O cruzamento FRONTANA x ITAIPÚ para o caráter IQU, foi 

observado no F1 (442s) e em F2 (311s), este exemplo é claro de elevada capacidade 

especifica de combinação entre os genitores aliado ao fato do maior número de 

locos em heterozigose no F1, proporcionando a expressão do vigor híbrido. E a 

redução de valores em F2 se deve aos efeitos da endogamia pela perda de vigor 

oriunda dos locos em homozigose. 

ii) as populações na geração F2 revelam desempenho elevado, porém, não 

revelam superioridade na geração F1. O cruzamento SUPERA x VALENTE 

apresenta médias para IQU de 304 segundos e 493 segundos nas gerações F1 e F2 

respectivamente. Evidencia a hipótese de que a presença de locos em heterozigose 

é reforçada com a elevada capacidade combinatória entre os genitores envolvidos, 

refletindo em maximização do vigor híbrido, neste caso ocorreu à recombinação de 

locos distintos no F1, decorrendo em incremento da média no F2. 

iii) as combinações entre MARFIM x FRONTANA, MARFIM x ITAIPÚ, 

MARFIM x QUARTZO, foram superiores a média em um desvio padrão, para ambas 

as gerações F1 e F2 e seus recíprocos, isto associado a reduzidos percentuais de 

GG na geração F1 e F1 recíproco, podemos afirmar que houve grande contribuição 

de alelos favoráveis do genitor MARFIM e complementaridade com os alelos dos 

demais genótipos. Estes casos evidenciam a reduzida perda de vigor pela 

endogamia, possivelmente pela presença de alelos similares entre os genitores dos 

cruzamentos. Nestas populações estão presentes indivíduos superiores 

geneticamente que possuem elevada tolerância a PHS, e baixa atividade de 

enzimas de degradação do amido.  

iv) as combinações BRS 220 x SUPERA, BRS 220 x VALENTE e VALENTE x 

ITAIPÚ demonstraram reduzidos valores de IQU em relação à média de um desvio 

padrão, para ambas as gerações F1 e F2 e seus recíprocos, isto associado a 

elevados percentuais de GG na geração F1 e F1 recíproco, podemos afirmar que 

houve reduzida contribuição de alelos favoráveis do genitor VALENTE, havendo 



114 

 

 114 

 

reduzida complementaridade com os alelos dos demais genótipos. Estes exemplos 

evidenciam baixa capacidade combinatória, aliado a reduzida perda de vigor 

decorrente da endogamia, havendo nestas populações reduzida tolerância a PHS e 

elevada atividade de enzimas de degradação do amido.  

 

Tabela 5.2 - Desempenho médio de oito genitores e seus respectivos híbridos F1s, 

F1s recíprocos e populações segregantes F2s, F2s recíprocos, em 
relação aos caracteres índice de queda úmido (IQU), e grãos 
germinados (GG). UFPel, Pelotas-RS, 2012. 

Genitores   Índice de queda úmido (IQU)     Grãos germinados (GG) 

BRS 220 
 

194 
  

17,7 

MARFIM 
 

290 
  

11,2 

SUPERA 
 

218 
  

8,0 

VALENTE 
 

45 I 
  

35,9 S 

BRS 194 
 

300 
  

8,4 

FRONTANA 
 

350 
  

4,0 

ITAIPÚ 
 

367 
  

10,5 

QUARTZO   329   
 

3,9 

Média geral (μii) 
 

262 
  

12,5 

Desvio padrão 
 

106   
 

10,5 

Populações F1  F1 Recíproco F2 F2 Recíproco   F1  F1 Recíproco 

BRS 220 x MARFIM 202 373 281 156 I 
 

7,7 12,2 

BRS 220 x SUPERA 81 I 139 I 102 I 162 I 
 

42,1 S 23,6 S 

BRS 220 x VALENTE 154 I 138 I 201 I 67 I 
 

22,8 17,1 

BRS 220 x BRS 194 211 232 309 261 
 

6,2 30,4 S 

BRS 220 x FRONTANA 399 257 349 345 
 

17,1 15,6 

BRS220 x ITAIPÚ 168 258 347 343 
 

3,7 0,8 

BRS 220 x QUARTZO 273 355 357 251 
 

1,2 2,7 

MARFIM x SUPERA 199 230 313 308 
 

25,5 5,9 

MARFIM x VALENTE 190 248 326 327 
 

69,8 S 26,3 S 

MARFIM x BRS 194 187 317 347 312 
 

6,1 10,7 

MARFIM x FRONTANA 449 S 476 S 435 S 410 S 
 

1,9 1,3 

MARFIM x ITAIPÚ 494 S 476 S 525 S 441 S 
 

1,1 1,7 

MARFIM x QUARTZO 523 S 438 S 462 S 462 S 
 

1,7 5,2 

SUPERA x VALENTE 304 449 S 493 S 360 
 

3,6 9,9 

SUPERA x BRS 194 275 248 301 316 
 

4,4 1,1 

SUPERA x FRONTANA 223 346 323 313 
 

5,8 3,7 

SUPERA x ITAIPÚ 483 S 468 S 339 372 
 

2,5 1,4 

SUPERA x QUARTZO 288 268 376 293 
 

1,2 2,4 

VALENTE x BRS 194 115 I 263 321 233 
 

4,8 3,8 

VALENTE x FRONTANA 148 I 245 361 362 
 

3,3 1,7 

VALENTE x ITAIPÚ 82 I 87 I 127 I 48 I 
 

55,4 S 45,5 S 

VALENTE x QUARTZO 319 224 279 314 
 

6,8 29,4 S 

BRS 194 x FRONTANA 396 408 382 381 
 

14,0 16,4 

BRS 194 x ITAIPÚ 404 384 372 430 S 
 

28,5 21,8 

BRS 194 x QUARTZO 398 370 377 305 
 

1,5 1,6 

FRONTANA x ITAIPÚ 442 S 509 S 311 355 
 

1,8 3,4 

FRONTANA x QUARTZO 375 291 187 I 431 S 
 

1,4 1,6 

ITAIPÚ x QUARTZO 375 356 295 341 
 

14,0 8,8 

Média geral (μii e μij) 285 304 314 300 
 

12,7 11,3 

Desvio padrão 125 111 100 104   16,0 11,2 
S – superior e I – inferior à média da respectiva geração mais um desvio-padrão, μii – genitores, μij – populações. 
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v) houve a manifestação de efeito materno, sendo detectado em algumas 

combinações para o caráter IQU, ou seja, quando manifestado na geração F1 não se 

manteve constante para a geração F2, demonstrando a não mantença durante as 

gerações, podendo ser explicado por algum fator de interferência do ambiente nos 

experimentos. Analisando o caráter GG fica evidente a pronunciada manifestação de 

herança extra-cromossômica, onde os híbridos BRS 220 x BRS 194 (F1 = 6,2%; F1 

recíproco = 30,4%); VALENTE x QUARTZO (F1 = 6,8%; F1 recíproco = 29,4%); 

MARFIM x SUPERA (F1 = 25,5%; F1 recíproco = 5,9%) e MARFIM x VALENTE (F1 = 

69,8%; F1 recíproco = 26,3%), demonstraram valores diferenciados quando 

utilizados como genitor materno o paterno. 

vi) analisando o caráter GG é possível detectar que os genótipos FRONTANA 

e QUARTZO e as populações híbridas F1 e F1 recíprocos resultantes de seu 

cruzamento possuem elevados desempenhos per se, indicando que a seleção para 

tolerância a PHS pode ser efetuada com êxito nas populações provenientes destes 

cruzamentos. 

vii) para o caráter IQU os genótipos FRONTANA, ITAIPÚ e QUARTZO 

apresentaram médias superiores. Comportamento similar apresentado pelas 

cultivares QUARTZO, FRONTANA, BRS 194 e SUPERA para o caráter GG, 

indicando que possivelmente a média dos seus híbridos foi expressivamente 

superior, revelando a presença de heterose para este caráter. 

Na Tabela 5.3 estão os valores de heterose e perda de vigor ou depressão 

endogâmica para as populações fixas F1 e segregantes F2 e seus recíprocos, para o 

caráter IQU. Valores positivos de IQU evidenciam maior heterose para a diminuição 

da atividade da enzima alfa-amilase nos grãos de trigo. Podemos evidenciar que as 

populações avaliadas apresentaram resultados de estimativas de heterose e perda 

de vigor por endogamia, variáveis no caráter IQU. A heterose média foi de 11,4% e 

33,8% em F1 e F2, respectivamente, e consequentemente na média a perda de vigor 

foi negativa (-29,9%), já para os recíprocos cabe destacar que os valores de 

heterose média foram muito similares, com 23,8% em F1 e 20,9% em F2, e 

consequentemente perda de vigor por endogamia de -0,9%. O valor de perda de 

vigor negativa para IQU, sem efeito recíproco pode ser explicada pela hipótese, de 

que há presença de locos em heterozigose, associada com a elevada capacidade 

combinatória entre a maioria dos genitores envolvidos, refletindo em maximização 
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do vigor híbrido, neste caso ocorreu a recombinação de locos distintos no F1, 

decorrendo em incremento da média no F2.  

 

Tabela 5.3 - Heterose nas gerações F1s, F1s recíprocos e F2s, F2s recíprocos e 
depressão endogâmica ou perda de vigor (Pv), em porcentagem, de 
28 cruzamentos de trigo para o Índice de queda úmido (IQU), em 
segundos. UFPel, Pelotas-RS, 2012. 

Cruzamentos  

Índice de queda úmido (IQU) 

Heterose 
Pv  Heterose 

Pv 
F1 F2   F1 Recíproco F2 Recíproco 

BRS 220 x MARFIM -16,5* 16,1* -39,1 
 

54,1* -35,5* 58,2 

BRS 220 x SUPERA -60,7* -50,5* -25,9 
 

-32,5* -21,4* -16,5 

BRS 220 x VALENTE 28,9* 68,2* -30,5 
 

15,5* -43,9* 51,4 

BRS 220 x BRS 194 -14,6* 25,1* -46,4 
 

-6,1* 5,7* -12,5 

BRS 220 x FRONTANA 46,7* 28,3* 12,5 
 

-5,5* 26,8* -34,2 

BRS220 x ITAIPÚ -40,1* 23,7* -106,5 
 

-8,0* 22,3* -32,9 

BRS 220 x QUARTZO 4,4 36,5* -30,8 
 

35,8* -4,0 29,3 

MARFIM x SUPERA -21,7* 23,2* -57,3 
 

-9,4* 21,3* -33,9 

MARFIM x VALENTE 13,4* 94,6* -71,6 
 

48,1* 95,2* -31,9 

MARFIM x BRS 194 -36,6* 17,6* -85,6 
 

7,5* 5,8* 1,6 

MARFIM x FRONTANA 40,3* 35,9* 3,1 
 

48,8* 28,1* 13,9 

MARFIM x ITAIPÚ 50,4* 59,8* -6,3 
 

44,9* 34,2* 7,4 

MARFIM x QUARTZO 69,0* 49,3* 11,7 
 

41,5* 49,3* -5,5 

SUPERA x VALENTE 131,2* 274,9* -62,2 
 

241,4* 173,8* 19,8 

SUPERA x BRS 194 6,2* 16,2* -9,5 
 

-4,2 22,0* -27,4 

SUPERA x FRONTANA -21,5* 13,7* -44,8 
 

21,8* 10,2* 9,5 

SUPERA x ITAIPÚ 65,1* 15,9* 29,8 
 

60,0* 27,2* 20,5 

SUPERA x QUARTZO 5,3* 37,5* -30,6 
 

-2,0 7,1* -9,3 

VALENTE x BRS 194 -33,3* 86,1* -179,1 
 

52,5* 35,1* 11,4 

VALENTE x FRONTANA -25,1* 82,8* -143,9 
 

24,1* 83,3* -47,8 

VALENTE x ITAIPÚ -60,2* -38,3* -54,9 
 

-57,8* -76,7* 44,8 

VALENTE x QUARTZO 70,6* 49,2* 12,5 
 

8,7* 52,4* -40,2 

BRS 194 x FRONTANA 21,8* 17,5* 3,5 
 

25,5* 17,2* 6,6 

BRS 194 x ITAIPÚ 21,1* 11,5* 7,9 
 

15,1* 28,9* -12,0 

BRS 194 x QUARTZO 26,6* 19,9* 5,3 
 

10,9* -8,5* 17,6 

FONTANA x ITAIPÚ 23,3* -13,2* 29,6 
 

42,0* -1,0 30,3 

FRONTANA x QUARTZO 10,5* -44,9* 50,1 
 

-14,3* 27,0* -48,1 

ITAIPÚ x QUARTZO 14,0* -10,3* 21,3   8,2* 3,6 4,2 

Média geral 11,4 33,8 -29,9 
 

23,8 20,9 -0,9 
* significativo superior (valores positivos) ou inferior (valores negativos) em relação à média dos genitores do cruzamento pelo 
teste t.  

 
Outra hipótese é de efeito de interação genótipo x ambiente atuando nas 

amostras, pois, a germinação na pré-colheita pode ser ocasionada por interação 

genótipo x ambiente e representa um problema para a seleção de genótipos 

superiores (TRETHOWAN et al., 1996; MORI et al., 2005, BASSOI, et al., 2006). 

Resultados de IQU que evidenciam estimativas discrepantes de heterose se 

encaixam nesta hipótese, por exemplo, os cruzamentos entre VALENTE x BRS 194 

e VALENTE x FRONTANA, que evidenciaram valores negativos de heterose em F1 
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(-33,3% e -25,1%, respectivamente), mas, em F2 evidenciaram valores positivos e 

elevados (86,1% e 82,8%, respectivamente), e com isto refletindo em valores de 

perda de vigor por endogamia, negativas e elevadas. A interação genótipo x 

ambiente tende a ocasionar dificuldades ao melhorista, pois, indica a inconsistência 

do genótipo com relação à variância de ambiente. Exercendo implicações diretas no 

ganho genético, e deve ser levado em consideração, quando se traça uma 

estratégia de seleção de plantas, principalmente quando se trata de ambientes 

instáveis (CARVALHO et al., 2004). 

A verificação de cruzamentos com heterose de elevada magnitude positiva e 

significativa permite sua recomendação para a utilização em programas de 

melhoramento, com isto, as populações das combinações MARFIM x FRONTANA e 

MARFIM x ITAIPÚ e seus recíprocos, com elevada heterose para IQU, possuem as 

combinações específicas transgressivas, e podem ser recomendados para promover 

o aumento do índice de queda (Falling Number) e a diminuição da atividade da 

enzima alfa-amilase em grãos de trigo. 

Na Tabela 5.4 estão os valores de heterose para as populações fixas F1 e 

seus recíprocos, para o caráter percentual de grãos germinados (GG). Onde valores 

de GG, negativos e significativos, evidenciam maior heterose para tolerância a 

germinação dos grãos na espiga. Portanto, cabe destacar que a heterose foi 

pronunciada para 13 populações dos cruzamentos, considerando os efeitos 

recíprocos, onde estas apresentaram estimativas de heterose negativas de elevada 

magnitude e significativas, em relação às médias dos pais. Portanto, as populações 

destas combinações específicas possuem os segregantes transgressivos, e podem 

ser recomendadas para promover o aumento da tolerância à germinação dos grãos 

de trigo ainda na espiga. 

O trigo sendo uma espécie autógama, em programas de melhoramento existe 

maior interesse de parte do melhorista nos efeitos gênicos aditivos, por estes, 

manifestarem maior facilidade de serem transmitidos as progênies. A expressão 

tende a ser estabilizada com o avanço de geração e aumento da homozigose 

(CARVALHO 1982). Mas, cabe destacar as elevadas magnitudes de heterose 

apresentada, pelos caracteres IQU e GG (Tabela 5.3 e 5.4), com valores superiores 

a média dos genitores, sugere a possibilidade de explorar o vigor híbrido em trigo, 

desenvolvendo híbridos para a comercialização de sementes em F1. 
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Tabela 5.4 - Heterose nas gerações F1s, F1s recíprocos, de 28 cruzamentos de trigo 
para o porcentual de grãos germinados (GG). UFPel, Pelotas-RS, 
2012. 

Cruzamentos  

Percentual de grãos germinados (GG) 

Heterose 

F1  F1 Recíproco 

BRS 220 x MARFIM -46,5* -15,6 

BRS 220 x SUPERA 227,1* 83,2* 

BRS 220 x VALENTE -15,2* -36,3* 

BRS 220 x BRS 194 -52,7* 132,0* 

BRS 220 x FRONTANA 57,4* 43,2* 

BRS220 x ITAIPÚ -73,6* -94,3* 

BRS 220 x QUARTZO -88,9* -75,1* 

MARFIM x SUPERA 165,3* -38,9* 

MARFIM x VALENTE 196,5* 11,7* 

MARFIM x BRS 194 -37,8* 9,2 

MARFIM x FRONTANA -75,3* -82,7* 

MARFIM x ITAIPÚ -90,2* -84,6* 

MARFIM x QUARTZO -78,0* -31,3 

SUPERA x VALENTE -83,7* -54,7* 

SUPERA x BRS 194 -47,2* -86,3* 

SUPERA x FRONTANA -2,9 -39,0 

SUPERA x ITAIPÚ -72,5* -84,9* 

SUPERA x QUARTZO -80,4* -60,1* 

VALENTE x BRS 194 -78,3* -83,0* 

VALENTE x FRONTANA -83,5* -91,7* 

VALENTE x ITAIPÚ 138,9* 96,0* 

VALENTE x QUARTZO -65,7* 47,9* 

BRS 194 x FRONTANA 125,8* 164,7* 

BRS 194 x ITAIPÚ 201,2* 130,5* 

BRS 194 x QUARTZO -75,3* -74,2* 

FRONTANA x ITAIPÚ -75,3* -53,1* 

FRONTANA x QUARTZO -64,4 -59,3 

ITAIPÚ x QUARTZO 95,1* 22,2 

Média geral -2,9 -14,5 
* significativo superior (valores positivos) ou inferior (valores negativos) em relação à média dos genitores do cruzamento pelo 
teste t.  

 

CARVALHO et al. (2008), destacaram que para a formação dos híbridos em 

plantas autógamas e preciso seguir quatro etapas: i) determinar o nível de 

manifestação do vigor; ii) promover a inativação do pólen do genitor materno; iii) 

possibilitar o transporte do pólen de forma eficiente ao genitor materno e iv) a 

produção da semente híbrida em escala comercial. Portanto, os resultados de 

heterose evidenciados neste experimento, corroboram com resultados 

experimentais, de pronunciada presença de efeito de heterose em caracteres 

agronômicos de produtividade da cultura do trigo (JOSHI et al., 2004; SCHMIDT, 

2008; BERTAN, et al., 2009; MATEI, 2010). 
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Atualmente a exploração comercial de híbridos em autógamas tem grandes 

proporções na cultura do arroz, com a exploração da heterose. O conhecimento em 

genética e melhoramento, associado à utilização de técnicas auxiliares como a 

utilização da macho-esterilidade e redutores de crescimento, evidencia grandes 

oportunidades para o aprimoramento dessa tecnologia. Esses fatores são 

indicadores que oportunizam determinar a real viabilidade da contribuição dos 

híbridos nessa espécie, e quando o objetivo não for à exploração da heterose, é 

extremamente importante o entendimento dos efeitos que a endogamia pode 

exercer no processo de seleção com o avanço das gerações até que os caracteres 

de interesse sejam fixados. 

Com isto apesar das dificuldades enfrentadas para a produção de híbridos em 

trigo, é provável investimentos em pesquisas aliadas a tecnologia de biologia 

molecular, possa tornar viável a utilização de híbridos de trigo comercialmente. 
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5.4 Conclusões 

 

Elevadas estimativas de heterose são observadas para os caracteres índice 

de queda úmido (IQU) e porcentual de grãos germinados (GG). Ainda, uma reduzida 

perda de vigor por endogamia é observada para IQU indicando as populações 

recombinações transgressivas (MARFIM x FRONTANA; MARFIM x ITAIPÚ) obtidas 

como potenciais fontes de recuperação de indivíduos superiores. 

Existe pronunciado efeito recíproco, o qual deve ser considerado para a 

obtenção de sementes híbridas de trigo, visando tolerância à germinação na pré-

colheita e aumento do índice de queda. 
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Discussão geral 

 
A crescente população mundial, e reduzida possibilidade de avanço de 

fronteiras agrícolas revela que o incremento do potencial genético de rendimento de 

grãos por unidade, em condições de lavoura tem sido de extrema importância para 

aumentar a produção e amenizar a provável insuficiência de alimentos (ALLARD, 

1999). Ramalho e Lambert (2004) destacam que a Genética Quantitativa (Genética, 

Melhoramento de Plantas e Biometria) teve uma participação expressiva na 

produção de alimentos, para atender as necessidades do homem no último século. 

Segundo Gepts e Hancock (2006), a contribuição do melhoramento genético deverá 

ser ainda maior no futuro, para suprir a crescente demanda por quantidade e 

qualidade de produtos. O trigo vem a ser muito importante para atingir o objetivo de 

aumento de produção de alimentos para a humanidade. 

A cultura do trigo está exposta a estresses abióticos como a germinação na 

pré-colheita (Pre-harvest sprouting - PHS), que constantemente estão ameaçando a 

qualidade e bom rendimento. A germinação na pré-colheita do trigo tem sido 

relatada com frequência em países com clima úmido em época de colheita. Isso 

deteriora a qualidade da farinha e os resultados são perdas significativas de 

produtividade de grãos e de preços. Portanto, a escolha de genitores em hibridações 

artificiais, que supram a demanda de maior tolerância à germinação na pré-colheita 

(dormência) e menor atividade de enzimas (proteases), como a alfa amilase é 

essencial para o incremento da qualidade de grãos na cultura do trigo. 

Bertan (2007) destaca que a escolha das melhores cruzamentos é fase 

primordial e que determina o êxito do programa de melhoramento genético, pois, 

para a obtenção de constituições genéticas superiores, o fundamental é a presença 

de variabilidade na seleção. Estudos de dissimilaridade genética têm sido de grande 

importância em programas de melhoramento genético que envolve hibridações, 

outra forma eficiente de seleção de genitores para compor blocos de cruzamento é 

com base na capacidade geral e especifica de combinação, permitindo, ou com base 

no desempenho per se, a partir da expressão do fenótipo, isto permite a seleção das 

melhores combinações em gerações iniciais (LORENCETTI et al., 2006) e fornece 
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parâmetros para a identificação de genitores que possibilitem grande efeito 

heterótico na progênie e maior probabilidade de recuperação de genótipos 

superiores (CRUZ et al., 2004).  

Os dois experimentos (1 - caracterização das cultivares e 2 – de capacidade 

de combinação) foram eficientes para a caracterização e diferenciação de tolerância 

a germinação na pré-colheita. Com base nos resultados da dissimilaridade genética, 

foi predito genitores para compor os blocos de cruzamento, visando à melhor 

complementaridade de alelos distintos de tolerância a PHS. Destacando os 

genótipos TBIO ITAIPÚ, BIO 08228, RAÍZES, HORIZONTE, BRS 194, TBIO 

PIONEIRO, BIO 07367, RAÍZES, GUAMIRIM e FRONTANA, que podem compor 

blocos de cruzamentos artificiais, que visam o progresso genético para a tolerância a 

PHS em trigo. Estes genótipos apresentaram maior dissimilaridade genética, se 

postando em agrupamentos diferenciados na análise de dois anos, para caracteres 

agronômicos e de germinação em pré-colheita (Percentual de grãos germinados - 

GG e Índice de queda - IQ).  

Na análise dialélica, podemos destacar que as cultivares QUARTZO e 

FRONTANA apresentaram o melhor potencial para o uso em blocos de 

cruzamentos, nos programas de melhoramento genético que objetivem o incremento 

da tolerância a PHS, e redução da atividade da enzima alfa-amilase. Os resultados 

evidenciaram elevadas CGC, com pronunciada presença do efeito de genes 

aditivos. Foi evidenciada a presença de elevada CEC (genes de efeitos não 

aditivos), para os híbridos: MARFIM x FRONTANA; MARFIM x ITAIPÚ; MARFIM x 

QUARTZO e BRS 194 x ITAIPÚ, em que os valores de IQU se mantiveram elevados 

da geração F1 para a F2. Para o caráter GG, os valores dos efeitos de capacidade 

especifica de combinação (CEC), foram elevados e negativos, estes valores foram 

os almejados para a o aumento de tolerância a germinação na espiga. Os híbridos 

que apresentam CEC negativas e um dos genitores com elevada CGC podem ser 

sugeridos como genitores em programas de melhoramento. Portanto a utilização dos 

genitores que se destacaram, associada à seleção nestas populações pode gerar 

linhagens promissoras, possíveis de serem promovidas a cultivares. A estimativa 

dos efeitos recíprocos para o caráter GG ficou evidenciada nos híbridos F1, BRS 220 

x BRS 194 e VALENTE x QUARTZO, onde os genitores BRS 220 e VALENTE 

quando utilizados como genitores receptores de pólen evidenciaram híbridos com 

moderada tolerância a GG. Analisando os elevados valores de quadrado médio para 
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CGC, podemos destacar que foi evidente que os efeitos aditivos foram mais 

importantes do que os efeitos não aditivos (dominância e epistasia), resultados de 

grande valia aos melhoristas de autógamas, pois, os efeitos aditivos são aqueles 

que podem ser transferidos para a descendência (herdabilidade). 

Desta forma a herdabilidade vem a ser uma das propriedades mais 

importantes de um caráter métrico, pois, Carvalho et al. (2001) destacaram que  a 

herbabilidade expressa a confiança do valor fenotípico como um guia para o valor 

genotípico. Portanto, a variância genética foi pronunciada em relação à variância 

fenotípica para GG e IQ, evidenciando elevados valores de herdabilidades nos dois 

anos (2010 e 2011) e nos grupos (tolerantes e sensíveis) avaliados, exceto para GG 

nos genótipos sensíveis em 2011.  

O trigo sendo uma espécie de auto-fecundação, em programas de 

melhoramento genético existe maior interesse de parte do melhorista nos efeitos 

gênicos aditivos, por estes manifestarem maior facilidade de serem transmitidas as 

suas progênies, e sua expressão, tende a ser estabilizada com o avanço de geração 

e aumento da homozigose (CARVALHO 1982). Mas, as elevadas magnitudes de 

heterose apresentadas, pelos caracteres IQU e GG (Tabela 5.3 e 5.4), com valores 

superiores a média dos genitores, sugerem a possibilidade das ações gênicas 

envolvidas no do vigor híbrido em trigo. 

Foram detectados valores negativos de perda de vigor para IQU, que podem 

ser explicadas pela presença de locos em heterozigose, associada com a elevada 

capacidade combinatória entre a maioria dos genitores envolvidos, refletindo em 

maximização do vigor híbrido, neste caso ocorreu à recombinação de locos distintos 

no F1, decorrendo em incremento da média no F2. 

Houve a manifestação de efeito materno, sendo detectado em algumas 

combinações para o caráter IQU, porém, quando manifestado na geração F1 não se 

manteve constante para a geração F2, demonstrando a não mantença durante as 

gerações, podendo ser explicado por recombinações ocorridas e/ou por algum fator 

de interferência do ambiente nos experimentos. Analisando o caráter GG fica 

evidente a pronunciada manifestação de herança extra-cromossômica, onde os 

híbridos BRS 220 x BRS 194 (F1 = 6,2%; F1 recíproco = 30,4%); VALENTE x 

QUARTZO (F1 = 6,8%; F1 recíproco = 29,4%); MARFIM x SUPERA (F1 = 25,5%; F1 

recíproco = 5,9%) e MARFIM x VALENTE (F1 = 69,8%; F1 recíproco = 26,3%), 
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demonstraram valores diferenciados quando utilizados como genitor materno o 

paterno. 

Os dois experimentos apresentaram a interação genótipo x ambiente, 

demonstrando que a germinação na pré-colheita pode ser ocasionada e/ou sofrer 

deste problema (BASSOI, et al., 2006), ocasionando dificuldades ao melhorista, e 

indicando a inconsistência do genótipo com relação à variância de ambiente. 

Exercendo implicações diretas no ganho genético, que deve ser levado em 

consideração, quando se traça uma estratégia de seleção, principalmente quando se 

trata de ambientes instáveis (CARVALHO et al., 2004), como os apresentados na 

região Sul do Brasil.  
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Conclusões gerais 

 

Os genótipos BIO 08228, RAÍZES, HORIZONTE e BRS 194 apresentam 

reduzidos percentuais de grãos germinados (GG), e a cultivar GUAMIRIM elevado 

índice de queda (IQ), para ambos os anos de avaliação e demonstram estabilidade 

para os caracteres e presença de genes de tolerância à germinação na pré-colheita 

do trigo (PHS). As maiores contribuições relativas para a definição das distâncias 

genéticas entre cultivares é dos caracteres Índice de queda (IQ), Ciclo da 

emergência a maturação (CICLO), Estatura da planta (EST) e Massa de mil grãos 

(MMG) nos dois anos de avaliação. Os genótipos tolerantes (grupo I) são 

caracterizados como genótipos de elevada dormência e reduzida atividade de 

enzimas (alfa-amilases). A interação genótipo x ambiente causa diferenças de 

herdabilidade nos genótipos sensíveis para o caráter GG. Os genótipos TBIO 

PIONEIRO, MARFIM e TBIO TIBAGI do grupo II, apresentam reduzida atividade da 

enzima alfa amilase. Houve pronunciada variância genética em relação à variância 

fenotípica para GG e IQ, evidenciando elevados valores de herdabilidade para 

ambos os anos exceto para GG nos genótipos sensíveis em 2011. A tolerância à 

germinação na pré-colheita observada nos genitores avaliados é controlada por 

genes de efeitos aditivos (CGC) e não aditivos (CEC). As cultivares QUARTZO e 

FRONTANA apresentam o melhor potencial para o uso em blocos de cruzamentos 

nos programas de melhoramento genético que objetivem o incremento da tolerância 

à germinação na pré-colheita (PHS) e redução da atividade da enzima alfa-amilase 

Elevadas estimativas de heterose são observadas para os caracteres índice de 

queda úmido (IQU) e porcentual de grãos germinados (GG). Ainda, uma reduzida 

perda de vigor por endogamia é observada para IQU indicando as populações 

recombinações transgressivas (MARFIM x FRONTANA; MARFIM x ITAIPÚ) obtidas 

como potenciais fontes de recuperação de indivíduos superiores. Existe pronunciado 

efeito recíproco, o qual deve ser considerado para a obtenção de sementes híbridas 

de trigo, visando tolerância à germinação na pré-colheita e aumento do índice de 

queda. 
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