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Resumo 

 

SCHMIDT, Douglas André Mallmann. Capacidade combinatória e modificações 
de ambiente na expressão dos componentes do rendimento de grãos e da 
qualidade industrial em trigo. 2008. 114f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-
Graduação em Agronomia. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 

 

Em programas de melhoramento genético vegetal, a escolha de genitores tem sido 

uma das etapas de maior importância. Esta etapa determina os genitores que serão 

empregados para obtenção das populações segregantes, e pode promover o 

sucesso ou insucesso na obtenção do progresso genético. A análise dialélica tem 

sido empregada para determinar a capacidade geral e específica de combinação 

dos genitores, auxiliando o melhorista na escolha das combinações mais 

promissoras. O ajuste dos genótipos às condições de ambiente, que proporcionem a 

expressão do potencial genético, tem revelado grande importância para a 

maximização do rendimento e qualidade de grãos. Neste sentido, o objetivo do 

trabalho foi verificar a capacidade combinatória de genótipos de trigo, o seu 

desempenho para os componentes do rendimento de grãos e qualidade industrial, 

em distintos ambientes sob níveis de disponibilização de nitrogênio. Foram 

empregados seis genitores na análise dialélica, considerando os recíprocos, para 

avaliar a capacidade geral e específica de combinação, heterose e efeitos 

recíprocos, de caracteres de importância agronômica. O experimento do cruzamento 

dialélico foi conduzido em Capão do Leão/RS no ano agrícola de 2007, enquanto 

que o experimento de adubação nitrogenada foi conduzido nos ambientes de Capão 

do Leão/RS em 2006 e 2007, e Ijuí/RS em 2007, utilizando doses de 0, 40, 80 e 120 

kg ha-1 de nitrogênio em cobertura. A magnitude dos quadrados médios da 

capacidade geral de combinação foi maior do que a capacidade específica de 

combinação, para os caracteres número de grãos por espiga, massa média de 

grãos, número de espigas por planta e produção de grãos por planta, evidenciando a 



 

provável contribuição mais intensa da ação gênica aditiva no controle destes 

caracteres. Foi possível verificar efeitos de heterose, principalmente para o caráter 

produção de grãos por planta, com resultados superiores a 100% de heterose média 

em relação aos genitores. A elevada heterose expressa na geração F1, quando 

associada a rendimentos de grãos com bulks em geração avançadas, promove 

maior probabilidade de obtenção de genótipos superiores, devido a maior freqüência 

de genes complementares dominantes na progênie. Os efeitos determinados por 

herança extracromossômica ou efeito materno foram intensos, revelando provável 

incremento na eficiência de programas de melhoramento, pelos benefícios 

proporcionados com o controle dos genitores, utilizados como doadores ou 

receptores de pólen em cruzamentos de trigo. A adubação nitrogenada determinou 

comportamento diferenciado dos genótipos, quanto ao provável incremento do 

rendimento de grãos. A suplementação de nitrogênio promoveu incrementos nos 

índices de acamamento, em todos os genótipos nos três ambientes testados. Em 

ambientes com alto potencial produtivo, o incremento no nível de nitrogênio, não 

promoveu aumento expressivo na força geral de glúten. Genótipos classificados 

como trigo pão, respondem mais intensamente para maior da força geral de glúten 

ao incremento da disponibilidade de nitrogênio, enquanto que genótipos 

classificados como brandos, não revelam aumentos expressivos para força geral de 

glúten, a maior disponibilidade do nutriente.  

 
Palavras-chave: Triticum aestivum, L., capacidade geral de combinação, capacidade 

específica de combinação, rendimento de grãos. 
 
  



 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

SCHMIDT, Douglas André Mallmann. Combining ability and environment 
variation in the expression of the components of the grain yield and bread 
making quality in wheat. 2008. 114f. Thesis (Doctor of Sciences) – Graduate 
Program in Agronomy. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 

 

 In plant breeding programs, parental selection is a very important step. The selection 

of parents to be used to obtain the segregating populations can determine the 

success or failure in achieving genetic gains. Diallel analysis has been used to 

determine the general and specific combining ability and to aid the selection of the 

most promising combinations. The fitting of genotypes to environmental conditions 

that allow the expression of full genetic potential for the target characters, has shown 

great importance to maximize wheat grain yield and quality. In this sense, the main 

objective of the study was to determine the combining ability of wheat genotypes, 

and their performance for grain yield components and industrial quality traits in 

different environments under different nitrogen levels. Six parents were employed in 

diallel analysis, including reciprocal crosses, to evaluate general and specific 

combining ability of agronomic traits. The diallel cross experiments were conducted in 

Capão do Leão County/RS in 2007 and the experiment evaluating nitrogen levels  

was conducted in environments of Capão do Leão County in 2006 and 2007, and Ijuí 

County in 2007, both located in Rio Grande do Sul State. The nitrogen doses used 

were 0, 40, 80 and 120 kg ha-1 as cover fertilizer. The mean squares for general 

combining ability were greater than those for specific combining ability for the 

characters number of grains per ear, grain weight, number of ears per plant and grain 

yield per plant. Additive gene action was likely to more intensely affect these 

characters. It was possible to verify effects of heterosis, mostly for the character grain 

yield per plant with results above 100% of mean heterosis. The high heterosis values 

in F1, when associated with high advanced generation bulk yields in, increases the 



 

likelihood of obtaining high yielding genotypes by the increase of recombinant 

genotypic classes. Maternal and extrachromosomal effects were very intense, 

suggesting that breeding programs should pay attention to which parent is used as 

pollen donor and vice-versa. Different responses to nitrogen fertilization were 

observed regarding grain yield. The nitrogen fertilization promoted increases in the 

rates of lodging in all genotypes tested in the three environments. In environments 

with high yield potential, the increase in the level of nitrogen, did not increase gluten 

strength. Bread wheat genotypes better respond to nitrogen availability increases. On 

the other hand, genotypes with low gluten strength did not respond to nitrogen 

increases.  

 
Keywords: Triticum aestivum, L., general combining ability, specific combining ability, 
grain yield. 
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Introdução Geral 

 

A espécie humana tem sido absolutamente dependente das plantas para a 

sua alimentação. Os produtos alimentares quase em sua totalidade, são constituídos 

de plantas ou seus derivados. Devido a essa importância primordial das plantas para 

sua sobrevivência, tem sido 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 passou a ser considerada uma ciência, 

denominada melhoramento genético de plantas (ALLARD, 1999).  

O melhoramento genético de plantas representa uma das principais 

contribuições da ciência para o bem estar da sociedade. Segundo Fehr (1987), 

estimativas indicam que cerca de 50% do aumento da produtividade das principais 

espécies cultivadas seja atribuído ao melhoramento genético. A crescente 

população mundial, aliada a impossibilidade de expansão de novas fronteiras 

agrícolas revela que incremento em rendimento por unidade de área tem sido de 

extrema importância para amenizar a provável quantidade insuficiente de alimentos 

(ALLARD, 1999). 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.  

Para Finney et al. (1987), o trigo está entre as espécies de vegetais que 

compõem a base da alimentação desde o momento que a espécie humana 

desenvolveu a habilidade de armazenar alimentos. De acordo com a classificação de 

Kimber e Sears (1987), o trigo compreende um conjunto de 23 espécies. Destas, 

todas pertencem ao gênero Triticum, família: Poaceae, subfamília: Pooideae e tribo 

Triticeae, estando espécies estão reunidas em três grupos de acordo com o
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 número de cópias do genoma. O número básico de cromossomos do gênero é igual 

a sete (x = 7), portanto, o grupo diplóide possui 14 cromossomos (2n = 2x = 14), o 

grupo tetraplóide com 28 cromossomos (2n = 4x = 28) e o grupo hexaplóide possui 

42 cromossomos (2n = 6x = 42). 

Na agricultura moderna, existem duas espécies de trigo com grande 

importância comercial. O trigo tetraplóide, denominado de trigo durum (Triticum 

turgidum subsp. durum (Desf.) Husn) e composto pelos genomas A e B. De acordo 

com Kimber e Sears (1987), esta espécie de trigo possui maior importância no 

continente europeu, sua produção tem sido destinada ao processamento de massas 

alimentícias e similares. A produção mundial tem sido estimada em 30 milhões de 

toneladas, ou cerca de cinco por cento da produção total de trigo (USDA, 2008). A 

principal espécie comercial do gênero Triticum tem sido o trigo hexaplóide (Triticum 

aestivum L.). Esta espécie é composta pelos genomas A, B e D, sendo originada 

pelo cruzamento interespecífico natural, que ocorreu entre o trigo tetraplóide, 

portador dos genomas A e B, com uma espécie diplóide portadora do genoma D.  

De acordo com Finney et al. (1987) a importância mundial do trigo 

hexaplóide está relacionada com a particularidade das suas proteínas de reserva, as 

quais permitem a obtenção de diversos produtos por meio do processo de 

panificação. Esta gama de produtos representa a alimentação básica para 35% da 

população mundial. 

A produção mundial de trigo foi superior a 600 milhões de toneladas no ano 

agrícola de 2007, com maior destaque para os países produtores da China, Estados 

Unidos e Índia. Por outro lado, entre a lista dos países com as maiores importações, 

configura o Brasil, com importação de mais de seis milhões de toneladas no ano de 

2006 (USDA, 2008). 

A produção brasileira tem sido de quatro milhões de toneladas por ano, 

conforme Figura 1. O Brasil concentra sua produção na região sul do país, a qual 

tem sido responsável por mais de 90% da produção nacional. De acordo com os 

dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2008), no ano agrícola 

de 2007, foram cultivados no Brasil 1,82 milhões de hectares de trigo com 

rendimento de grãos de 2.106 kg ha-1. 

De acordo com  Bacaltchuk (1999) apesar do trigo representar a espécie de 

estação fria com maior importância econômica no Brasil, a produção nacional 

representa menos de 50% do consumo interno do cereal, implicando que o país seja 
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um dos principais importadores de trigo no mundo, causando grande evasão de 

recursos financeiros. Neste sentido, tem sido possível destacar três fatores que 

contribuem para a falta de soberania brasileira na produção do trigo: condições de 

ambiente desfavoráveis ao cultivo de trigo, instabilidade de oferta e preço no 

mercado internacional e carência de medidas governamentais de apoio a triticultura. 

Segundo Bacaltchuk (1999) diante da necessidade de incrementar a 

produção nacional de trigo, o trabalho do melhoramento genético tem revelado 

expressivas contribuições no desenvolvimento de germoplasma, para a obtenção de 

novas cultivares adaptadas as condições de ambiente do sul do Brasil com elevado 

potencial para o rendimento de grãos. 

 

 
Figura 1. Área cultivada em milhões de hectares, produção de grãos de trigo em 

milhões de toneladas e rendimento de grãos em kg ha-1. Fonte: Conab 
(2008). CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

 
O grande desafio dos melhoristas de qualquer espécie a ser melhorada, 

consiste na disponibilização permanente de novas cultivares com desempenho de 

rendimento e qualidade de grãos superior em relação as cultivares disponíveis no 

mercado (ALLARD, 1999). Segundo Fehr (1987) a escolha de genitores somente 

com base no seu desempenho per se, pode proporcionar algum progresso genético, 

contudo, este progresso genético deverá ser aleatório e de difícil repetibilidade. A 

análise dialélica tem sido empregada na avaliação da capacidade dos genitores em 
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transmitir as suas progênies, determinada freqüência de alelos favoráveis (ALLARD, 

1999).  Desta maneira, o emprego da análise dialélica permite a estimativa dos 

efeitos de capacidade geral e específica de combinação com base no desempenho 

dos genitores e suas progênies. 

De acordo com Griffing (1956), é necessário que os genótipos empregados 

nos cruzamentos artificiais, manifestem expressivos efeitos de capacidade de 

combinação, e assim determinar, elevada freqüência de obtenção de progênies 

recombinantes superiores. Segundo Scheeren et al. (1995), para manter o progresso 

genético em trigo, tem sido necessário testar continuamente novos genótipos e sua 

habilidade em transferir alelos favoráveis às progênies, permitindo o progresso 

genético em caracteres de importância agronômica e de qualidade industrial.  

O intenso trabalho do melhoramento genético de trigo tem determinado a 

obtenção de cultivares modernas com alto potencial genético para o rendimento de 

grãos. Estes genótipos têm proporcionado em condições experimentais, a obtenção 

de rendimentos de grãos superiores a 5000 kg ha-1 (GOLIK et al., 2005). Segundo 

Zagonel et al. (2002), o alto potencial genético das cultivares modernas tem 

implicado no uso crescente de adubos, entre os quais, a adubação nitrogenada tem 

revelado maior contribuição na determinação do rendimento de grãos.  

Estudos realizados sobre o comportamento de genótipos a diferentes doses 

de nitrogênio, têm permitido o desenvolvimento de estratégias a serem empregadas 

na obtenção e condução de populações segregantes (KRATOCHVIL et al., 2005). 

De acordo com Golik et al. (2005), a obtenção de informações sobre o desempenho 

dos genótipos a distintos níveis de nitrogênio, fornece informações sobre a 

responsividade genética das cultivares, e assim, determinar a indicação das 

condições de ambiente, que permitem a expressão máxima do potencial genético. 

A crescente demanda mundial por produtos com maior qualidade, também 

tem afetado diretamente o quesito qualidade industrial do trigo (FINNEY el al., 1987). 

Segundo Pöttker e Roman (1998) a realização de estudos relacionados ao 

entendimento dos efeitos que determinam ou influenciam a expressão da qualidade 

industrial de trigo, são fundamentais para o desenvolvimento de genótipos 

superiores para este caráter.  

De acordo com Freitas et al. (1994), trabalhos com a suplementação de 

elementos essenciais às plantas, além de fornecer informações para promover 

melhores condições de ambiente que maximizem a expressão do potencial genético 
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das cultivares utilizadas para o rendimento de grãos, determinam incrementos na 

qualidade final do produto a ser obtido. 

Desta forma, os objetivos deste trabalho foram: 

i. Verificar o estado da arte sobre aspectos relacionados aos mecanismos 

envolvidos na expressão da qualidade industrial em trigo; 

ii. Testar a capacidade geral e específica de combinação através de 

cruzamento dialélico considerando os recíprocos, com a finalidade de 

prover informações genéticas sobre os componentes do rendimento em 

trigo; 

iii. Avaliar o comportamento dos caracteres de adaptação agronômica em 

seis cultivares de trigo conduzidos em distintos ambientes sob níveis 

crescentes de nitrogênio; e 

iv. Estimar a resposta para qualidade industrial em genótipos submetidos a 

doses crescentes de nitrogênio testadas em distintos ambientes. 
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Mecanismos genético-fisiológicos relacionados à qualidade industrial do trigo 
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1.1 Introdução  

 

O cultivo e a utilização do trigo hexaplóide (Triticum aestivum L.) na 

alimentação humana, é registrada desde 6500 a 7500 anos aC., e estão 

relacionados com a evolução da civilização, principalmente pela possibilidade de 

armazenar alimentos, contribuindo para a mudança do estilo de vida nômade para 

sedentária, fixando moradias e determinando a evolução da sociedade (FINNEY et 

al., 1987).  

O trigo, assim como o arroz e o milho, apresentam grande produção de 

carboidratos por unidade de área, ampla capacidade de adaptação, facilidade de 

transporte e armazenagem de grãos e obtenção de ampla gama de subprodutos, 

vantagens que determinam sua utilização como alimento básico para o homem 

(GUARIENTI, 1996). Os componentes do grão do trigo têm como destaque, a 

proteína do glúten, que permite a obtenção de produtos pelo processo de 

panificação. Esta propriedade, única do trigo, faz do cereal um produto de nobre 

utilização (VASIL e ANDERSON, 1997). 

De acordo com Guarienti (1996), a produção do trigo tem sido destinada 

principalmente para a obtenção de produtos derivados do processo de panificação, 

tais como: pães, massas, bolos, biscoitos, pizzas, bolachas, entre outros, também é 

empregado na elaboração de barras de cereais e na utilização do amido por 

indústrias de alimentos processados. Esta diversidade de produtos tem sido 

componente de grande importância na dieta das pessoas. O trigo constitui a base da 

alimentação em mais de 40 países, o que corresponde a aproximadamente 35% da 

população mundial (FINNEY et al., 1987). 

O melhoramento genético para a qualidade industrial do trigo, segundo 

Mandarino (1994) pode proporcionar benefícios ao Brasil e para os triticultores. Com 

a utilização de genótipos melhorados tem sido possível obter incrementos em 

rendimento de grãos pelo maior acúmulo de carboidratos, e poder agregar valor de 
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mercado ao cereal pela maior qualidade industrial do produto, proporcionando maior 

geração de riquezas para a cadeia produtiva do trigo (VASIL e ANDERSON, 1997).   

De acordo com Payne et al. (1987), a qualidade industrial do grão de trigo 

está diretamente relacionada com a qualidade dos produtos finais, ou seja, para o 

consumidor poder ter acesso a produtos panificáveis de qualidade, os grãos de trigo, 

a matéria prima empregada na panificação, deverão expressar alta qualidade 

industrial.  

Segundo Finney et al. (1987), as diversas utilizações do trigo, aliado ao 

grande número de segmentos envolvidos desde a produção do trigo até a sua 

comercialização, revelam dificuldades na definição da qualidade industrial do trigo, a 

qual, pode assumir diferentes significados. Para o agricultor, um bom genótipo de 

trigo tem sido aquele que manifeste elevado potencial de rendimento com qualidade 

de grãos que proporcione boa colocação no mercado e remuneração adicional, 

enquanto para o moageiro, o trigo de qualidade tem sido aquele com elevado peso 

hectolitro que vai proporcionar alto rendimento de farinha na moagem do grão de 

trigo, como também, adequada qualidade industrial de farinha para as demandas 

específicas da indústria de processamento de produtos de panificação. As indústrias 

de panificação, assim como padarias, necessitam de farinha com reduzida atividade 

enzimática de alfa-amilases, força de glúten e teor de proteína específica para o 

produto a ser obtido. Já ao consumidor, um trigo com boa qualidade industrial tem 

sido aquele que proporcione a obtenção de pães de grande volume, textura e 

coloração adequada, sabor característico e valor nutricional equilibrado a um custo 

financeiro satisfatório.  

Nesta revisão bibliográfica, enfoque maior será destinado aos parâmetros 

genéticos e fisiológicos que determinam a qualidade industrial do trigo, as 

contribuições do melhoramento genético e abordagem das técnicas empregadas 

para avaliação da qualidade industrial do trigo. 

 

 

1.2 Composição do grão de trigo. 

  

No Brasil, 95% a farinha de trigo tem sido destinada para produtos obtidos 

pelo processo de panificação. De acordo com Silva et al. (2004) a panificação 

representa o processo em que o glúten da farinha de trigo é misturado com água por 
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processo mecânico, formando uma rede de proteínas contínua com propriedade 

elástica, que retém o gás carbônico liberado pela fermentação, determinando a 

expansão da massa.  

Conforme Guarienti (1996), o grão do trigo é constituído de valores em 

referência de base seca, de 70 a 80% de amido, 9 a 17 % de proteína, 5 a 10 % de 

lipídeos e de 0,6 a 2% de minerais. Entre os componentes da farinha, como o amido, 

lipídeos, cinzas, e ingredientes adicionados à formulação, exercem pouca influência 

sobre as propriedades funcionais da massa e a qualidade organoléptica dos 

produtos obtidos pela panificação (CAMARGO et al., 1997). Segundo Lasztity 

(2003), inúmeras pesquisas têm evidenciado que diferenças na qualidade de 

panificação entre as farinhas de trigo são devidas essencialmente às diferenças nos 

constituintes do glúten. 

A variação na qualidade do glúten (composição e frações de gluteninas e 

gliadinas) é governada pela constituição genética da cultivar, enquanto que o 

conteúdo de glúten do grão está associado freqüentemente a fatores de ambiente 

(HUIFEN e HOSENEY, 1990). Desta forma, farinhas de trigo contendo o mesmo 

conteúdo de proteína podem diferir na qualidade industrial, devido a diferenças dos 

grupos de proteínas do glúten. Estudando os grupos de proteínas, PAYNE et al. 

(1987) verificaram que a relação entre os grupos protéicos representa a qualidade 

do glúten, o qual, por ser de controle genético, permite o desenvolvimento de 

genótipos com superioridade genética para a qualidade industrial.  

 

 

1.3 Classificação das proteínas do trigo 

 

Segundo Mandarino (1994), as proteínas do trigo podem ser classificadas de 

acordo com suas funções, em metabólicas e de reserva (estruturais). As proteínas 

metabólicas são solúveis em água e representadas pelas globulinas a albuminas, as 

quais desempenham atividade no início do processo de geminação da semente. As 

proteínas estruturais ou de reserva são insolúveis em água e representadas pelas 

gliadinas e glutelinas, tendo as principais funções de nutrição de aminoácidos para o 

embrião durante a germinação e emergência da nova plântula. 

As proteínas metabólicas, albuminas e globulinas representam 15% do total 

de proteína, enquanto que as proteínas de reserva, glutelinas e gliadinas, 
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representam 85% do total de proteína do grão de trigo (CAMARGO et al., 1997). No 

trigo a fração de glutelinas é chamada de glutenina (PAYNE et al., 1980). Segundo 

Finney et al. (1987) as proteínas de reserva são as mais importantes para a 

qualidade industrial, pois associam a elastisticidade das gluteninas e viscosidade 

das gliadinas, determinando o comportamento visco-elástico da massa. 

Em relação à estrutura das proteínas de reserva, Payne et al. (1987) 

relataram que as gliadinas são proteínas monoméricas, as quais apresentam as 

pontes de enxofre (dissulfidícas) intra-cadeias, enquanto que as gluteninas são 

estabilizadas por pontes dissulfidícas inter-cadeias, determinando a formação com 

polímeros de elevado peso molecular. Estudos realizados sobre os efeitos e o 

controle gênico destas proteínas revelaram que as diferenças entre gliadinas e 

gluteninas são muito expressivas e sob controle gênico distinto (KUCHEL et al., 

2006). 

De acordo com Payne et al. (1980) as proteínas de gluteninas podem ser 

separadas em dois grupos com base no peso molecular dos peptídeos, sendo 

designadas como subunidades de gluteninas de alto peso molecular, do inglês high 

molecular weight glutenin subunits ou HMW e em subunidades de gluteninas de 

baixo peso molecular, do inglês, low molecular weight glutenin subunits ou LMW.  

 

 

1.4 Mecanismos genéticos associados a qualidade industrial 

 

Realizando estudos genéticos sobre a expressão de genes associados aos 

grupos de proteínas relacionadas a qualidade industrial e tecnológica de panificação, 

Payne e Lawrence (1983) verificaram que a qualidade industrial das constituições 

genéticas de trigo está relacionada principalmente, a composição da subunidades de 

gluteninas de alto peso molecular.  

A realização de trabalhos com o emprego de linhas aneuplóides ou de linhas 

com ausência de um braço de cromossomo com diferentes alelos responsáveis pela 

expressão das gluteninas. Payne et al. (1980) desenvolveram o mapeamento dos 

locos e do número de alelos responsáveis pela expressão das gluteninas de baixo e 

de alto peso molecular (Tabela 1.1). Os genes que controlam a expressão das 

subunidades de gluteninas de alto peso molecular estão localizados nos locos dos 

braços longos dos cromossomos 1 dos genomas A, B e D, enquanto que os genes 
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responsáveis pela expressão da subunidades de gluteninas de baixo peso molecular 

estão localizados nos braços curtos dos cromossomo 1.  

A identificação dos alelos foi realizada de acordo com a mobilidade em gel 

de eletroforese de poliacrilamida em presença de dodecil sulfato de sódio (SDS-

Page). A presença ou ausência de cada alelo foi associada com a caracterização 

das séries de linha aneuplóides empregadas (Payne et al., 1980). Este mapeamento 

permitiu expressivos avanços para o entendimento da manipulação da variabilidade 

genética dos genes responsáveis pela expressão das subunidades de gluteninas. 

Isso possibilitou a caracterização das constituições genéticas em bancos de 

germoplasma, e posterior utilização no desenvolvimento de genótipos com maior 

qualidade industrial. Contudo, Payne et al. (1987) determinaram que seria 

necessário o emprego de uma metodologia para implantar a associação entre 

variação alélica com a qualidade de panificação, a qual não estava claramente 

estabelecida. 

 
Tabela 1.1 Localização dos locos, número de alelos e posição no cromossomo 

responsáveis pela codificação das gluteninas de alto peso molecular no 
endosperma do trigo (Adaptado de PAYNE et al., 1980). 
CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

 
Loco Cromossomos Braço Número de alelos Proteína 

GLU - A1 1A LONGO 3 
GLU - B1 1B LONGO 9 
GLU - D1 1D LONGO 6 

Gluteninas de alto peso 
molecular 

GLU - A3 1A CURTO 7 
GLU - B3 1B CURTO 7 
GLU - D3 1D CURTO 3 

Gluteninas de baixo 
peso molecular 
  

 

Com a identificação dos alelos e das respectivas subunidades de gluteninas 

de alto peso molecular expressas, Payne et al. (1987) propuseram a atribuição de 

valores para cada alelo de acordo com a contribuição relativa de cada subunidade 

de glutenina de alto peso molecular na determinação da qualidade final de trigo 

(Tabela 1.2). 

Assim, a presença de determinado alelo responsável pela expressão de uma 

subunidade de glutenina de alto peso molecular foi associada à qualidade da farinha 

de trigo. Esta técnica foi denominada por Payne et al. (1987) de escore de qualidade 

GLU-1. Desta forma, com a identificação dos alelos das gluteninas de alto peso 
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molecular de determinado genótipo, permitiu, pela soma dos escores de cada alelo 

por genoma, a estimativa da qualidade final de trigo (LASZTITY, 2003). Neste 

sentido, um exemplo da aplicação do escore de qualidade GLU -1, Payne et al. 

(1987) encontraram no loco das gluteninas de alto peso molecular do cromossomo 1 

localizado no genoma D (Glu-D1), dois alelos mais freqüentes, subunidades 2 +12 

(alelo a) e subunidades 5 +10 (alelo d).  Neste sentido, com base no escore de 

qualidade GLU-1, avaliando dois genótipos com os mesmos alelos para as 

subunidades das gluteninas de alto peso molecular nos genomas A e B, mas com 

alelos distintos no genoma D, um genótipo portador do alelo d (valor = 4), em 

comparação com outro genótipo que possui o alelo a (valor = 2), expressarão 

provável superioridade para qualidade industrial do trigo. 

 
Tabela 1.2 Posição dos locos e seus alelos, suas respectivas subunidades de 

gluteninas de alto peso molecular e sua contribuição relativa na 
determinação da qualidade industrial do trigo (adaptado PAYNE et al., 
1987). CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

 Loco Alelos Sub-unidades Escore 
 a 1 3 

1A b 2* 3 
  c Zero 1 
 a 7 1 
 b 7 + 8 3 
 c 7 + 9 2 
 d 6 + 8 1 

1B e 20 1 
 f 13 + 16 3 
 g 17 + 19 1 
 h 14 + 15 1 
  i 17 + 18 3 
 a 2 + 12 2 
 b 3 + 12 2 

1D c 4 + 12 1 
 d 5 + 12 4 
 e 2 + 10 1 
  f 2.2 + 12 1 

 

Com o estabelecimento de correlações elevadas e significativas entre a 

variabilidade alélica das subunidades de gluteninas (escore de qualidade GLU-1) 

com a qualidade de uso final da farinha, 

 Payne et al. (1987) propuseram o emprego do escore GLU-1 na seleção 

assistida para os alelos de maior contribuição na determinação da qualidade 

industrial em trigo. 
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Entre as principais vantagens do emprego da técnica na predição da 

qualidade industrial, tem sido a reduzida amostra necessária para a identificação dos 

alelos responsáveis pela expressão das subunidades de gluteninas, sendo 

necessário, somente um grão. Este fator tem sido de extrema importância por 

viabilizar a análise em linhas segregantes, gerações F4 e F5, ou mesmo em 

populações segregantes, através da análise de plantas individuais 

(VASCONCELLOS, 1998; MITTELMANN et al., 2000). Este sistema tem sido 

empregado em programas de melhoramento genético em muitos países, sendo 

obtido grau de êxito satisfatório na seleção de genótipos superiores para qualidade 

industrial (ROUSSET et al., 1992; SCHUSTER et al., 1997; VASCONCELLOS, 1998; 

LASZTITY, 2003; SILVA et al., 2004).  

Estudando os efeitos dos grupos de proteínas Rosa Filho (1997), demonstrou 

que as gliadinas e as gluteninas de baixo peso molecular possuem efeito expressivo 

sobre as propriedades da massa e posterior qualidade de panificação. Por outro 

lado, Flavell et al. (1989) encontraram pouco ou nenhum efeito, quando se associou 

a variabilidade genética para cada uma das duas classes de proteínas de reserva 

com a qualidade industrial, ou seja, as gliadinas e gluteninas de baixo peso 

molecular são importantes, contudo, a contribuição destas na determinação da 

qualidade industrial tem sido de magnitude similar, independente dos genes que 

estão sendo expressos para este grupo de proteínas. 

A maior importância das proteínas de reservas, gliadinas e gluteninas de 

baixo peso molecular, está na proporção que estas se relacionam com as gluteninas 

de alto peso molecular na composição do glúten. O glúten é composto de 30 a 45% 

por gliadinas, de 25 a 40% por gluteninas de alto peso molecular e entre 25 a 35% 

de gluteninas de baixo peso molecular (CAMARGO et al., 1997). Segundo Lasztity 

(2003), a relação entre a maior proporção de gliadinas e gluteninas de baixo peso 

molecular pode determinar baixa qualidade industrial a um genótipo, mesmo que 

este expresse alelos favoráveis para as subunidades de gluteninas de alto peso 

molecular. Desse modo, Anderson et al. (2003) relataram que a elevada relação de 

gliadinas e gluteninas de baixo peso molecular sobre a proporção de gluteninas de 

alto peso molecular, seja a provável causa de insucesso na seleção de genótipos 

com alta qualidade industrial, com base no escore de qualidade GLU-1. Estas 

variações entre as proporções dos grupos de proteínas de reserva, aliado ao 

número expressivo de alelos atuando na expressão, principalmente das 
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subunidades de gluteninas de alto peso molecular, tornam a manipulação genética 

do caráter de grande complexidade (DOWELL et al., 2006).  

 

 

1.5 Mecanismos fisiológicos associados à qualidade industrial 

 

A oscilação do conteúdo de proteína num determinado genótipo cultivado em 

ambientes distintos (locais e/ou anos) tem sido devido aos fatores da interação 

genótipo x ambiente. A proporção de proteína no grão de trigo quando 

correlacionada com a qualidade industrial do trigo, permite predizer a força geral de 

glúten (principal critério adotado para determinar a qualidade do produto) a partir da 

determinação do conteúdo protéico do grão (PFLÜGER et al., 1998; FUFA et al., 

2005).  

Estudando o comportamento de oito genótipos brasileiros, Schuster et al. 

(1997) encontraram reduzidos coeficientes de correlação entre o conteúdo protéico e 

a força geral do glúten. Por outro lado, avaliando amostras oriundas do mesmo 

genótipo, cultivado em condições edafoclimáticas distintas, Gutkoski et al. (2007) 

demonstraram valores significativos e de elevada magnitude. Desse modo, para as 

inferências da qualidade industrial a partir do conteúdo protéico serem precisas, 

devem ser considerados os resultados obtidos da mesma constituição genética 

(DOWELL et al., 2006).  

Segundo Payne et al. (1987) constituições genéticas com elevada qualidade 

industrial tendem a expressar conteúdo de proteína no grão superior ao conteúdo de 

proteína oriundo de genótipos com reduzida qualidade industrial. No momento que 

determinada constituição genética passa a ser cultivada em ambientes distintos 

(locais e anos), tem sido provável que o conteúdo de proteína oscile com a mudança 

das condições de cultivo.  

Estudando a absorção e assimilação de nitrogênio pelas plantas Bredemeier 

e Mundstock (2000), demonstraram que os fatores de ambiente podem influenciar o 

conteúdo de proteína nos grãos. Segundo Frank e Bauer (1996) as condições de 

ambiente com disponibilidade média de nitrogênio e sem expressiva ocorrência de 

estresses bióticos e abióticos, aliada a elevados índices de radiação solar, tendem a 

proporcionar incrementos na taxa de fotossíntese líquida, a qual será convertida em 

amido depositado no grão, resultando em incremento de rendimento de grãos, e 
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diminuição da proporção de proteína total (Figura 1.1). Por outro lado, em ambientes 

com baixos índices de radiação solar, tendem a diminuir a produção de foto 

assimilados, revelando menor proporção na concentração de carboidratos e 

conseqüentemente, incrementos no conteúdo de proteína (GOLIK, et al., 2005).   

 

  

Figura 1.1 Influência da disponibilidade de nitrogênio sobre o rendimento de grãos e 
conteúdo de proteína nos grãos em trigo hexaplóide (adaptado de 
FRANK e BAUER, 1996). CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

 

Assim, a relação inversa entre a síntese de proteínas de reserva e o acúmulo 

de carboidratos, revela a dificuldade encontrada pelo melhoramento genético de 

trigo, em disponibilizar aos produtores, constituições genéticas superiores para o 

rendimento de grãos e conteúdo de proteínas (MITTELMANN et al,. 2000; SILVA et 

al., 2004). A relação inversa entre o conteúdo de proteína tem sido constatada em 

muitas pesquisas (ROUSSET et al., 1992; PFLÜGER et al., 1998; SCHMIDT, 2007). 

Segundo Bloom et al. (1992), além da maior ou menor quantidade de carboidratos 

fixados no grão, a proporção inversa entre o conteúdo de proteína e rendimento de 

grãos, pode ser explicado com base na assimilação do nitrogênio, que está entre os 

processos fisiológicos de maior consumo energético nas plantas. Em gramíneas, a 

absorção e assimilação de nitrato (NO3-) e amônio (NH4+) são responsáveis pelo 

consumo de 14% a 23% do total de carboidratos fixados pela planta.  
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 As condições de ambiente encontradas no sul do Brasil, aliada a ausência de 

remuneração por trigos com maior conteúdo de proteína, a quantidade indicada de 

adubação nitrogenada para a cultura do trigo, tem sido aquela que propicie o 

equilíbrio entre a obtenção de altas produtividades com as menores quantidades do 

elemento nitrogenado (BREDEMEIER e MUNDSTOCK, 2000). Considerando a 

triticultura brasileira, Bacaltchuk (1999) ressalta que um dos maiores desafios dos 

setores envolvidos na cadeia produtiva e industrial do trigo, tem sido para a 

comercialização e processamento do trigo produzido no país, principalmente, para 

estabelecer parâmetros que permitam remunerar o grão de trigo pela sua qualidade 

industrial. Em países como o Canadá, tradicional produtor e exportador de trigo, 

Lasztity (2003) ressalta que a organização dos setores envolvidos na produção e 

comercialização do trigo, tem propiciado remuneração diferenciada para a produção 

de trigo, de acordo com distintos níveis de qualidade industrial. 

 

 

1.6 Técnicas empregadas na avaliação da qualidade industrial 

 

Para avaliação da qualidade industrial pelos segmentos da cadeia produtiva 

do trigo (moinhos, indústrias de processamento, programas de melhoramento 

genético), são empregadas diversas técnicas. A escolha por determinada técnica 

está de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros para aquisição de 

equipamentos, mão-de-obra treinada, número e tamanho de amostras a serem 

analisadas, entre outros fatores (GUARIENTI, 1996). Estas decisões podem ser 

específicas para cada situação e estão relacionadas com os interesses de cada 

segmento na cadeia produtiva do cereal. 

A alveografia tem sido uma das técnicas mais empregadas no Brasil, devido o 

fato de apresentar elevada associação entre as características da massa e sua 

relação com a qualidade final do produto. A metodologia da alveografia se basea na 

estimativa da extensibilidade e elasticidade da massa (força do glúten), durante o 

processo de mistura da farinha com água. Segundo Guarienti (1996), o número de 

queda (falling number) estima a atividade enzimática de alfa-amilases, enzimas que 

em estado ativo, não permitem a expansão da massa devido a decomposição da 

estrutura do amido em moléculas simples de hexoses. 



 

 

33 

Demais técnicas são empregadas para a avaliação da qualidade de 

panificação, entre as principais podem ser citadas; a farinografia, a sedimentação de 

Zeleny, a moagem experimental e a mixografia, ambas de elevada importância. 

Estas técnicas estimam de forma indireta a qualidade de panificação e proporcionam 

resultados de adequada precisão. Entretanto, apresentam algumas desvantagens do 

ponto de vista do melhoramento genético, principalmente em relação à elevada 

quantidade de grãos necessária para a realização das avaliações, o que inviabiliza 

as análises de populações segregantes com elevada freqüência de heterozigotos 

onde a quantidade de sementes disponível de cada constituição genética é reduzida, 

sendo freqüente a seleção de plantas individuais (HUIFEN e HOSENEY, 1990). 

A técnica de espectofotometria de reflectância no infravermelho proximal 

(NIR) tem sido utilizado por várias áreas da ciência. De acordo com Dowell et al. 

(2006) tem sido possível estimar quantitativamente, a composição química dos 

cereais. A utilização desta técnica em produtos agrícolas foi iniciada com o objetivo 

de predizer, rapidamente, o teor de umidade, conteúdo de óleo e proteínas de grãos 

e forragens. Contudo, seu emprego em programas de melhoramento tem sido 

limitada principalmente, devido a alta sensibilidade da técnica e reduzidos níveis de 

repetibilidade.  

A classificação comercial da qualidade industrial do trigo no Brasil tem sido 

determinada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com base na 

força de glúten e atividade de enzimas do grupo das alfa-amilases da farinha dos 

genótipos, avaliadas pelas técnicas de alveografia e número de queda, 

respectivamente, conforme incluído na Tabela 1.3 (BRASIL, 2001).  

Tabela 1.3 Parâmetros de alveografia e número de queda, empregados para a 
classificação comercial da qualidade industrial de trigo. 
CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

 

Classe* Alveografia (10-4 J) mínimo Número de queda (segundos) mínimo 
Trigo brando 50 200 
Trigo pão 180 200 
Trigo melhorador 300 250 
Trigo para outros usos qualquer <200 
Trigo durum - 250 
*Classificação do trigo segundo a Instrução Normativa nº 7, de 15 de agosto de 2001, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 
No Brasil, cerca de 80% da farinha consumida, tem sido destinada a 

fabricação de pães, tanto em escala comercial, quanto artesanal. Segundo a 
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CONAB (2008), as estimativas de produção de trigo, indica que a produção nacional 

será suficiente para abastecer 50% da demanda nacional por trigo. Em relação à 

proporção das classes comerciais de trigo produzido no Brasil, estimativas indicam 

que 50% dos grãos devem produzir qualidade de trigo brando, 40% de trigo pão e 

somente 10% de trigo melhorador (BACALTCHUK, 1999). Ou seja, a demanda de 

trigo no Brasil tem sido, em maior expressividade, por novas cultivares que agregam 

caracteres agronômicos com qualidade industrial de trigo tipo pão ou melhorador. 

Neste sentido, tem sido evidente a necessidade em fomentar e desenvolver a 

pesquisa de trigo no Brasil, principalmente no desenvolvimento de genótipos com 

qualidade igual ou superior a trigo pão. 

De acordo com Anderson et al. (2003), entre os mecanismos que permitem 

incrementar a qualidade industrial do trigo, o emprego de constituições genéticas 

com aptidão para a produção de grãos com classe comercial pão ou melhorador, 

tem sido o único que não implica em custos adicionais ao agricultor. A importância 

do melhoramento tende a ser ainda maior no futuro, em que o custo dos insumos 

tende a ser mais elevado e a disponibilidade para a expansão da fronteira agrícola já 

estará limitada, o que implica em necessidade de incrementar o rendimento e a 

qualidade de grãos por unidade de área (GEPTS e HANCOCK, 2006). 
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Capacidade combinatória e heterose em cruzamento dialélico de trigo 
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2.1 Introdução 
 

A espécie do trigo (Triticum aestivum, L.) participa de grande número de 

produtos destinados a 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). A 

produção de trigo no Brasil, na média dos últimos 20 anos, representa cerca de 50% do 

consumo nacional (CONAB, 2008). Neste sentido, o país está muito longe de sua auto-

suficiência. As condições de clima (primaveras curtas, úmidas) e de solo (reduzida 

fertilidade natural do solo) são pouco favoráveis à triticultura no sul do país, onde se 

concentra 90% da produção brasileira do cereal. Estas condições edafo-climáticas 

adversas à triticultura brasileira quando comparadas com países como Argentina ou 

Canadá, impõem custos adicionais aos agricultores, como necessidade de maior 

suprimento de adubação mineral e emprego de fungicidas, além dos riscos de 

ocorrência de geadas em fase de florescimento e/ou do excesso de chuvas em período 

de colheita. Estes fatores diminuem a capacidade competitiva do trigo nacional (SILVA, 

2005). 

Diante da necessidade de suprir em maior quantidade a demanda nacional por 

este cereal, investimentos em pesquisa tem sido fundamentais para incrementar sua 

produção nacional de trigo. O fomento a pesquisa, principalmente a programas de 

melhoramento genético representa a maneira mais eficiente para elevar o rendimento 

de grãos e conseqüentemente, incrementar a competitividade do trigo nacional, 

garantindo renda e maximização da exploração agrícola no Sul do Brasil. Neste sentido, 

entre os mecanismos que permitem incrementar a produção do trigo em diversas 

regiões tritícolas do país, o emprego de cultivares com maior potencial genético tem 
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sido a única solução que não implica em custos adicionais ao agricultor (SCHEEREN et 

al., 1995; KUREK et al., 2001). 

Para ser alcançado êxito no aumento da produção nacional de trigo, os 

programas de melhoramento precisam ter planejamento para que sejam dinâmicos no 

desenvolvimento de novos genótipos que atendam as exigências do mercado. Neste 

sentido, segundo Lorencetti et al. (2005) o grande desafio do melhoramento genético 

tem sido a constante disponibilidade de novos genótipos, com rendimento de grãos e 

qualidade industrial superior ao expresso pelas cultivares existentes no mercado. 

Entre as principais dificuldades encontradas no melhoramento genético estão o 

conhecimento e a caracterização dos genitores que poderão ser empregados em 

blocos de cruzamentos. De acordo com Allard (1999), em cruzamentos artificiais, 

determinados genótipos podem originar progênies híbridas de desempenhos muito 

superiores aos seus genitores, contudo, outros genótipos aparentemente iguais aos 

primeiros, podem manifestar um híbrido com desempenho muito inferior aos seus 

genitores. A seleção de genitores pode ser realizada com base na capacidade geral e 

específica de combinação, e assim permitir a seleção das melhores combinações ainda 

em gerações iniciais, e auxiliar na escolha de genitores com melhor capacidade de 

combinação em cruzamentos futuros (SCHEEREN et al., 1995; KUREK et al., 2001; 

LORENCETTI et al., 2006). 

Em espécies autógamas, a exploração da heterose das sementes híbridas 

costuma não ocorrer diretamente pelo cultivo comercial do híbrido F1, contudo, a 

heterose da geração F1 é importante quando o rendimento dessa geração manifestar 

correlação com o rendimento de bulks em gerações mais avançadas, principalmente 

quando for empregado o método genealógico na condução das populações 

segregantes (ALLARD, 1999). De acordo com Mather e Jinks (1971), a expressão da 

heterose em combinações hibridas, ocorre pela complementaridade de alelos distintos 

entre os genitores, principalmente, pela alta freqüência de alelos dominantes em 

diferentes locos na combinação híbrida. Deste modo, a expressão da heterose pode 

estar relacionada com a segregação em populações e posterior obtenção de indivíduos 

transgressivos.  
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De acordo com Barbieri et al. (2001), a consideração da expressão de heterose 

na combinações hibridas, permite que 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 o intuito de 

selecionar constituições genéticas superiores. Neste sentido, várias técnicas 

biométricas têm sido desenvolvidas para fornecer informações sobre o controle gênico 

e a capacidade efetiva que os genitores possuem para transmitir seus alelos favoráveis 

à progênie (Cruz et al., 2004).  

Vários são os métodos empregados para análise e interpretação de 

cruzamentos dialélicos, ao quais visam fornecer informações sobre a capacidade geral 

de combinação, capacidade específica de combinação e efeito materno, conforme 

apresentado por Cruz et al. (2004). Segundo estes autores, a técnica desenvolvida por 

Gardner e Eberhard (1966) fornece informações detalhadas sobre o comportamento per 

se dos genitores e da heterose manifestada nas combinações híbridas. 

A metodologia desenvolvida por Hayman, em 1956, propõem a análise de 

médias, variâncias e covariâncias, obtidas a partir de uma tabela dialélica (CRUZ et al., 

2004). Contudo, as pressuposições deste método, tais como; segregação diplóide, 

distribuição independente de genes nos genitores, ausência de epistasia, entre outros, 

inviabilizam a aplicação da técnica no estudo da maioria das espécies com importância 

agronômica (SCHEEREN et al., 1995). 

Uma das metodologias mais empregadas tem sido o modelo de Griffing (1956), 

o qual fornece informações sobre a capacidade geral e específica de combinação dos 

genitores em cruzamentos artificiais. Nessa técnica, as somas dos quadrados de 

tratamentos são desdobradas em efeitos de capacidade geral de combinação (CGC), 

capacidade específica de combinação (CEC) e, dependendo de derivações do método, 

em efeitos recíprocos. Conforme Allard (1999), a capacidade geral de combinação 

(CGC) está relacionada com os efeitos gênicos aditivos, representando o 

comportamento médio de uma linhagem em combinações híbridas. Por outro lado, a 

capacidade específica de combinação (CEC) estaria relacionada aos efeitos gênicos 

não-aditivos, ou seja, os efeitos de dominância e/ou epistasia (interações entre locos de 

parâmetros genéticos como aditividade ou dominância). A CEC caracteriza os desvios 



 

 

43 

de combinações em relação ao comportamento médio das linhagens envolvidas. 

Apesar da CGC e CEC serem úteis na indicação das melhores combinações híbridas, 

Scheeren et al. (1995) ressaltaram que estas técnicas não permitem a identificação de 

qual dos genótipos deverá ser empregado como genitor paterno ou materno, e para 

obter tal informação se utilizam os efeitos recíprocos. Neste sentido, é baseado na 

existência de variabilidades de capacidade geral de combinação, capacidade específica 

de combinação e efeito recíproco, que reside à viabilidade e sucesso do melhoramento 

genético de uma espécie vegetal (ALLARD, 1999). 

Segundo Cruz et al. (2004), Griffing em 1956, apresentou o modelo de análises 

biométricas para a avaliação da capacidade combinatória de genitores em cruzamentos 

dialélicos. Griffing estabeleceu quatro tipos de análises de cruzamentos dialélicos, 

considerando a disponibilidade de avaliação dos genitores dos híbridos F1 e dos 

híbridos F1 recíprocos, conforme apresentado a seguir: método 1) com a inclusão dos 

genitores, dos híbridos F1 e seus recíprocos; método 2) genitores e dos híbridos F1, 

sem os recíprocos; método 3) híbridos F1 e seus recíprocos; e método 4) incluindo 

somente F1, sem a presença dos genitores e sem a distinção dos híbridos F1 

recíprocos.  

Diversos autores têm comprovado em análises de capacidade combinatória a 

eficiência da metodologia proposta por Griffing como importante auxílio na detecção de 

genótipos ou combinações promissoras para o melhoramento genético de espécies 

cultivadas. Como exemplos do emprego das metodologias de Griffing, são possíveis 

citar trabalhos desenvolvidos por Sheeren at al. (1995), Barbieri el al. (2001), Gois et al. 

(2002) e Hasnain et al. (2006) todos com trigo; Locatelli et al. (2002) e Silva et al. (2006) 

em milho; Silva et al. (2008) em batata, e na aveia branca, trabalhos tem sido realizados 

por Lorencetti, et al. (2005; 2006) e em feijão por Kurek et al. (2001).  

Expressiva quantidade de trabalhos de capacidade geral e específica de 

combinação e também dos efeitos recíprocos, tem sido desenvolvida em espécies de 

fecundação cruzada, nas quais à exploração comercial da heterose dos híbridos F1 tem 

sido de extrema importância para incrementar o rendimento de grãos, com maior 

destaque para a cultura do milho (LOCATELLI et al., 2002). Nestes estudos, o principal 

foco tem sido a exploração dos efeitos gênicos não aditivos, ou seja, a possibilidade de 
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uma combinação específica entre constituições genéticas distintas poder resultar em 

híbridos com elevada heterose, com alto vigor híbrido e expressivo valor comercial 

(ALLARD, 1999; LOCATELLI et al., 2002; SILVA et al., 2006). 

Em espécies autógamas, o principal objetivo tem sido o desenvolvimento de 

linhagens homozigotas e posteriormente, a identificação de cultivares superiores. Neste 

sentido, a realização de estudos com base nas análises da capacidade de combinação, 

visa principalmente, a identificação dos efeitos aditivos com expressiva contribuição de 

blocos gênicos, pois estes são transmitidos para as progênies e mantidas ao longo das 

gerações (ALLARD, 1999; KUREK et al., 2001).  

Em aveia branca, Lorencetti et al. (2005) verificaram em cruzamentos artificiais 

envolvendo cinco genitores, maior magnitude da capacidade geral de combinação em 

relação a capacidade específica de combinação em todos os híbridos, ou seja, 

predominância dos efeitos de aditividade em relação aos efeitos de dominância e 

epistasia. Resultados similares foram encontrados por Sheeren at al. (1995), que 

promoveu estudos em caracteres adaptativos em trigo e verificaram maior magnitude 

dos efeitos gênicos aditivos no controle dos caracteres. 

Com base nestas informações e diante da necessidade de testar continuamente 

novos genótipos e sua habilidade em transferir alelos favoráveis às progênies, para 

permitir o progresso genético em caracteres de importância, o objetivo deste trabalho foi 

determinar a capacidade geral e específica de combinação, verificar os efeitos 

recíprocos e estimar a presença e expressão da heterose para caracteres de 

importância em seis cultivares de trigo. 
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2.2 Material e Métodos 
 

O experimento foi conduzido no ano agrícola de 2007, em campo experimental 

pertencente ao Centro de Genômica e Fitomelhoramento (CGF) da Faculdade de 

Agronomia Eliseu Maciel (FAEM), Universidade Federal de Pelotas (UFPel), localizado 

no município de Capão do Leão-RS. O município de Capão do Leão está situado a 31º 

52' 00'' de latitude sul e 52º 21' 24'' de longitude oeste, a uma altitude de 13,24 m. O 

clima, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Cfa, com uma precipitação 

pluviométrica média anual de 1280,2 mm (MORENO, 1961). O solo é do tipo Argissolo 

distrófico de textura argilosa e relevo ondulado, com presença marcante do lençol 

freático próximo à superfície.  

Para a realização dos cruzamentos artificiais foram empregados seis genitores, 

sendo os seguintes: CD 111, IPR 85, CEP 24, SAFIRA, BRS 194 e BRS 179, os quais 

estão incluídos na Tabela 2.1 com suas respectivas genealogias. Os genitores foram 

escolhidos com base nos desempenhos distintos que manifestam para os caracteres de 

importância agronômica conforme incluído na Tabela 2.1. O cruzamento dialélico 

considerando os recíprocos, foi realizado durante a estação fria de 2006. Os genitores, 

híbridos F1 e seus recíprocos foram cultivados em condições de lavoura em 

delineamento de blocos casualizados, com três repetições, sendo cultivadas 20 plantas 

em cada repetição por geração. Cada unidade experimental foi composta de 10 plantas 

espaçadas de 0,15 metros entre si e 0,30 metros entre linhas. 

O controle de plantas invasoras foi realizado com o controle químico e capina 

manual quando necessário. O controle de insetos e de moléstias foi realizado de acordo 

com as indicações técnicas da Comissão Sul Brasileira de Pesquisa de Trigo (2006). 

No momento do florescimento, foi marcada com uma fita adesiva a espiga 

principal de cada planta, para após a maturação e colheita das plantas devidamente 

identificadas, mensurar em laboratório os dados dos componentes do rendimento de 
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cada espiga. Além disso, foi obtido o rendimento de grãos de cada planta, pela colheita 

individual e posterior trilha das espigas da planta.  

Os caracteres avaliados em todas as combinações híbridas e genitores foram: 

número de espigas por planta (NEP), aferido pela contagem de espigas no momento da 

colheita individual das plantas; massa de grãos por espiga (MGE), mensurado em 

gramas; número de grãos por espiga (NGE), aferido pela contagem dos grãos após a 

trilha da espiga principal; produção de grãos por planta (PG), estimada pela trilha das 

espigas de uma planta e posterior pesagem, expressa em gramas. 

 
Tabela 2.1 Genealogia dos genótipos empregados no cruzamento dialélico e seus 

respectivos desempenhos para os caracteres: número de grãos por espiga 
(NGE); massa de grãos por espiga (MGE); número de espigas por planta 
(NEP) e produção de grãos por planta (PGP). CGF/FAEM/UFPel, 
Pelotas/RS, 2008. 

  GENEALOGIA NGE MGE NEP PGP 
CD 111 OCEPAR 18/EMBRAPA 27//ANAHUAC 75 28,90 0,74 7,70 3,88 
IPR 85 IAPAR 30/BR 18 21,70 0,64 5,80 2,36 
CEP 24 BR 3/CEP 7887//CEP 7775/ CEP 11 34,30 1,26 7,20 4,64 
SAFIRA PF 9099/OR 1//GRANITO 36,40 0,93 9,50 6,71 
BRS 194 CEP 14 / BR 23 // CEP 17 34,20 0,70 6,40 2,87 
BRS 179 BR 35/PE 8596/3/PF 77200*2/PF 813/PF 83899 38,40 0,96 8,40 6,06 

 

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: 

ijijijjiij
rsggmY ε+++++= , onde: 

ijY : valor médio da combinação híbrida ( ji ≠ ) ou do genitor ( ji = ); m: média 

geral; gi, gj: efeitos da capacidade geral de combinação do i-ésimo e do j-ésimo genitor, 

respectivamente; sij: efeito da capacidade específica de combinação para os 

cruzamentos entre os genitores de ordem i e j; rij: efeito recíproco que mede as 

diferenças proporcionadas pelo genitor i ou j, quando empregado como doador ou 

receptor de pólen; ijε : erro experimental médio. 
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A heterose foi determinada em relação à média dos genitores, em 

percentagem. Todas as análises foram realizadas com auxílio do programa 

computacional GENES (CRUZ, 2001). 

 

 

 



 

 

48 

 
 
 
 
 

2.3 Resultados e Discussão 

 

Foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos a 1% de 

probabilidade de erro, pelo teste F, na análise de variância para todos os caracteres 

avaliados. Desta forma, os quadrados médios dos tratamentos foram desdobrados 

em capacidade geral de combinação, capacidade específica de combinação e 

efeitos recíprocos. 

Os efeitos da capacidade geral de combinação (CGC) e capacidade 

específica de combinação (CEC) foram significativos para todos os caracteres 

avaliados (Tabela 2.2). A significância para os efeitos da CGC e da CEC indica a 

existência de variabilidade entre os tratamentos, sendo os efeitos da CGC 

associados a efeitos gênicos aditivos e, os efeitos da CEC associados aos efeitos 

não-aditivos (ação de dominância e epistasia). A magnitude dos quadrados médios 

da CGC foi maior do que a CEC para todos os caracteres analisados, evidenciando 

a provável contribuição mais intensa da ação gênica aditiva no controle dos 

caracteres estudados. Esse resultado pode ser embasado na expressiva distância 

genética encontrada por Schmidt (2007) para os genitores CD 111, CEP 24, SAFIRA 

e BRS 194. Cruzamentos artificiais entre genitores com dissimilaridade genética, 

maximizam a complementaridade de genes pela acumulação de alelos dominantes 

em diferentes locos nas progênies, revelando maior importância dos efeitos gênicos 

aditivos na determinação dos caracteres analisados (ALLARD, 1999).  

A escolha de genitores para compor o bloco de cruzamento tem sido um 

aspecto de grande importância nos programas de melhoramento genético, visto que 

este tem sido o ponto de partida para a obtenção de novas cultivares. Segundo 

Kurek et al. (2001), em se tratando de espécies autógamas, são preferíveis os 

genitores com as maiores CGC, com presença de genes complementares, ou seja, 

maior freqüência de alelos dominantes em diferentes locos, para constituírem as 

novas populações, favorecendo a seleção de linhagens homozigotas promissoras.  
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Em relação aos efeitos recíprocos (Tabela 2.2), somente o caráter massa de 

grãos por espiga não manifestou efeitos significativos (p<0,01). De acordo com 

Kamaluddin et al. (2007), isto indica que os caracteres número de grãos por espiga, 

número de espigas por planta e massa de grãos por planta foram influenciados de 

maneira expressiva pela manifestação de efeitos maternos, de herança extra 

cromossômica ou interação de genes do núcleo com genes do citoplasma. Além 

disso, Silva (2005) revela que os efeitos não associados a expressão de genes do 

núcleo podem ser importantes, como o emprego de genótipos com desempenho 

superior para o número de grãos por espiga como genitor materno. Esta medida 

pode maximizar a produção de grãos da geração F2, revelando vantagens pela 

redução do número de espigas emasculadas e polinizadas em cruzamentos, ou pelo 

aumento da população segregante e posterior incremento na probabilidade de 

encontrar genótipos superiores (SOUZA et al., 2004). 

 

Tabela 2.2 Quadrados médios (QM) da análise de variância para tratamentos, 
capacidade geral de combinação (CGC), capacidade específica de 
combinação (CEC), efeito recíproco (ER) dos caracteres; número de 
grãos por espiga (NGE), massa de grãos por espiga (MGE), número de 
espigas por planta (NEP) e produção de grãos por planta (PGP). 
CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

      Q.M.     

Fonte de variação G.L. NGE MGE NEP PGP 

Tratamento  35 168,93** 4,74** 29,66** 37,66** 

C.G.C  5 461,09** 11,14** 79,55** 100,65** 

C.E.C  15 140,24** 2,98** 28,25** 28,70** 

E.R.  15 100,23** 1,48 14,44** 25,62** 

C.V.   14,6 11,2 11,4 23,8 
** Significativo a 1% de probabilidade de erro, pelo teste F. 
 
As médias originais das três repetições dos seis genitores, dos híbridos F1 e 

dos F1 recíprocos, para os caracteres número de grãos por espiga, massa de grãos 

por espiga, número de espigas por planta e produção de grãos por planta estão 

incluídas na Tabela 2.3. A utilização das médias originais de cada constituição 

genética com os dados da análise dialélica permite uma discussão mais sensata e 

uma melhor interpretação do desempenho de cada constituição genética. As médias 

dos genitores estão dispostas nas diagonais, enquanto que as médias do F1 (yi.) e 
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dos F1 recíprocos (y.j) (F1) estão acima da diagonal e abaixo da diagonal, 

respectivamente. 

Tabela 2.3 Médias para os caracteres número de grãos por espiga (NGE), massa de 
grãos por espiga (MGE), número de espigas por planta (NEP), produção 
de grãos por planta (PGP) em seis genitores, dos híbridos F1 e F1 
recíprocos em trigo. CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

♀\♂   CD 111 IPR 85 CEP 24 SAFIRA BRS 194 BRS 179 yii + yij  
    Número de grãos por espiga     

CD 111 28,9 28,3 27,7 40,3 30,3 34,8 190,3 31,7 
IPR 85 26,9 21,7 23,8 40,2 30,3 37,3 180,1 30,0 
CEP 24 40,6 27,0 34,3 35,3 30,0 40,9 208,1 34,7 
SAFIRA 37,4 27,8 36,8 36,4 33,4 36,5 208,2 34,7 
BRS 194 41,6 30,8 30,5 27,6 34,2 26,1 190,8 31,8 
BRS 179 41,3 38,8 40,0 43,4 28,0 38,4 229,9 38,3 
yii + yij 216,7 174,3 193,0 223,2 186,2 213,9   

y.j 36,1 29,1 32,2 37,2 31,0 35,7   
Média geral         33,5 

    Massa de grãos por espiga (gramas)     
CD 111 0,74 0,64 1,00 0,71 0,78 1,04 4,91 0,82 
IPR 85 0,61 0,64 0,72 1,29 1,22 1,22 5,70 0,95 
CEP 24 1,31 1,05 1,26 1,02 0,84 1,45 6,93 1,16 
SAFIRA 0,80 0,82 1,37 0,93 1,10 0,86 5,88 0,98 
BRS 194 0,99 0,99 0,89 0,75 0,70 0,80 5,12 0,85 
BRS 179 0,94 1,12 1,16 1,24 0,91 0,96 6,33 1,06 
yii + yij 5,39 5,26 6,40 5,94 5,55 6,33   

y.j 0,90 0,88 1,07 0,99 0,93 1,06    
Média geral        0,97 

    Número de espigas por planta     
CD 111 7,7 8,7 7,0 9,6 9,7 9,4 52,1 8,68 
IPR 85 7,0 5,8 6,3 8,8 8,8 10,1 46,8 7,80 
CEP 24 9,4 8,1 7,2 9,6 11,0 8,9 54,1 9,02 
SAFIRA 12,4 10,5 15,5 9,5 9,6 17,0 74,5 12,41 
BRS 194 12,0 10,4 10,0 11,2 6,4 10,9 60,9 10,15 
BRS 179 9,8 8,7 9,4 14,0 13,0 8,4 63,3 10,55 
yii + yij 58,3 52,2 55,4 62,7 58,3 64,8   

y.j 9,71 8,70 9,24 10,45 9,71 10,79    
Média geral        9,77 

   Produção de grãos por planta (gramas)     
CD 111 3.88 5.11 4.09 4.06 6.87 4.94 28,8 4,79 
IPR 85 3.11 2.36 3.41 7.40 4.03 7.45 27,8 4,63 
CEP 24 7.15 7.00 4.64 7.07 7.38 7.29 40,5 6,76 
SAFIRA 8.68 11.14 15.07 6.71 5.01 13.28 59,9 9,98 
BRS 194 7.06 6.18 6.87 8.52 2.87 6.55 38,1 6,34 
BRS 179 6.98 6.51 7.31 11.15 6.77 6.06 44,8 7,46 
yii + yij 36,9 38,3 41,2 44,9 32,9 45,6   

y.j 6,14 6,38 6,87 7,49 5,49 7,60   

yi. 
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Média geral         6,67 

Segundo Kurek et al. (2001) estimativas de capacidade geral de combinação 

(CGC) de reduzidas magnitudes, positivas ou negativas, revelam que a CGC do 

genitor, com base em seus cruzamentos não deve diferir expressivamente da média 

geral. Porém, quando as estimativas de CGC positivas ou negativas, forem 

elevadas, evidenciam que o genitor avaliado tem sido muito superior ou inferior aos 

demais genitores do dialélico, respectivamente (CRUZ et al., 2004, LORENCETTI et 

al., 2005). 

O cruzamento das cultivares CD 111 e CEP 24 manifestou um efeito muito 

expressivo de herança extra cromossômica ou efeito materno. Isso pode ser 

detectado quando o genitor CD 111 foi empregado como doador de pólen, atingiu 

uma média de 40,6 grãos por espiga e, quando utilizado como receptor de pólen, 

produziu uma média de 27,7 grãos por espiga (Tabela 2.3). O desempenho per se 

do genótipo CD 111 para o número de grãos por espiga foi de 28,9, o que sugeria 

possibilidade de ter ocorrido a autofecundação do genitor CD 111, pois o 

cruzamento CD 111 x CEP 24 produziu média de 27,7 grãos por espiga. 

Considerando o mesmo cruzamento com o CD 111 como genitor materno, para o 

caráter massa de grãos por espiga, a produção média do genitor CD 111 foi de 0,74 

gramas por espiga, do genitor CEP 24 foi de 1,26 gramas por espiga e do híbrido F1 

foi de 1,00 gramas por espiga, produção exatamente na média dos genitores, 

indicando a provável ocorrência da fecundação cruzada. Com este resultado, tem 

sido possível descartar o evento de autofecundação neste cruzamento. 

Para o caráter número de grãos por espiga (NGE), os genótipos BRS 179, 

SAFIRA, BRS 194 e CEP 24 manifestaram estimativas superiores a média 

considerando os recíprocos, merecendo maior destaque os genótipos BRS 179 e 

SAFIRA. As constituições genéticas que expressaram desempenho superior a média 

para o caráter NGE, evidenciaram estimativas dos efeitos de capacidade geral de 

combinação contrastantes (Tabela 2.4). Os genótipos BRS 179 e SAFIRA 

expressaram os valores positivos com as magnitudes mais elevadas, enquanto que 

os genótipos CEP 24 e BRS 194 expressaram estimativas de CGC negativas. Por 

outro lado, a cultivar CD 111 que revelou desempenho inferior a média geral, 

evidenciou efeito de CGC positivos, indicando que este genótipo, apesar de não 
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manifestar média elevada, nos cruzamentos contribui expressivamente com alelos 

favoráveis para incremento do caráter. Além disto, a cultivar IPR 85 que expressou a 

menor média (Tabela 2.3), manifestou a estimativa negativa da CGC de maior 

magnitude, isso segundo Gouis et al. (2002) indica que o emprego do genótipo IPR 

85 em cruzamentos artificiais, revela baixa freqüência de alelos favoráveis 

transmitidos as progênies. Estes resultados sugerem que os genótipos SAFIRA e 

BRS 179 poderão ser empregados em blocos de cruzamentos com o objetivo de 

incrementar o número de grãos por espiga.  

Analisando o caráter massa de grãos por espiga (MGE), somente o genótipo 

CEP 24 expressou média superior a média geral do dialélico, indicando que a média 

dos seus híbridos F1 foi expressivamente superior, revelando a presença de 

heterose para este caráter (Tabela 2.3). Um resultado importante foi o emprego da 

cultivar SAFIRA como genitor materno no cruzamento com CEP 24, o qual 

expressou incremento de 25% na massa média de grãos por espiga no F1 (1,37 

gramas por espiga) em relação à média dos genitores (1,26 e 0,93 gramas por 

espiga). Isso contribui para que as progênies F1 considerando os efeitos recíprocos 

do genótipo SAFIRA apresentassem média superior para o caráter MGE. 

Comportamento similar foi observado com as progênies do genótipo BRS 179. Em 

relação a capacidade geral de combinação, somente os  genitores CEP 24, SAFIRA 

e BRS 179 manifestaram valores positivos (Tabela 2.4). 

 

Tabela 2.4 Capacidade geral de combinação, para os caracteres número de grãos 
por espiga (NGE), massa de grãos por espiga (MGE), número de 
espigas por planta (NEP) e produção de grãos por planta (PGP) e seus 
respectivos valores de desvio padrão (stander deviation- SD) em seis 
genitores de trigo. CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

  CD 111 IPR 85 CEP 24 SAFIRA BRS 194 BRS 179 SD 

NGE 0,38 -4,01 -0,11 2,41 -2,12 3,45 0,18 

MGE -0,11 -0,06 0,14 0,02 -0,08 0,09 0,18 

NEP -0,57 -1,51 -0,63 1,66 0,16 0,90 0,18 

PGP -1,19 -1,16 0,15 2,07 -0,75 0,87 0,16 
 

Todos os genitores envolvidos nos cruzamentos manifestaram médias 

inferiores à média geral do dialélico para o caráter número de espigas por planta 



 

 

53 

(Tabela 2.3), revelando expressivo efeito de heterose. Este resultado sugere a ação 

de genes com alelos dominantes que se complementaram nas combinações 

híbridas. Destaque para o genitor SAFIRA que expressou heterose em todos os 

cruzamentos envolvidos, exceto quando empregado como doador de pólen no 

cruzamento com IPR 85. Um resultado interessante foi do genótipo BRS 194, que 

apesar de expressar a segunda menor média per se (6,4 espigas por planta), 

expressou a média de 10,1 espigas por planta quando empregado como genitor 

materno, revelando incremento médio de 58% para o número de espigas por planta. 

Também merece destaque o cruzamento entre SAFIRA e BRS 179, quando o 

primeiro genótipo foi empregado como receptor de pólen, o F1 expressou incremento 

de 89%, resultado interessante, visto que o número de espigas por planta tem sido 

um dos componentes do rendimento de maior relevância, sendo foco de pesquisa 

para a superação do platô do rendimento de grãos em trigo (VALÉRIO et al., 2008). 

Para o caráter produção de grãos por planta (PGP), somente o genótipo 

SAFIRA expressou progênies com média superior em relação a média geral do 

cruzamento dialélico (Tabela 2.3). O efeito recíproco para a produção de grãos 

manifestou resultados expressivos, como os do cruzamento entre CEP 24 e SAFIRA 

que apresentou médias extremamente distintas. Quando a cultivar SAFIRA foi 

empregada como genitor materno, a combinação parece ter aliada os caracteres de 

elevada massa média de grãos do genitor CEP 24 com o elevado número de 

espigas por planta de SAFIRA, resultando um híbrido F1 com média superior a 15 

gramas de grãos por planta ou 165% superior a média de produção de grãos 

apresentada pelos genitores (Tabela 2.3). Segundo Lorencetti et al. (2006) quanto 

maior a heterose revelada pela combinação híbrida, maior tem sido a probabilidade 

de obtenção de indivíduos superiores nas populações segregantes.  

O cruzamento entre SAFIRA e BRS 179 expressou híbridos que 

manifestaram a segunda e a terceira maior média para o caráter produção de grãos 

por planta (Tabela 2.3). Esse resultado indica a alta freqüência de alelos de 

interesse agronômico em ambos genótipos, fato que contribui para a obtenção de 

híbridos superiores quando um destes genitores foi utilizado no cruzamento dialélico, 

com destaque para a cultivar SAFIRA quando empregada com genitor materno. 
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Em relação a capacidade geral de combinação, tem sido possível observar 

que somente os genitores CEP 24, SAFIRA e BRS 179, expressaram estimativas 

elevadas e positivas para o caráter rendimento de grãos por planta, o que revela a 

possível contribuição no incremento deste caráter. Entre os genitores testados, a 

cultivar SAFIRA expressou a maior capacidade geral de combinação. Genótipos com 

potencial genético para incremento do rendimento de grãos com base na CGC são 

recomendados para serem utilizados nos cruzamentos de programas de 

melhoramento da cultura para o incremento do caráter de interesse (ALLARD, 1999). 

Por outro lado, o genitor IPR 85 foi o que evidenciou menor capacidade geral de 

combinação (CGC), apresentando valores negativos e praticamente de maior 

magnitude para todos os caracteres (Tabela 2.4), revelando inferioridade em relação 

aos demais genitores, e sugerindo que seu emprego em blocos de cruzamentos 

provavelmente não resultará em progênies superiores, em relação a todas as 

progênies deste cruzamento dialélico. 

Os efeitos da capacidade específica de combinação (CEC) foram 

considerados os valores do desempenho per se dos genótipos (sii) e dos 

cruzamentos (sij) entre todos os genitores (Tabela 2.5). De acordo com Kurek et al. 

(2001) a análise dos efeitos da CEC indica a direção dos desvios de dominância, se 

o parâmetro for negativo os desvios de dominância provavelmente serão positivos, e 

quando o parâmetro for positivo os desvios de dominância serão negativos. O efeito 

da CEC é interpretado como o desvio do híbrido em relação ao que seria esperado 

com base na capacidade geral de combinação de seus genitores (MATHER e 

JINKS, 1971). Deste modo, baixos valores observados para CEC indicam que os 

híbridos apresentam um comportamento esperado com base nos valores da CGC, 

enquanto que valores altos de CEC indicam um desempenho melhor ou pior do que 

o esperado. Além disso, Locatelli et al. (2002) ressaltam que as estimativas de CEC 

evidenciam a importância dos efeitos gênicos não aditivos, ou seja, a expressão da 

heterose. Com exceção da cultura do arroz, que é uma espécie de reprodução 

autógama, a exploração comercial dos híbridos F1 tem sido mais desenvolvida em 

espécies vegetais que apresentam a reprodução por fecundação cruzada, com 

destaque ao milho (SILVA et al., 2006). 
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Os seis genitores utilizados no dialélico expressaram estimativas de CEC 

negativas e de elevada magnitude para os caracteres número de espigas por planta 

(NEP) e produção de grãos por planta (PGP), indicando que a média dos efeitos de 

heterose, em relação a média dos genitores, provavelmente será positiva para esses 

caracteres (Tabela 2.5). Por outro lado, estimativas positivas de CEC foram 

encontradas para o genitor CEP 24 (caracteres, número de grãos por espiga e 

massa de grãos por espiga) e BRS 194 (número de grãos por espiga), indicando a 

possível ausência de heterose positiva quando estas constituições genéticas 

estejam envolvidas. Esse fato pode ser constatado pela ausência de heterose em 

todas as combinações híbridas em que o genótipo BRS 194 foi empregado como 

genitor paterno com exceção do cruzamento com o genitor IPR 85 (Tabela 2.6).  

O maior efeito da capacidade específica de combinação (CEC) para a 

produção de grãos por planta (PGP) foi verificado nos híbridos recíprocos, CD 111 x 

SAFIRA, CEP 24 x SAFIRA e SAFIRA x BRS 179 (Tabela 2.5), sugerindo que o uso 

de seus genitores em programas de melhoramento poderá gerar linhagens 

promissoras, possíveis de serem promovidas a cultivares. Resultados similares 

foram encontrados por Kurek, et al. (2001), que ressaltam a importância no 

melhoramento genético de espécies autógamas, maior ênfase à combinações 

híbridas com elevadas estimativas de CEC e que envolvam pelo menos um genitor 

com elevada capacidade geral de combinação. Desta forma, os cruzamentos que 

revelam maior probabilidade de sucesso para o incremento do caráter produção de 

grãos por planta em trigo são CEP 24 x SAFIRA e SAFIRA x BRS 179. 

A estimativa dos efeitos recíprocos de cada cruzamento permite identificar 

em cruzamentos artificiais, qual o genitor que agrega maior quantidade de efeito 

benéficos para progênie quando empregado como doador ou receptor de pólen 

(SOUZA et al., 2004). Neste trabalho, para o caráter número de grãos por espiga 

(NGE), o cruzamento CD 111 e CEP 24, manifestou efeito materno ou herança extra 

cromossômica muito intenso. O genitor CD 111 quando empregado como receptor 

de pólen em cruzamentos manifestou CEC próximo à zero (0,31), indicando que a 

média da progênie tende a ser próximo da média dos genitores, enquanto que o 

emprego de CEP 24 como receptor de pólen manifestou efeito recíproco negativo e 
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muito elevado (-6,4) revelando que a média da progênie deve ser superior a média 

dos genitores. 

Tabela 2.5 Estimativa dos efeitos da capacidade específica de combinação (CEC) 
considerando o efeito recíproco (ER) de seis genitores e 15 cruzamentos 
de trigo para os caracteres número de grãos por espiga (NGE), massa 
de grãos por espiga (MGE), número de espigas por planta (NEP) e 
produção de grãos por planta (PGP). CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 
2008. 

   CEC    ER  
  NGE MGE NEP PG   NGE MGE NEP PG 

CD 111 -5,40 -0,01 -0,94 -0,40  - - - - 
IPR 85 -3,84 -0,22 -0,94 -1,99  - - - - 
CEP 24  0,99 0,01 -1,32 -2,32  - - - - 
SAFIRA -2,01 -0,07 -3,55 -4,10  - - - - 
BRS 194 4,95 -0,11 -3,71 -2,30  - - - - 
BRS 179 -2,06 -0,18 -3,16 -2,34  - - - - 
CD 111 x IPR 85 -2,28 -0,18 0,15 -0,20  0,71 0,02 0,83 1,00 
CD 111 x CEP 24 0,31 0,15 -0,33 -0,10  -6,40 -0,16 -1,22 -1,63 
CD 111 x SAFIRA 2,53 -0,12 0,15 -1,17  1,46 -0,05 -1,38 -2,31 
CD 111 x BRS 194 4,15 0,11 1,48 2,24  -5,63 -0,11 -1,16 -0,10 
CD 111 x BRS 179 0,70 0,05 -0,51 -0,38  -3,27 0,05 -0,16 -1,02 
IPR 85 x CEP 24 -4,04 -0,17 -0,38 -0,45  -1,63 -0,17 -0,90 -1,80 
IPR 85 x SAFIRA 2,02 0,13 -0,25 1,69  6,22 0,24 -0,84 -1,87 
IPR 85 x BRS 194 3,09 0,27 1,15 0,35  -0,25 0,12 -0,82 -1,08 
IPR 85 x BRS 179 5,05 0,17 0,27 0,61  -0,76 0,05 0,71 0,47 
CEP 24 x SAFIRA 0,21 0,07 1,73 2,19  -0,72 -0,18 -3,02 -4,00 
CEP 24 x BRS 194 -1,06 -0,17 1,21 1,06  -0,25 -0,03 0,50 0,26 
CEP 24 x BRS 179 3,59 0,11 -0,90 -0,38  0,47 0,15 -0,27 -0,01 
SAFIRA x BRS 194 -3,30 0,02 -1,26 -1,22  2,89 0,18 -0,86 -1,76 
SAFIRA x BRS 179 0,55 -0,02 3,17 2,61  -3,45 -0,19 1,50 1,07 
BRS 194 x BRS 179 -7,83 -0,12 1,13 -0,12  -0,97 -0,06 -1,04 -0,11 

 

É importante destacar no cruzamento CEP 24 e SAFIRA, quando o genótipo 

CEP 24 foi utilizado como genitor materno, proporcionou a obtenção de estimativas 

de CEC positivas para todos os caracteres, por outro lado quando SAFIRA foi 

empregado como genitor materno todas as estimativas de CEC foram negativas, 

destacando o expressivo efeito recíproco (Tabela 2.5). Neste sentido, para os 

caracteres número de espigas por planta (NEP) e produção de grãos por planta 

(PGP), o cruzamento SAFIRA x CEP 24 foi o maior destaque para o efeito recíproco 

com valores negativos de elevada magnitude, indicando a provável superioridade da 

média da progênie em relação a média dos genitores.  
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Os efeitos da capacidade geral de combinação (CGC), como abordado 

anteriormente, foram significativos e de elevada magnitude, indicando a presença de 

efeitos gênicos aditivos. Apesar de magnitude inferior, os efeitos da capacidade 

específica de combinação (CEC) foram todos significativos, revelando a importância 

dos efeitos gênicos não aditivos na expressão destes caracteres, ou seja, efeitos de 

dominância e epistasia (Tabela 2.2).   

Tabela 2.6 Estimativa de heterose em relação a média dos genitores, em 
percentagem (%), para os caracteres número de grãos por espiga 
(NGE), massa  de grãos por espiga (MGE), número de espiga planta 
(NEP), produção de grãos por planta (PGP) avaliados em 30 híbridos 
de trigo. CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

   Caracteres 

  NGE MGE NEP PG 

CD 111 x IPR 85 12,1 -7,6 28,7 63,6 
IPR 85 x CD 111 6,5 -11,8 4,0 -0,4 
CD 111 x CEP 24 -12,4 0,4 -5,7 -8,6 
CEP 24 x CD 111 28,4 31,1 27,1 67,9 
CD 111 x SAFIRA 23,6 -15,0 11,8 -23,3 

SAFIRA x CD 111 14,7 -4,3 44,0 63,8 
CD 111 x BRS 194 -3,9 8,4 37,7 103,4 
BRS 194 x CD 111 31,7 37,4 70,7 109,1 
CD 111 x BRS 179 10,2 44,8 34,1 46,5 
BRS 179 xCD 111 22,9 9,8 21,2 40,4 
IPR 85 x CEP 24 -15,2 -24,6 -2,2 -2,4 

CEP 24 x IPR 85 -3,5 10,8 25,4 100,3 
IPR 85 x SAFIRA 38,5 64,2 15,1 63,1 
SAFIRA x IPR 85 -4,4 4,1 37,0 145,5 
IPR 85 x BRS 194 8,2 82,9 43,8 54,3 
BRS 194 x IPR 85 10,0 48,5 70,5 136,6 
IPR 85 x BRS 179 24,1 52,3 42,8 76,8 

BRS 179 x IPR 85 29,2 39,1 22,8 54,6 
CEP 24 x SAFIRA 0,0 -6,6 13,7 24,5 
SAFIRA x CEP 24 4,1 25,1 85,9 165,6 
CEP 24 x BRS 194 -12,5 -14,4 62,3 96,6 
BRS 194 x CEP 24 -11,0 -9,2 47,6 83,2 
CEP 24 x BRS 179 12,6 30,5 13,7 36,2 

BRS 179 x CEP 24 10,1 4,2 20,7 36,6 
SAFIRA x BRS 194 -5,3 35,9 18,9 4,6 
BRS 194 x SAFIRA -21,7 -7,7 40,4 77,8 
SAFIRA x BRS 179 -2,3 -9,1 89,4 107,8 
BRS 179 x SAFIRA 16,2 31,1 56,0 74,4 
BRS 194 x BRS 179 -28,2 -3,1 47,8 46,6 
BRS 179 x BRS 194 -22,9 9,5 75,8 51,7 
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Os efeitos gênicos podem ser interpretados pela magnitude da heterose 

expressada para os caracteres avaliados, neste sentido, estimativas de heterose em 

relação a média dos genitores considerando os efeitos recíprocos, estão incluídas 

na Tabela 2.6. 

A heterose manifestada para número de grãos por espiga foi muito 

expressiva, com destaque para os cruzamentos IPR 85 x SAFIRA e BRS 194 x CD 

111 (Tabela 2.6), sendo que destes genitores, CD 111 e IPR 85 manifestaram 

efeitos de combinação específica, negativos e de elevada magnitude (Tabela 2.5). 

De acordo com a Tabela 2.6, pode ser observado que as estimativas de heterose da 

produção de grãos por planta (PGP) costumam estar associadas com a heterose 

dos componentes do rendimento, ou seja, número de espigas por planta (NEP), 

massa de grãos por espiga (MGE) e número de grãos por espiga (NGE). 

Sendo o trigo uma espécie de autofecundação, nos programas de 

melhoramento, existe maior interesse dos melhoristas nos efeitos gênicos aditivos, 

pois estes manifestam maior facilidade de serem transmitidos as progênies e sua 

expressão tende a ser estabilizada com o avanço de gerações e aumento de 

homozigose (CARVALHO, 1982). Contudo, as elevadas magnitudes observadas 

para a heterose, principalmente para o caráter rendimento de grãos por planta 

(Tabela 2.6) como nos cruzamentos BRS 194 x IPR 85, SAFIRA x IPR 85 e SAFIRA 

x CEP 24 (136,6, 145,5 e 165,6 % superior a média dos genitores, respectivamente) 

sugere a possibilidade da exploração do vigor híbrido em trigo, ou seja, o 

desenvolvimento de híbridos para comercialização de semente F1. 

Apesar das dificuldades encontradas atualmente na produção de híbridos 

em trigo, como reduzida taxa de fecundação cruzada, o reduzido tempo de 

receptividade de pólen pelo estigma e a dificuldade de identificação e manipulação 

de genes restauradores de fertilidade, é provável que investimentos em pesquisas, 

aliada a técnicas de biologia molecular, possam reverter este quadro.   

Com a impossibilidade de expansão da área agrícola, a produção de 

híbridos em trigo pode ser de fundamental importância para contínuos progressos 

em rendimento de grãos, atendendo a crescente demanda por alimentos (GEPTS e 

HANCOCK, 2006). 
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2.4 Conclusões 

 

1. A análise dialélica fornece informações sólidas e confiáveis para a escolha das 

melhores combinações com suporte na ação gênica de aditividade, podendo 

proporcionar expressivos progressos genéticos no melhoramento de trigo; 

2. O genitor SAFIRA expressa considerável capacidade de combinação geral e 

específica, de modo que seu emprego pode ser indicado para blocos de 

cruzamentos em programas de melhoramento genético do trigo; 

3. Existe pronunciado efeito recíproco, o qual deve ser considerado para a obtenção 

de sementes híbridas de trigo; 
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Capítulo 3 

 

 

Expressão de caracteres de importância agronômica em trigo submetido a 

distintas doses de adubação nitrogenada



 

 

64 

 

 

 

 

 

3.1 Introdução 

 

O trigo (Triticum aestivum L.) tem sido uma das principais alternativas para o 

cultivo e produção de grãos na região sul do Brasil. O cereal representa excelente 

opção para a rotação de culturas e formação de palhada em sistema de semeadura 

direta, auxiliando na maximização da exploração agrícola e gerando renda aos 

agricultores durante as estações frias (SILVA, 2005). A produção nacional de trigo 

tem sido destinada principalmente para alimentação humana por intermédio da 

extensa gama de produtos obtidos pelo processo de panificação e, em menor 

expressividade, para alimentação animal, através de subprodutos da moagem 

(farelos, tortas, etc.) de trigo que apresentam qualidade inferior a mínima exigida 

pela a indústria de panificação (GUARIENTI, 1996). Por outro lado, incrementar a 

produção nacional de trigo é fundamental para reduzir o déficit nacional de consumo 

do cereal e assim, determinar o decréscimo da evasão de capital financeiro com a 

importação de 50% do trigo consumido no Brasil (CONAB, 2008). Atualmente, o 

Brasil é o maior importador de trigo do mundo (USDA, 2008). Neste sentido, o cereal 

apresenta crescente importância em nível nacional, alicerçada nos ganhos em 

rendimento de grãos, na rentabilidade, na melhoria de sua qualidade industrial e na 

quantidade importada do cereal. 

As condições edafo-climáticas do sul do Brasil, com primaveras chuvosas, 

elevada umidade relativa do ar, freqüentes geadas em período de florescimento e 

baixa fertilidade natural do solo são considerados fatores desfavoráveis ao cultivo de 

trigo. Allard (1999) argumenta que o processo de adaptação de germoplasma a 

ambientes desfavoráveis, como a deficiência de nutrientes, revela expressivas 

vantagens para aumento de produção, mediante emprego de genótipos melhorados. 

Por outro lado, Gerloff (1976) indica que seria mais interessante controlar as 

condições de ambiente, pela correção das deficiências ou excessos de minerais no 
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solo, em virtude de agirem sobre o genótipo apesar das dificuldades e custos. Desta 

forma, para incrementar o rendimento de grãos em ambientes com estresse de 

nutrientes ou de elementos minerais, existem duas opções: a primeira tem sido a 

seleção de constituições genéticas mais eficientes na absorção e utilização de 

nutrientes e a segunda, o controle do ambiente e suprimento de nutrientes e com 

maior ênfase ao rendimento comercial (PÖTTKER e ROMAN, 1998). 

Os nutrientes que estão em excesso na solução do solo, prejudicando o 

desenvolvimento normal das plantas, existindo alternativas para corrigir a sua 

toxidez. Contudo, essas alternativas muitas vezes não representam uma opção 

economicamente viável (HARTWIG, 2007). O desenvolvimento de genótipos 

tolerantes a nutrientes em concentrações tóxicas no solo tem contribuído 

expressivamente para incrementar o rendimento de grãos, expandir a área cultivada 

e reduzir os custos de produção. Um excelente exemplo desta estratégia no 

melhoramento do trigo foi o desenvolvimento da cultivar denominada Frontana em 

1940, a primeira cultivar que agregava bom desempenho agronômico com tolerância 

a toxidez ao alumínio em solos do estado do Rio Grande do Sul (OSÓRIO, 1982).  

Este genótipo foi considerado um marco do cultivo de trigo no Brasil em larga escala 

comercial, e revelou que investir em melhoramento genético para exploração da 

variabilidade genética e seleção de genótipos tolerantes às concentrações tóxicas 

no solo pode ser economicamente mais viável e duradouro, quando comparado com 

a correção dos elementos tóxicos em lavouras para a produção de grãos (SILVA, 

2005; HARTWIG, 2007).  

Sobre os elementos minerais que estão em quantidades insuficientes no solo 

para atender a necessidade do metabolismo celular das plantas, o desenvolvimento 

de genótipos mais eficientes na absorção e utilização destes nutrientes têm revelado 

incrementos de reduzida magnitude no rendimento final de grãos. Considerando a 

reduzida disponibilidade natural dos elementos minerais no solo e na quantidade 

exportada pelas plantas (ex. colheita de grãos), a estratégia que revelou 

incrementos mais expressivos foi à união entre o desenvolvimento de genótipos 

tolerantes a elementos tóxicos do solo com a suplementação mineral (PÖTTKER e 

ROMAN, 1998). Neste sentido, o emprego das técnicas de melhoramento genético 

de plantas e manejo agronômico adequado com fertilidade do solo, têm 

proporcionado a triticultura brasileira, avanços intensos em rendimento de grãos 

(FRANCO e CARVALHO, 1989). 
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De acordo com Silva (2005) a intensidade de trabalhos no melhoramento 

genético tem proporcionado a constante disponibilização de novas cultivares para os 

agricultores, e estas com caracteres superiores às já existentes no mercado. As 

novas cultivares manifestam entre outros caracteres, tolerância a elementos tóxicos, 

resistência ao acamamento, maior eficiência na absorção e utilização de nutrientes 

e/ou manutenção da responsividade a incrementos na disponibilização crescente de 

nutrientes minerais e orgânicos (GOLICK et al., 2005). Segundo Braz et al. (2006), a 

estreita relação entre a melhoria nas condições de ambiente com a resposta 

genética em rendimento de grãos, tem implicado no uso crescente de insumos, entre 

os quais, a adubação nitrogenada tem assumido importância superior. 

As gramíneas, como o trigo, por não realizarem a fixação biológica de 

nitrogênio, a exemplo das leguminosas, precisam obter praticamente todo o seu 

nitrogênio do solo e dos adubos (MUNDSTOCK, 1999). Contudo, devido a 

expressiva quantidade de suplementação de adubação nitrogenada, diversos 

trabalhos tem sido desenvolvidos para identificar grupos de bactérias que permitam 

a fixação de nitrogênio em gramíneas (SALA et al., 2007). Trabalhos desenvolvidos 

por Iniguez et al. (2004) revelaram importantes resultados, através da inoculação de 

isolados bacterianos do grupo Klebsiella pneumoniae, que promoveram maior 

crescimento vegetativo, acúmulo e aproveitamento dos nutrientes em comparação a 

plantas sem inoculação.  

A importância do nitrogênio tem sido devido a forte associação entre a 

aplicação crescente de nitrogênio e respostas em incrementos de rendimento de 

grãos em trigo (PÖTTKER e ROMAN, 1998; KRATOCHVIL et al., 2005; BRAZ et al., 

2006). O nitrogênio é um dos principais componentes dos aminoácidos, e 

conseqüentemente, de enzimas e proteínas, as quais são fundamentais para o 

metabolismo celular transcorrer normalmente. Desta forma, Braz et al. (2006) 

explicaram a estreita relação entre quantidade de nitrogênio disponível a planta com 

a expansão da área foliar e incremento da concentração de clorofila (cor verde mais 

intensa) e provável resposta em aumento de rendimento de grãos. 

Segundo Zagonel et al. (2002), a quantidade de nitrogênio a ser aplicada na 

cultura do trigo é determinada pelas características do genótipo utilizado pelo 

agricultor e das condições de ambiente. De maneira geral, doses de 30 a 50 kg ha-1 

de nitrogênio são recomendadas para cultivares que expressam menor resistência 

ao acamamento e/ou para solos com elevada fertilidade de nutrientes essenciais às 
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plantas. As quantidades de nitrogênio fornecidas a cultura do trigo aumentam, 

quando são cultivados genótipos com maior resistência ao acamamento, ou em 

solos com média ou baixa fertilidade. Os níveis diferenciados de resistência ao 

acamamento, associado às respostas distintas dos genótipos as diferenças de 

fertilidade (interação genótipo x ambiente), têm conduzido os programas de 

melhoramento genético de trigo a ajustarem sua gama de cultivares para o cultivo 

sob determinadas técnicas em condições específicas de ambiente. Este ajuste, 

segundo Mundstock (1999) indica genótipos para o cultivo em ambientes que 

proporcionem a expressão do máximo potencial genético para rendimento de grãos 

em função da fertilidade do solo e do nível de tecnologia empregado.  

O desenvolvimento de genótipos com resistência ao acamamento tem sido 

um dos progressos genéticos mais importantes alcançados pelo melhoramento 

genético de trigo (CRUZ, 2002). É importante ressaltar que este avanço não foi 

obtido somente pela seleção de genótipos com estatura reduzida, mas também, pelo 

ajuste da arquitetura de planta. A seleção de constituições genéticas com maior 

resistência ao acamamento está baseada na exploração da variabilidade genética 

entre genótipos de estatura similar, por intermédio de seleção de genótipos com 

maior capacidade de deposição de lignina no colmo da planta e de sistema radicular 

mais vigoroso que tem permitido exploração de maior volume do solo (CRUZ et al., 

2001). Segundos estes autores, entre as principais vantagens do cultivo de 

genótipos com maior resistência ao acamamento, está a maior quantidade de 

nitrogênio que pode ser empregada sem que haja prejuízo pelo efeito de 

acamamento, maximizando a expressão do potencial genético do cultivar utilizado 

para a produção de grãos. 

Um fator importante a ser ressaltado sobre a quantidade de adubação 

nitrogenada tem sido em relação com o incremento nos índices de freqüência e 

ocorrência de moléstias. Entre os três elementos de maior importância para a 

agricultura brasileira, aplicações supra-ótimas de fósforo e potássio comumente não 

causam efeito expressivo no surgimento de moléstias, contudo, o excesso de 

nitrogênio pode favorecer o desenvolvimento de moléstias (TUDIDA, 2006). Quando 

o suprimento de nitrogênio está alto, ocorre uma alta demanda de carbono da 

fotossíntese, diminuindo a produção de compostos fenólicos (fungistáticos) e de 

lignina nas folhas, reduzindo a resistência aos patógenos. Além disso, o nitrogênio 

aumenta ainda a concentração de aminoácidos e de amidas no apoplasto e na 
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superfície foliar, que provavelmente tem maior influência que os açúcares na 

germinação e no desenvolvimento dos conídios, favorecendo assim, o 

desenvolvimento das doenças fúngicas (MARSCHNER, 1995). 

O trigo manifesta elevada plasticidade, ou seja, elevada capacidade de 

compensação entre os componentes do rendimento. Entre os principais fatores que 

compõem a plasticidade do trigo, está a capacidade de emissão de afilhos com 

espigas férteis, revelando a capacidade de exploração de espaços livres da lavoura 

compensando possíveis falhas de semeadura e resultando em melhor 

aproveitamento de fatores como luz, água e nutrientes (ZAGONEL et al., 2002). A 

aplicação de nitrogênio afeta diretamente a plasticidade do trigo, ou seja, quanto 

maior a quantidade de nitrogênio aplicada, maior deverá ser a capacidade de 

compensação da lavoura. Neste sentido, a alta disponibilidade de nitrogênio no 

início do desenvolvimento, pode estimular a maior emissão de afilhos, enquanto que 

a aplicação de nitrogênio no final do afilhamento e início do elongamento, 

incrementa a sobrevivência dos afilhos já emitidos (MUNDSTOCK e BREDEMEIER, 

2001; ARAÚJO et al., 2005). Por outro lado, ausência da aplicação de nitrogênio, 

revela condições desfavoráveis de ambiente, fato que pode retardar o aparecimento 

ou determinar o abortamento de afilhos. Este comportamento evidencia que o 

melhor aproveitamento do nitrogênio pode ser alcançado pelo parcelamento das 

aplicações de nitrogênio (FREITAS et al., 1994). 

O fornecimento de nitrogênio às plantas de trigo deve ser realizada nos 

estádios em que o potencial de rendimento está sendo estabelecido. Os 

componentes do rendimento como o número de espigas por área e o número de 

grãos por espigas, sofrem expressiva influência pela variação do momento em que o 

nitrogênio é aplicado (FRANK e BAUER, 1996). 

De acordo com estudos realizados sobre o comportamento dos genótipos 

com adubação nitrogenada na literatura brasileira, tem sido possível verificar 

diferentes respostas dos genótipos de trigo em relação a disponibilização de 

nitrogênio, devido principalmente as variações de solo, clima e técnicas de manejo 

empregadas.  Desta forma, o objetivo do trabalho foi verificar o comportamento e a 

responsividade de genótipos de trigo no estado do Rio Grande do Sul, conduzidos 

em distintos ambientes sob doses crescentes de nitrogênio. 
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3.2 Material e Métodos 

 

O experimento foi realizado em três ambientes de avaliação, sendo dois 

destes localizados no município de Capão do Leão-RS, nos anos agrícolas de 2006 

e 2007 (ambiente 1 e 2), e o terceiro experimento foi realizado na cidade de Ijuí-RS, 

no ano agrícola de 2007 (ambiente 3). Os experimentos dos ambientes 1 e 2, foram 

realizados em área experimental pertencente ao Centro de Genômica e 

Fitomelhoramento (CGF) da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM), 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), localizado no município de Capão do 

Leão-RS. O experimento do ambiente 3 foi conduzido em área experimental 

pertencente a Universidade Regional do Noroeste do estado do Rio Grande do Sul 

(UNIJUÍ), Ijuí–RS.  

Os genótipos avaliados foram os seguintes: CD 111, IPR 85, CEP 24, 

SAFIRA, BRS 194 e BRS 179. Estas constituições genéticas foram escolhidas com 

base nas distintas respostas ao aumento da dose de nitrogênio e por manifestarem 

diferentes níveis de resistência ao acamamento. A densidade e época de 

semeadura foram realizadas de acordo com as indicações da Comissão Sul 

Brasileira de Pesquisa de Trigo (2007). 

Os experimentos foram delineados em parcelas divididas com quatro 

repetições, em que os fatores doses de nitrogênio e genótipos foram alocados como 

parcela e subparcela, respectivamente, sendo o ambiente de avaliação considerado 

o terceiro fator experimental. Cada parcela foi constituída aleatoriamente pelos seis 

genótipos em subparcela. Cada genótipo uma subparcela com cinco linhas de 5 

metros de comprimento cada, com espaçamento de 0,20 metros entre si, 

representando a área útil de 1 m2 por subparcela. Desta forma, um ambiente foi 

representado por quatro blocos (4 repetições), quatro parcelas (4 doses de 

nitrogênio) e por seis subparcelas (seis genótipos testados).  

Com base nos resultados da amostragem de solo (Tabela 3.1), foi 

estabelecida a quantidade de adubo a ser aplicada nos diferentes ambientes 
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considerando as recomendações de adubação e calagem para o estado do Rio 

Grande do Sul (MANUAL de ADUBAÇÃO e CALAGEM, 2004).  A adubação artificial 

foi realizada a lanço antes da semeadura e, posteriormente, incorporada ao solo. 

As doses de nitrogênio utilizadas foram, 0, 40, 80 e 120 kg ha-1 aplicados na 

forma de uréia, considerando a concentração de 44% de nitrogênio na uréia. As 

doses foram divididas em duas épocas de aplicação, no início do afilhamento e no 

surgimento das primeiras folhas dos afilhos, representado pelos estágios 2 e 3, 

respectivamente, da escala de Feekes e Large (LARGE, 1954). Dessa forma, as 

quantidades de uréia foram pesadas em laboratório e divididas em duas partes 

iguais (duas aplicações). 

O fator doses de nitrogênio (quantitativo) foi alocado para parcela, devido a 

inviabilidade técnica da aplicação das diferentes doses de nitrogênio para 

subparcela, aliada a possibilidade de percolação superficial do nitrogênio entre linha 

e conseqüentemente, entre subparcelas. No intuito de diminuir o erro experimental, 

foi realizada a bordadura com aveia branca, cultivar Albasul de reduzida estatura, 

num espaçamento de 1,20 metro entre as parcelas. 

 

Tabela 3.1 Informações da análise de solo nos três ambientes avaliados, bem como 
as respectivas adubações realizadas. CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 
2008. 

Análise de solo Adubação 

  M.O.+ P K semeadura 
Ambiente de avaliação Argila pH (%) (mg dm-3) (mg dm-3) (2-20-20) 
Pelotas-RS/2006 13 5.7 1.5 14.3 74 250 
Pelotas-RS/2007 11 5.5 1 12.5 65 300 
Ijuí-RS/2007 45 6.6 3.2 31 385 200 

*Embrapa Clima Temperado – Pelotas-RS e Instituto Regional de Desenvolvimento Rural, UNIJUÍ – 
Ijuí-RS. 
+ M.O. - matéria orgânica do solo; P – fósforo; K- potássio.  

 

O controle de plantas invasoras foi realizado com o controle químico e 

capina manual quando necessário. O controle de insetos e de moléstias foi realizado 

de acordo com as indicações técnicas da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo 

(2006).  

Os caracteres mensurados para cada genótipo no trabalho foram: dias da 

emergência ao florescimento (DEF), aferido como o intervalo em dias entre a 

emergência das plantas e o espigamento de 50% do estande da subparcela do 
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genótipo; dias da emergência a maturação (DEM), determinado como o intervalo em 

dias entre a emergência das plantas até a maturação fisiológica da subparcela; 

estatura de planta (EST), aferido 21 dias após o espigamento com o auxílio de uma 

régua e expressa em centímetros; peso de hectolitro (PH), mensurado através da 

pesagem de grãos do volume de 250 mL, posteriormente transformado para kg hL-1; 

massa média de mil grãos (MMG), determinada pela contagem de quatro 

subamostras de 100 grãos de cada repetição, convertida em massa de mil grãos e 

expressa em gramas; rendimento de grãos (RG), aferido através da pesagem da 

produção total de cada subparcela, a qual foi transformada para kg ha-1; número de 

afilhos férteis por metro linear (NAF), aferido por meio da contagem em um metro 

linear de cada repetição do número de afilhos férteis no estádio de maturação 

fisiológica e índice de acamamento (ACAM), mensurado pela avaliação visual da 

percentagem de plantas na subparcela que estavam fora da posição vertical no 

estágio de maturação fisiológica de acordo com metodologia descrita por Cruz 

(2002).  

Para a análise estatística foi empregado o modelo de análise fatorial tripla 

(3x4x6) para estudo dos efeitos de três ambientes, quatro doses de nitrogênio e seis 

genótipos de trigo. As análises foram realizadas com auxílio do programa 

computacional Winstat (WINSTAT, 2006). Os dados originais das variáveis testadas 

foram analisados para verificar se atendiam as pressuposições de análise de 

variância. O caráter índice de acamamento não apresentou distribuição normal, 

sendo os dados submetidos a transformação (1/valor original). Neste sentido, para a 

análise da variância foram empregados os dados transformados do caráter índice de 

acamamento e apresentados os valores originais da variável nos resultados. 

Nos caracteres em que os efeitos da interação entre os fatores experimentais 

não foram significativos, foi realizada a comparação entre médias, enquanto que os 

efeitos da interação entre os fatores experimentais que evidenciaram significância, 

foram desmembrados na análise de regressão e testados até o grau do polinômio 

cúbico. Os dados para regressão foram plotados com o auxílio do programa Sigma 

Plot versão11.0. 
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3.3 Resultados e Discussão 

 

O resumo da análise de variância está incluído na Tabela 3.2. Os resultados 

evidenciaram diferença significativa (p< 0,01) para os efeitos de genótipo e ambiente 

para os caracteres, dias da emergência ao florescimento, dias da emergência a 

maturação, estatura de planta, peso de hectolitro, massa média de grãos, 

rendimento de grãos e número de afilhos férteis por metro linear. Isto indicou a 

existência de variabilidade genética entre os genótipos empregados para todos os 

caracteres avaliados. A significância para os efeitos de ambiente evidenciou que os 

genótipos manifestaram desempenho distinto quando foram testados nos diferentes 

ambientes.  

Com exceção do caráter estatura de planta, o efeito do fator dose de 

nitrogênio foi significativo para todos os caracteres avaliados (Tabela 3.2), revelando 

que as quantidades de 0, 40, 80 e 120 kg ha-1 de nitrogênio aplicado, influenciou a 

expressão dos caracteres avaliados em pelo menos um genótipo testados. 

Em relação aos efeitos das interações entre os fatores estudados, os 

caracteres rendimento de grãos e número de afilhos férteis por metro linear 

manifestaram efeitos da interação tripla ambiente x dose x genótipo significativos 

(Tabela 3.2). Isto indica distintas respostas dos genótipos com aplicação das doses 

crescentes de nitrogênio nos três ambientes testados. Assim, o emprego da análise 

de regressão facilitou a avaliação do desempenho dos genótipos com o incremento 

das doses de nitrogênio em cada ambiente testado.  

As interações entre genótipo x dose de nitrogênio para os caracteres dias da 

emergência a maturação e estatura de planta foram significativas, e para interação 

ambiente x dose, a significância observada nos caracteres massa média de grãos e 

índice de acamamento, revelam respectivamente, a necessidade de avaliação dos 

genótipos nas diferentes doses de nitrogênio e, avaliação dos três ambientes para 

as quatro doses de nitrogênio. Considerando o fator dose de nitrogênio um caráter 

quantitativo, todos os efeitos significativos para as interações deste fator foram 
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desmembrados em efeitos simples, através do emprego do modelo de regressão 

(STEEL e TORRIE, 1960). 

A interação ambiente x dose foi significativa para os caracteres massa média 

de grãos e índice de acamamento, para o mesmo caráter, os efeitos da interação 

genótipo x doses não foram significativos (Tabela 3.2). Estes resultados indicam que 

os genótipos manifestaram respostas iguais quando submetidos a doses 0, 40, 80 e 

120 kg ha-1 de nitrogênio, ou seja, os efeitos de ambiente foram predominantes aos 

efeitos da adubação nitrogenada para o caráter massa média de grãos. 

Os caracteres dias da emergência ao florescimento (DEF) e peso de hectolitro 

(PH) manifestaram interação significativa somente para os fatores qualitativos, ou 

seja, interação genótipo x ambiente. Neste sentido, o procedimento estatístico 

indicado por Steel e Torrie (1960) é a comparação de médias dos caracteres dias da 

emergência a maturação e peso de hectolitro entre os genótipos para cada um dos 

três ambientes testados, independente das doses de nitrogênio utilizadas. 

 

Tabela 3.2 Resumo da análise de variância do modelo fatorial para as fontes de variação 
genótipo1, ambiente2 e dose3 nos caracteres dias da emergência ao 
florescimento (DEF), dias da emergência a maturação (DEM), estatura de 
planta (EST), peso de hectolitro (PH), massa média de grãos (MMG), 
rendimento de grãos (RG), número de afilhos férteis por metro linear (NAF) e 
índice de acamamento (ACAM) para seis cultivares de trigo. CGF/FAEM/UFPel, 
Pelotas/RS, 2008. 

     Quadrado Médio        Fontes de 
variação GL DEF DEM EST PH MMG RG NAF ACAM 

Genótipo (G) 5 1219,4* 1431,5* 1493,0* 91,5* 445,2* 6763282,1* 9582,1* 0,55* 

Ambiente (A) 2 274,1* 274,1* 13612,5* 1006* 3538,2* 220560778,5* 94689,8* 7,28* 
Doses (D) 3 44,0* 333,5* 18,4 ns 17,8* 115,1* 5986556,0* 6135,4* 0,86* 
G x A 10 18,9* 18,9 ns 37,2* 87,2* 119,8* 1447626,4* 1230,6* 0,12* 
G x D 15 2,9ns 118,0* 31,7* 1,9 ns 22,7 ns 255541* 243,8* 0,01 ns 
A x D 6 8,5 ns 8,5 ns 28,0 ns 5,1 ns 49,6* 880618,3* 557,4* 0,16* 
G x A x D 30 1,4 ns 1,4 ns 11,4 ns 5,5 ns 23,7 ns 156641,35* 208,3* 0,01 ns 
média   94,1 136,3 95,3 74,8 39,1 2456,11 77 0,21 
C.V.   1,3 3,0 3,1 3,1 13,9 13,8 13,2 18,1 

1 Genótipo = CD 111, IPR 85, CEP 24, SAFIRA, BRS 194 e BRS 179. 
2 Ambiente = Capão do Leão 2006 e 2007, Ijuí 2007. 
3 Dose = 0, 40,  80, 120 kg ha-1 de nitrogênio. 
* Significativo a 1% de probabilidade de erro pelo teste F. 
ns não significativo a 1% de probabilidade de erro pelo teste F. 

 

O coeficiente de variação dos caracteres avaliados foi relativamente baixo 

(Tabela 3.2), sendo o maior valor observado para o caráter índice de acamamento 

(18,1). De acordo com Steel e Torrie (1960), as magnitudes observadas para o 
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coeficiente de variação são consideradas satisfatórias para experimentos 

conduzidos a campo em distintos ambientes. 

A comparação entre médias para os caracteres dias da emergência ao 

florescimento (DEF) e peso de hectolitro (PH) para os três ambientes testados está 

incluída na Tabela 3.3. Em relação ao caráter DEF, o genótipo IPR 85 foi o que 

apresentou o menor período vegetativo para todos os ambientes testados. Por outro 

lado, SAFIRA foi o genótipo que expressou maior período entre a emergência e o 

florescimento nos ambientes 1 e 3, representado pelos locais de Capão do Leão em 

2006 e de Ijuí em 2007, respectivamente. O período de emergência ao florescimento 

tem sido associado com a capacidade compensatória dos genótipos (MUNDSTOCK 

e BREDEMEIER, 2001). Estes desempenhos podem ser de maior importância, em 

ambientes (anos e/ou locais) que registram a ocorrência de estresse abiótico, pois 

genótipos com maior período de afilhamento/maior capacidade compensatória 

apresentam tendência de serem menos prejudicados com a ocorrência de estresse 

hídrico durante a fase de afilhamento, com provável efeito sobre o rendimento de 

grãos (FRANK e BAUER, 1996).  

 

Tabela 3.3 Comparação entre médias para os caracteres dias da emergência ao 
florescimento (DEF) e peso de hectolitro (PH) para seis cultivares de 
trigo em três ambientes. CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

 Ambiente 1+  Ambiente 2  Ambiente 3  

  DEF   PH   DEF   PH   DEF   PH   

CD 111 95,5 bc* 75,4 a 98,3 ab 75,4 a 95,5 bc 71,5 a 
IPR 85 83,4 e 76,7 a 86,8 c 69,4 b 83,4 e 71,4 a 
CEP 24 92,6 d 76,1 a 96,8 b 78,1 a 92,6 d 70,6 a 
SAFIRA 98,8 a 79,3 a 98,0 ab 78,9 a 98,8 a 70,9 a 
BRS 194 93,0 cd 77,4 a 97,3 ab 78,0 a 93,0 cd 71,1 a 
BRS 179 96,1 b 76,1 a 99,8 a 79,9 a 96,1 b 71,3 a 

+ Ambiente 1 = Ano agrícola de 2006 (Capão do Leão); ambiente 2 = Ano agrícola de 2007 (Capão do 
Leão); ambiente 3 = Ano agrícola de 2007 (Ijuí 2007). 
* médias seguidas da mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de significância pelo teste 
Tukey. 

 

O caráter peso de hectolitro (PH) tem sido um dos critérios empregados na 

avaliação da qualidade industrial, sua utilização decorre do fato de ser uma técnica 

rápida e simples de ser executada, além de estar associada com o rendimento 

industrial e detectar com expressiva precisão a ocorrência de geminação dos grãos 

de trigo, em condições de lavoura durante o período de maturação fisiologia e a 

colheita (GUARIENTI, 1996).  
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Considerando os ambientes 1 e 3 não houve diferença significativa entre as 

médias dos genótipos testados para o peso de hectolitro. No ambiente 2, o genótipo 

IPR 85 manifestou média inferior de peso de hectolitro em relação as demais 

constituições genéticas testadas. Este resultado não era esperado, devido a 

similaridade entre os genótipos IPR 85 e CD 111 para o caráter peso de hectolitro 

com base em registros de seus obtentores, e também, como foi observado no 

desempenho destes genótipos nos ambientes 1 e 3 (Tabela 3.3). A provável 

precocidade do genótipo IPR 85 em relação aos demais genótipos, associada à 

ocorrência de precipitações entre o período de maturação fisiológica e a colheita, 

pode ter prejudicado este genótipo em maior intensidade para o caráter peso de 

hectolitro.  

Na Tabela 3.4 está incluído o resumo da análise de variância do modelo de 

regressão, proveniente do desdobramento da interação genótipo x dose para os 

caracteres. dias da emergência a maturação (DEM) e estatura de planta (EST).  

Para o caráter dias da emergência a maturação, somente o genótipo IPR 85 

expressou significância de quadrado médio até o grau quadrático, enquanto os 

genótipos SAFIRA e BRS 179 expressaram significância de quadrado médio para o 

grau linear. A significância em qualquer grau do polinômio indica que os genótipos 

respondem ao incremento da adubação nitrogenada para o caráter dias da 

emergência a maturação, independente do ambiente em que sejam cultivados 

(MUNDSTOCK e BREDEMEIER, 2001; ARAÚJO et al., 2005).  

 

Tabela 3.4 Resumo da análise de variância do modelo fatorial fixando o fator 
genótipo1 nos caracteres dias da emergência a maturação (DEM) e 
estatura de planta (EST) para seis cultivares de trigo. 
CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

  CD 111 IPR 85 CEP 24 SAFIRA BRS 194 BRS 179 
 Linear 20,4ns 1435,7* 2,8 ns 117,6* 14,5 ns 47,7 * 
DEM Quadrático 6,8 ns 927,5* 0,3 ns 0,1 ns 15,2 ns 9,2 ns 

 Cúbico 3,8 ns 148,8 ns 6,0 ns 0,8 ns 7,7 ns 7,0 ns 
 Linear 41,7 ns 0,4 ns 113,4* 5,1 ns 166,7* 2,6 ns 
EST Quadrático 8,3 ns 8,3 ns 13,0 ns 0,5 ns 2,1 ns 13,0 ns 
 Cúbico 10,4 ns 20,4 ns 0,1 ns 8,4 ns 93,8 ns 23,4 ns 

1 Genótipo = CD 111, IPR 85, CEP 24, SAFIRA, BRS 194 e BRS 179. 
* Significativo a 1% de probabilidade de erro pelo teste F. 
ns não significativo a 1% de probabilidade de erro pelo teste F. 
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Apresentação gráfica do desdobramento dos efeitos da interação genótipo x 

dose para o caráter dias de emergência a maturação (DEM) revelou a expressiva 

precocidade do genótipo IPR 85 (Figura 3.1). Os seis genótipos foram divididos em 

duas figuras para os caracteres dias da emergência a maturação e estatura de 

plantas, com o intuito de facilitar a visualização e evitar a possível sobreposição das 

linhas do desempenho dos genótipos. 

Os genótipos, CD 111, CEP 24 e BRS 194 não manifestaram resposta 

significativa para o caráter dias da emergência a maturação com aumento da dose 

de nitrogênio. O incremento no ciclo das plantas observado para os genótipos IPR 

85, SAFIRA e BRS 179 sob maior disponibilidade de nitrogênio, de acordo com 

Freitas et al. (1994) tem sido decorrente da diminuição da intensidade do fator de 

estresse causado pela ausência deste elemento. Desta forma, quando a carência de 

nitrogênio foi suplementada, as plantas responderam com o incremento de ciclo. 

 

Figura 3.1 Linhas e equações de regressão fixando o fator genótipo para o caráter 
dias da emergência a maturação (DEM) avaliado em quatro doses de 
nitrogênio 0, 40, 80 e 120 kg ha-1. CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

 
Para o caráter estatura de planta (EST) somente os genótipos CEP 24 e BRS 

194 expressaram significância de quadrado médio para o grau linear (Tabela 3.4), 

enquanto que os demais genótipos estudados não manifestaram significância de 

quadrado médio para qualquer grau do polinômio testado. Desta forma, as doses de 

nitrogênio utilizadas, 0, 40, 80 e 120 kg ha-1 não interferiram de maneira significativa 

na estatura das plantas dos genótipos CD 111, IPR 85, SAFIRA e BRS 179. 

Avaliando os gráficos do caráter estatura de planta (Figura 3.2) pode ser 

observado a elevada estatura do genótipo CEP 24.  Além disso, o genótipo CEP 24 

e BRS 194 manifestaram incrementos lineares significativos com o incremento da 
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disponibilidade de nitrogênio. De acordo com Mundstock e Bredemeier (2001), a 

resposta positiva e linear destes genótipos ao incremento da dose de nitrogênio seja 

decorrente do provável aumento do tamanho dos entrenós, resultando em plantas 

de estatura mais elevada. É importante ressaltar que entre os genótipos 

empregados no estudo, cinco manifestaram estatura inferior a 100 centímetros. O 

desenvolvimento de novos genótipos com potencial genético para produção de 

grãos e com estatura reduzida (menor de 100 centímetros) promovem várias 

vantagens a cultura do trigo, com destaque para menores índices de acamamento, 

aproveitamento mais eficiente dos fatores naturais como a radiação solar e 

apresentar maior índice de colheita, pelo aumento na proporção de grãos em 

relação à palha das plantas. 

 

Figura 3.2 Linhas e equações de regressão fixando o fator genótipo para o caráter 
estatura de plantas (EST) avaliado em quatro doses de nitrogênio 0, 40, 
80 e 120 kg ha-1. CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

 

 

A significância observada dos efeitos da interação ambiente x dose para os 

caracteres massa média de grãos e índice de acamamento implicou no 

desdobramento dos efeitos fixando o fator ambiente (Tabela 3.5). No 

desmembramento da interação ambiente x dose para os ambientes de Capão do 

Leão em 2006 e de Ijuí em 2007, foi observado significância até o grau de polinômio 

quadrático (Tabela 3.5). Enquanto no ambiente 2, avaliado em Capão do Leão no 

ano agrícola de 2007, o incremento da dose de nitrogênio não promoveu acréscimos 

no caráter MMG. Neste sentido, as equações ajustadas para os três ambientes com 
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base na significância dos polinômios testados para o caráter massa média de grãos 

estão incluídas na Figura 3.3. 

O caráter índice de acamamento manifestou significância para o grau de 

polinômio cúbico, quadrático e linear para os ambientes 1, 2 e 3, respectivamente 

(Tabela 3.5). De maneira independente da significância do grau do polinômio 

testado, se observou elevada associação entre o acréscimo na disponibilização de 

nitrogênio aos genótipos com os índices de acamamento. 

 
Tabela 3.5 Resumo da análise de variância do modelo de regressão fixando o fator 

ambiente1 nos caracteres massa média de mil grãos (MMG) e índice de 
acamamento para seis cultivares de trigo. Pelotas/RS, 
CGF/FAEM/UFPel, 2008. 

    A1+ A2 A3 
 Linear 1428,23* 68,47 ns 1268,17* 
MMG Quadrático  2691,21* 16,92 ns 24,19* 

  Cúbico 13,97ns 1,54 ns 2,42 ns 
 Linear 209,46* 289,69* 264,17* 
ACAM Quadrático  82,46 ns 193,58* 56,16 ns 
  Cúbico 581,79* 2,59 ns 65,41 ns 
+ Ambiente 1 = Ano agrícola de 2006 (Capão do Leão); ambiente 2 = Ano agrícola de 2007 (Capão do 
Leão); ambiente 3 = Ano agrícola de 2007 (Ijuí). 
* Significativo a 1% de probabilidade de erro pelo teste F. 
ns não significativo a 1% de probabilidade de erro pelo teste F. 

 

A associação positiva entre níveis de nitrogênio e índices de acamamento, 

segundo Kratochvil et al. (2005) pode ser explicada por promover o aumento 

expressivo da área foliar, gerando maior massa verde, ocasionando com isso, maior 

pressão sobre os colmos e a base das plantas e provável incremento nos índices de 

acamamento. Contudo, Silva et al. (2006) argumentam que estudos de 

melhoramento genético na exploração da variabilidade genética disponível para a 

resistência ao acamamento, representa uma ferramenta de grande importância para 

a superação do platô de rendimento de grãos em trigo, através do emprego de 

cultivares resistentes ao acamamento com maior potencial genético para a produção 

de grãos. 

Com os resultados apresentados na Figura 3.3, é possível observar o 

comportamento quadrático de todos os genótipos para o caráter massa média de 

grãos nos ambientes 1 e 3. O incremento da suplementação de nitrogênio revelou 

que doses até 80 kg ha -1 do nutriente proporcionou incrementos na massa média de 
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grãos (MMG) dos genótipos, sendo que doses superiores a 80 kg ha -1 não resultou 

aumentos na MMG. Em relação ao ambiente 3, testado no município de Ijuí em 

2007, os genótipos responderam com incrementos na massa média de grãos em 

doses crescentes de nitrogênio até 70 kg ha -1, valores obtidos através das equações 

de regressão.  

De acordo com a Figura 3.4 é possível verificar que os índices de 

acamamento aumentaram com aplicações de crescentes doses de nitrogênio. 

Segundo Cruz (2002), o rendimento e a qualidade de grãos tem sido afetados pelo 

acamamento das plantas, principalmente pelas condições de ambiente (elevada 

umidade, temperatura média acima do ideal e reduzida radiação solar) no sul do 

Brasil.  
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Figura 3.3 Linhas e equações de regressão fixando o fator ambiente para o caráter 

massa média de mil grãos (MMG) avaliado em três ambientes distintos. 
CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

 

Segundo Kratochvil et al. (2005), índice reduzido de acamamento (3-7%) em 

toda a área cultivada é um provável indicador que a interação genótipo x ambiente 

esteja propiciando a obtenção de rendimentos próximas ao potencial genético de 

determinada cultivar. Ou seja, com o emprego de genótipos elite com alto potencial 

genético para o rendimento de grãos, é importante a ocorrência de pequenos índices 

de acamamento.  

A significância da interação tripla, genótipo x dose x ambiente para a 

rendimento de grãos (RG) e número de afilhos férteis por metro linear (NAF) revelou 
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que as inferências devem ser realizadas com base nos efeitos simples de genótipo 

para cada dose de nitrogênio e cada ambiente testado (FREITAS el al., 1994). 

Assim, o resumo da análise de variância dos quadrados médios para os caracteres 

RG e NAF estão inseridos na Tabela 3.6. 
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Figura 3.4 Linhas e equações de regressão fixando o fator ambiente para o caráter 

índice de acamamento (ACAM) avaliado em três ambientes distintos. 
CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

 

Para o rendimento de grãos no ambiente 1 (Capão do Leão 2006) os 

genótipos CD 111, IPR 85, CEP 24 e SAFIRA, manifestaram significância até o grau 

quadrático, o genótipo BRS 179 expressou significância para o grau de polinômio 

linear enquanto o genótipo BRS 194 não respondeu de maneira significativa aos 

incrementos das doses de 0, 40, 80 e 120 kg ha-1 de nitrogênio (Tabela 3.6). 

Os genótipos SAFIRA e BRS 179 manifestaram significância para o graus 

quadrático no ambiente 2 , representado pelo ano agrícola de Capão do Leão em 

2007. Além disso, os genótipos CEP 24 e BRS 194 expressaram resposta linear, 

enquanto os genótipos CD 111 e IPR 85 não responderam de maneira significativa 

ao incremento das doses de nitrogênio (Tabela 3.6). 

Em relação ao ambiente 3, ano agrícola de 2007 na cidade de Ijuí, todos os 

genótipos expressaram significância até o grau quadrático, indicando que os 

genótipos responderam inicialmente com incrementos em rendimento de grãos com 

as doses crescentes de nitrogênio (Tabela 3.6).  Quando as doses foram superiores 

a 80 kg ha-1 de nitrogênio, os genótipos passaram a manifestar tendência de queda 
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na produção de grãos. Além disso, para a produção de afilhos férteis por metro 

linear neste ambiente, o genótipo SAFIRA revelou ajuste ao grau cúbico, enquanto 

os genótipos CEP 24 e BRS 179 revelaram ajuste ao grau quadrático.  

 

Tabela 3.6 Resumo da análise de variância do modelo de regressão para seis 
cultivares de trigo fixando o fator genótipo1 nos caracteres rendimento 
de grãos (RG) e número de afilhos férteis por metro linear (NAF) 
avaliados em quatro doses de nitrogênio (0, 40, 80 e 120 kg ha-1) em 
três ambientes2 distintos. CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

   Genótipo / Quadrado médio   

   CD 111 IPR 85 CEP 24 SAFIRA BRS 194 BRS 179 

   Rendimento de grãos (RG)   

 Linear 65094ns 79317 ns 619696* 69797 16474 ns 423696* 

A1+ Quadrático  960400* 527439* 402854* 1731198* 31152 ns 121104 ns 

 Cúbico 110 ns 325508 ns 4001ns 148006 ns 4141 ns 3458 ns 

 Linear 12575 ns 69325 ns 3903745* 223556* 601351* 1029445* 

A2 Quadrático  3875 ns 99698 ns 1296 ns 654886* 83521 ns 533996* 

 Cúbico 51056 ns 2820 ns 111452 ns 438524 ns 374285 ns 182883 ns 

 Linear 2569370* 1555146* 3041220* 2034901* 1690130* 1940957* 

A3 Quadrático  865365* 397530* 643204* 1240439* 469910* 865365* 

 Cúbico 53613 ns 16188 ns 1748 ns 56021 ns 7880 ns 5009 ns 

   CD 111  IPR 85 CEP 24 SAFIRA BRS 194 BRS 179 

  Número de afilhos férteis por metro linear (NAF)  

 Linear 74 ns 165 ns 1209* 8 ns 278 ns 466* 

A1 Quadrático  46 ns 189 ns 315 ns 729* 105 ns 127 ns 

 Cúbico 401 ns 90 ns 2 ns 1 ns 644 ns 611 ns 

 Linear 1155* 296 * 1739* 4019* 572* 3795* 

A2 Quadrático  0 ns 132 ns 39 ns 5 ns 20 ns 28 ns 

 Cúbico 18 ns 13 ns 60 ns 1611* 186 ns 14 ns 

 Linear 304 ns 1008* 633* 3498* 832* 3138* 

A3 Quadrático  36 ns 6 ns 352* 613* 240 ns 1073* 

 Cúbico 146 ns 34 ns 8 ns 536* 36 ns 7 ns 
1 Genótipo = CD 111, IPR 85, CEP 24, SAFIRA, BRS 194 e BRS 179. 
2 , + A1 = Ano agrícola de 2006 (Capão do Leão); A2 = Ano agrícola de 2007 (Capão do Leão); A3 = 
Ano agrícola de 2007 (Ijuí). 
* Significativo a 1% de probabilidade de erro pelo teste F. 
ns não significativo a 1% de probabilidade de erro pelo teste F. 

 

Para o caráter número de afilhos férteis por metro linear é possível observar 

que somente os genótipos CEP 24, SAFIRA e BRS 179 responderam as doses de 

nitrogênio no ambiente 1 (Tabela 3.6). Para o experimento conduzido no ano 

agrícola de 2007 no ambiente de Capão do Leão, todos os genótipos produziram 

aumento linear no número de afilhos férteis com as doses de 0, 40, 80 e 120 kg ha-1 
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de nitrogênio, a exceção do genótipo SAFIRA que revelou significância até o grau 

cúbico. Enquanto que no ambiente 3, todos os genótipos revelaram significância até 

o grau quadrático de resposta ao incremento nos níveis de nitrogênio. 

Em relação ao comportamento dos genótipos para o caráter rendimento de 

grãos (Figura 3.5), é possível observar a expressiva diferença entre os ambientes 

testados. A média do rendimento de grãos no ambiente 1 foi tão superior, que o 

menor valor do intercepto no ambiente 1, o qual foi observado para o genótipo IPR 

85 com 3.373 kg ha-1, foi superior em comparação a todos os interceptos de 

genótipos no ambiente  2 e 3. O valor do intercepto indica o rendimento de grãos 

expressa pelos genótipos testados para a dose 0 kg ha-1 de nitrogênio. Desta forma, 

foi possível observar o elevado efeito das distintas condições de ambiente na 

manifestação das constituições genéticas através do rendimento de grãos (Figura 

3.5 - A). Segundo Cruz et al. (2001) a grande oscilação entre anos das condições de 

ambiente, requer muita atenção por parte de melhoristas de plantas com a 

intensidade de seleção a ser empregada em genótipos testados em apenas um ano 

de avaliação.  

No ambiente 2 (Figura 3.5 – B), dois genótipos revelaram comportamento 

estável com o acréscimo de nitrogênio, revelando ausência de resposta ao maior 

disponibilidade de nitrogênio, desempenho indesejado pelos melhoristas e 

principalmente, pelo agricultores que empregam elevada tecnologia (Mundstock e 

Santos, 2002). No ambiente 3 (Figura 3.5 – C), todos os genótipos expressaram 

comportamento quadrático, com destaque ao desempenho produtivo expressado 

pelo genótipo SAFIRA. 

Na média geral do desempenho dos genótipos para o caráter rendimento de 

grãos nos ambientes do ano agrícola de 2006 em Capão do Leão e ano de 2007 em 

Ijuí, a dose de 80 kg ha-1 de nitrogênio proporcionou a obtenção dos maiores 

rendimentos de grãos. No ambiente 2 testado no município de Capão do Leão em 

2007, o maior rendimento de grãos pode ser observada para os genótipos BRS 179 

e CEP 24, obtidas com doses de 80 e 120 kg ha -1 de nitrogênio, respectivamente 

(Figura 3.5). 

Na Figura 3.6 estão incluídos os efeitos simples dos genótipos para o caráter 

número de afilhos férteis por metro linear (NAF) para os seis genótipos testados nos 

três ambientes em que os experimentos foram conduzidos. Os resultados indicaram 

que o NAF seja o provável componente do rendimento de grãos que conferem 



 

 

83 

superioridade ao genótipo SAFIRA para o rendimento de grãos verificado nos três 

ambientes (Figura 3.5).  

 

Figura 3.5 Linhas e equações de regressão para o caráter rendimento de grãos (RG) 
avaliados em quatro doses de nitrogênio (0, 40, 80 e 120 kg ha-1) em 
três ambientes: A = Ano agrícola de 2006-Capão do Leão; B = Ano 
agrícola de 2007-Capão do Leão; C = Ano agrícola de 2007-Ijuí. 
CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

 
Considerando o ambiente de Capão do Leão em 2006 para o número de 

afilhos férteis, dos seis genótipos testados, três (CD 111, IPR 85 e BRS 194) não 

responderam aos incrementos de 0, 40, 80 e 120 kg ha-1 de nitrogênio. Este 
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resultado, de acordo com Silva (2005), revela a elevada capacidade de 

compensação dos componentes do rendimento em trigo para os genótipos CD 111 e 

IPR 85, os quais aumentaram sua produção de grãos com a crescente 

disponibilização de nitrogênio às plantas sem incrementar o número de afilhos férteis 

(Figura 5 e 6).  

 
Figura 3.6 Linhas e equações de regressão para o número de afilhos férteis por 

metro linear (NAF) avaliados em quatro doses de nitrogênio (0, 40, 80 e 
120 kg ha-1) em três ambientes distintos: A = Ano agrícola de 2006-
Capão do Leão; B = Ano agrícola de 2007-Capão do Leão; C = Ano 
agrícola de 2007-Ijuí. CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

 

D oses de n itrogên io  (kg  ha-1)

0 40 80 120N
úm

er
o 

de
 a

fil
ho

s 
fé

rt
ei

s 
po

r 
m

et
ro

 li
ne

ar

40

60

80

100

120

140

160

C D  111 (y=  113,8) 
IP R  85 (y= 90,2) 
C EP  24 (y=  89,5  + ,019x) R =  79,22

SA FIR A  (y=  132,1+ 0 ,49x - 0 ,04x2) R = 99,89
BR S  194  (y=  119 )
BR S  179  (y=  108 ,3  +  0 ,12x) R =  78,12

Doses de nitrogênio (kg ha-1)

0 40 80 120N
ú

m
e

ro
 d

e 
a

fil
h

o
s 

fé
rt

e
is

 p
o

r 
m

et
ro

 li
ne

a
r

40

60

80

100

120

140

160
CD 111 (y= 53,1+ 0,19x) R=98,44
IP R 85 (y= 32,92 + 0 ,09x) R =75,15 
CE P  24 (y= 56,9+ 0 ,23x) R= 94,64
S AFIRA  (y= 58,75 + 0,35x - 0 ,04x2 + 0 ,01x3) R= 100
B RS  194 (y= 44,1  + 0,13x) R= 73,51
B RS  179 (y= 51,15 + 0 ,34x) R= 98,93

Doses de nitrogênio  (kg ha -1)

0 40 80 120N
úm

er
o 

de
 a

fil
ho

s 
fé

rt
ei

s 
po

r 
m

et
ro

 li
ne

ar

40

60

80

100

120

140

160

C D 111 (y= 38,3)
IPR  85 (y= 29,5+ 0 ,17x 0,09x2) R= 96,18
C EP 24 (y= 35,0  + 0 ,49x -0 ,02x2) R= 99,21
SAFIRA  (y= 49 - 0 ,21x + 0 ,02x2 - 0 ,01x3) R= 100
BR S 194 (y= 47,95 + 0 ,16x) R= 75,04
BR S 179 (y= 44,71+ 0 ,92x - 0,05x2) R = 99,84

A 

B 

C 



 

 

85 

No ambiente 2, o genótipo SAFIRA expressou comportamento cúbico para a 

produção de afilhos férteis por metro linear em detrimento do acréscimo de 

nitrogênio (Figura 3.6 – B). Neste sentido, o genótipos SAFIRA não incrementou o 

número de afilhos entre as doses de 40 e 80 kg ha-1 de nitrogênio, contudo, 

expressou aumento de rendimento de grãos (Figura 3.5 - B), por provável 

incremento em outro componente do rendimento 

No ambiente 3, apesar da resposta de quatro genótipos em incrementar o  

número de afilhos férteis ao aumento das doses de nitrogênio, o intercepto foi 

extremamente reduzido, todos os genótipos expressaram menos de 50 afilhos férteis 

por metro linear (Figura 3.6 - C). Um exemplo disto tem sido o genótipo IPR 85, que 

mesmo em doses de 120 kg ha -1 de nitrogênio expressou a média de 47,5 afilhos 

férteis por metro linear. Com o espaçamento de 0,20 metros entre linhas, com dose 

0 kg ha-1 de nitrogênio o genótipo teve estande final de 147,5 espigas por metro 

quadrado e com doses de 120 kg ha -1 de nitrogênio obteve 237 espigas por metro 

quadrado. Estes valores de acordo com Kratochvil et al. (2005), são 

expressivamente inferiores ao número mínimo de espigas considerado ideal que tem 

sido de 450 espigas por metro quadrado. Neste sentido, um dos motivos do baixo 

rendimento médio das lavouras de trigo, no Brasil, tem sido atribuído à pequena 

participação de afilhos férteis na formação do rendimento final (MUNDSTOCK, 

1999). 
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3.4 Conclusões 

 

 
1. A dose de 80 kg ha-1 de nitrogênio em média de todos os ambientes, determinou 

os maiores rendimentos de grãos em trigo; 

2. O incremento das doses de nitrogênio provocou aumento no acamamento de 

plantas,  

3. O desenvolvimento de genótipos com maior potencial genético para o rendimento 

de grãos e tolerância ao acamamento tem sido a principal alternativa para a 

superação do platô do rendimento de grãos em trigo.  
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Capítulo 4 

 

 

Resposta de genótipos de trigo ao nitrogênio para qualidade industrial em 

distintos ambientes 
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4.1 Introdução 

 

Um programa de melhoramento genético de plantas tem por objetivo principal, 

disponibilizar permanentemente novas constituições genéticas com rendimento de 

grãos e qualidade industrial superior ao expresso pelas cultivares existentes no 

mercado (ALLARD, 1999). Para a qualidade industrial do trigo, o melhoramento 

genético pode representar a oportunidade de agregar valor de mercado aos 

genótipos cultivados pelos agricultores (MITTELLMANN, et al., 2000).  

Em países da Europa e América do Norte, existe forte associação entre a 

qualidade industrial do trigo produzido com a remuneração ao agricultor (FINNEY, et 

al., 1987). No Brasil a relação entre a qualidade industrial do trigo e remuneração ao 

agricultor não tem sido concretizada, devido à expressiva oscilação das condições 

do ambiente entre os anos de cultivos, e intensa variabilidade genética expressa 

para os componentes da qualidade industrial do trigo, determinando que o emprego 

de uma técnica simples, como o conteúdo de proteína, não representa de modo 

satisfatório a qualidade do trigo (PENÃ, 2007).  

A qualidade industrial tem sido determinada pela interação do genótipo o com 

ambiente, ou seja, a expressão de alelos favoráveis pela constituição genética 

associada a condições de manejo e condições de ambiente determinam a qualidade 

industrial a ser obtida (FINNEY et al., 1987).  

De acordo com Mandarino (1994), entre os componentes do grão que mais 

contribuem para a determinação da qualidade industrial, estão as proteínas 

formadoras do glúten. O trigo contém entre 9 e 17% de proteínas em base seca e 

sua variação quantitativa está associada a fatores genéticos, e condições de 

ambiente, enquanto a variação qualitativa das proteínas tem sido determinada pela 

constituição genética (PAYNE et al., 1987). Desta forma, a expressão da qualidade 

industrial de um genótipo em uma determinada região depende de fatores genéticos 
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e de condições de ambiente, especialmente a temperatura, a radiação solar e 

disponibilidade de nutrientes. Neste sentido, a avaliação de genótipos em diferentes 

locais e anos, representa extrema importância para prover informação fidedignas 

sobre o desempenho das constituições genéticas (FELICIO et al., 1996).  

Testando diferentes genótipos em um ambiente, KUCHEL et al. (2006) 

encontraram coeficientes de correlação entre o conteúdo protéico e a força geral do 

glúten de reduzida magnitude. Por outro lado, PÖTTKER e ROMAN (1998) ao 

avaliarem amostras de um genótipo cultivado em distintas condições de ambiente, 

encontraram valores significativos e de elevada magnitude entre o conteúdo de 

proteína e a força geral de glúten. Deste modo, o conteúdo protéico somente será 

eficiente na predição da estimativa da qualidade industrial, quando for considerado o 

mesmo genótipo (DOWELL et al., 2006). 

De acordo com Guarienti (1996), entre os nutrientes essenciais ao 

metabolismo das plantas para a síntese de proteínas do glúten, o enxofre e o 

nitrogênio têm evidenciado respostas expressivas no incremento da qualidade 

industrial. Por fazer parte de moléculas essenciais, como aminoácidos, e ácidos 

nucléicos, maior destaque tem sido atribuído ao nitrogênio. Estudos realizados por 

Golik et al., (2005) com a suplementação de nitrogênio em cobertura no trigo, têm 

determinado expressivos incrementos, no conteúdo protéico do grão e melhoria da 

qualidade industrial. 

A intensa variabilidade genética observada entre cultivares de trigos 

brasileiros, tanto em caracteres de importância agronômica quanto em caracteres de 

qualidade industrial, associada ao ajuste dos genótipos a condições de ambiente 

que proporcionem a expressão do potencial genético para os caracteres de 

interesse, tem revelado grande importância para a maximização do rendimento e 

qualidade de grãos. Desta forma, o objetivo do trabalho foi determinar a resposta de 

genótipos para a qualidade industrial sob crescentes doses de fertilização 

nitrogenada de cobertura em distintos ambientes. 
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4.2 Material e Métodos 

 

O experimento foi realizado em três ambientes de avaliação, sendo dois 

destes localizados no município de Capão do Leão-RS, nos anos agrícolas de 2006 

e 2007 (ambiente 1 e 2), e o terceiro experimento foi realizado na cidade Ijuí-RS, no 

ano agrícola de 2007 (ambiente 3). Os experimentos dos ambeinte 1 e 2, foram 

realizados em área experimental pertencente ao Centro de Genômica e 

Fitomelhoramento (CGF) da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM), 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), localizado no município de Capão do 

Leão/RS. O experimento estabelecido no ambiente 3 foi conduzido em área 

experimental pertencente a Universidade Regional do Noroeste do estado do Rio 

Grande do Sul (UNIJUÍ), Ijuí/RS.  

Os genótipos avaliados foram os seguintes: CD 111, IPR 85, CEP 24, 

SAFIRA, BRS 194 e BRS 179. Estas constituições genéticas foram escolhidas com  

o propósito de representar as três classes de qualidade industrial do trigo conforme 

instrução normativa nº 7 de 15 de agosto de 2001. (BRASIL, 2001). De acordo com 

os critérios estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

os genótipos CD 111 e IPR 85 tem sido classificados como trigo melhorador 

(W>300), os genótipos CEP 24 e SAFIRA como trigo pão (180> W <300) e os 

genótipos BRS 194 e BRS 179 como trigo brando (50 >W<180).  

Os tratos culturais bem como a densidade e época de semeadura foram 

realizadas de acordo com as indicações técnicas da Comissão Sul Brasileira de 

Pesquisa de Trigo (2007). 

Os experimentos foram delineados em parcelas divididas com quatro 

repetições, em que os fatores doses de nitrogênio e genótipos foram alocados como 

parcela e subparcela, respectivamente. Cada parcela foi constituída aleatoriamente 

pelos seis genótipos e, cada genótipo em subparcela, por cinco linhas de 5 metros 

de comprimento cada, com espaçamento de 0,20 metros entre si, representando a 

área útil de 1 m2 por subparcela. Desta forma, um ambiente foi representado por 
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quatro blocos (4 repetições), quatro parcelas (4 doses de nitrogênio) e por seis 

subparcelas (seis genótipos testados).  

Com base nos resultados da amostragem de solo (Tabela 4.1), se determinou 

a quantidade de adubos a ser aplicada nos diferentes ambientes considerando as 

recomendações de adubação e calagem para o estado do Rio Grande do Sul 

(MANUAL de ADUBAÇÃO e CALAGEM, 2004). A adubação artificial dos nutrientes 

foi realizada a lanço antes da semeadura e, posteriormente, incorporada ao solo. 

As doses de nitrogênio utilizadas foram; 0, 40, 80 e 120 kg ha-1 aplicados na 

forma de uréia considerando a concentração de 44% de nitrogênio na uréia. As 

doses foram divididas em duas épocas de aplicação, no início do afilhamento e no 

surgimento das primeiras folhas dos afilhos, representado pelos estágios 2 e 3, 

respectivamente, da escala de Feekes e Large (LARGE, 1954). Dessa forma, as 

quantidades de uréia foram pesadas em laboratório e divididas em duas partes 

iguais (duas aplicações). 

O fator doses de nitrogênio (quantitativo) foi alocado para subparcela, devido 

a inviabilidade técnica da aplicação das diferentes doses de nitrogênio para 

subparcela, aliada a possibilidade de percolação superficial do nitrogênio entre linha 

e conseqüentemente, entre subparcelas. No intuito de diminuir o erro experimental, 

foi semeada a bordadura com aveia branca, cultivar Albasul de reduzida estatura, e 

se utilizou um espaçamento de 1,2 metros entre as parcelas. 

 

Tabela 4.1 Informações da análise de solo nos três ambientes avaliados, bem como 
as respectivas adubações realizadas. CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 
2008. 

Análise de solo Adubação 

  M.O.+ P K Base 
Ambiente de avaliação Argila pH (%) (mg dm-3) (mg dm-3) (2-20-20) 
Pelotas-RS/2006 13 5.7 1.5 14.3 74 250 
Pelotas-RS/2007 11 5.5 1 12.5 65 300 
Ijuí-RS/2007 45 6.6 3.2 31 385 200 

*Embrapa Clima Temperado – Pelotas-RS e Instituto Regional de Desenvolvimento Rural, UNIJUÍ – 
Ijuí-RS. 
+ M.O. - matéria orgânica do solo; P – fósforo; K- potássio.  

 

O caráter rendimento de grãos (RG) foi mensurado para cada genótipo 

através da pesagem da produção total de cada subparcela, a qual foi transformada 

para kg ha-1. 
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Na avaliação da qualidade industrial, as produções de grãos das quatro 

repetições do experimento foram reunidas em uma amostra para obter quantidade 

suficiente de grãos na determinação das análises físicas, químicas e reológicas. As 

avaliações foram realizadas no laboratório de Cereais do Centro de Pesquisa em 

Alimentação (CEPA) da Universidade de Passo Fundo, RS, utilizando métodos 

oficiais de análise, de acordo com o credenciamento junto ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

As análises físicas foram: extração de farinha (EXT) e farinha de quebra (FQ), 

determinadas em moinho piloto da marca Chopin, sendo as variáveis expressas em 

percentagem.  

As análises químicas compreenderam: número de queda (NQ), determinado 

através do uso do aparelho Falling Number e expresso em segundos; teor de 

proteína da farinha (CP) e teor de cinzas (CC), ambos determinados em 

espectrômetro de infravermelho proximal (NIR), marca Perstorp Analytical e utilizada 

a curva de calibração fartam construída pelo laboratório de Físico-Química do Cepa, 

sendo respectivamente expressos em porcentagem e matéria seca. 

As características reológicas da farinha de trigo foram determinadas no 

alveógrafo Chopin, através da pesagem de 250 gramas de farinha e volume padrão 

de 129,4 mL de água, corrigido na base de 14% de umidade. Os parâmetros obtidos 

nos alveogramas foram tenacidade (P), que mede a sobrepressão máxima exercida 

na expansão da massa (mm); extensibilidade (L), que mede o comprimento da curva 

(mm), relação tenacidade/extensibilidade (P/L) é a energia de deformação da massa 

e alveografia (W), que corresponde ao trabalho mecânico necessário para expandir 

a bolha até a ruptura, expressa em 10-4 Joules (J). 

A técnica de alveografia e número de queda têm sido os critérios empregados 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para a classificação 

comercial da qualidade industrial do trigo (Tabela 4.2). Neste sentido, a alveografia 

costuma ser o caráter de maior relevância entre as variáveis analisadas, para gerar 

estimativas da qualidade industrial de trigos brasileiros em programas de 

melhoramento genético de trigo (MANDARINO, 1994).  

As médias do rendimento de grãos de cada ambiente foram comparadas pelo 

teste de Scott e Knott a 1% de probabilidade de erro. Os dados de todas as variáveis 

analisadas foram empregados para estimativa dos coeficientes de correlação 
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fenotípica. As análises foram realizadas com o auxílio do programas GENES (CRUZ, 

2001). 

 
Tabela 4.2 Valores dos parâmetros de alveografia e número de queda, empregados 

para a classificação comercial da qualidade industrial de trigo. 
CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

Classe* Alveografia (10-4 J) mínimo Número de Queda (segundos) Mínimo 
Trigo Brando 50 200 
Trigo Pão 180 200 
Trigo Melhorador 300 250 
Trigo para Outros Usos Qualquer <200 
Trigo Durum - 250 
*Classificação do trigo segundo a Instrução Normativa nº 7, de 15 de agosto de 2001, do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
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4.3 Resultados e Discussão 

 

Foram encontradas diferenças significativas a 1% de probabilidade de erro 

pelo teste F, no efeito de genótipo e de dose em cada ambiente, indicando que há 

diferença no desempenho dos genótipos para o rendimento de grãos e efeito da 

aplicação de nitrogênio. A comparação entre as médias do 24 tratamentos 

determinados pela combinação de seis genótipos e quatro doses para cada 

ambiente está incluída na Tabela 4.3. O emprego do método da comparação entre 

as médias absolutas de cada genótipo em cada ambiente, bem como, o emprego do 

teste de Scott Knott, representa grande utilidade ao melhorista de plantas, pela 

maior facilidade de interpretação e eliminação de provável redundâncias na 

inferências dos resultados.  

Entre os ambientes avaliados tem sido possível destacar o excelente 

desempenho do experimento conduzido no ano agrícola de 2006, realizado no 

município de Capão do Leão-RS, o qual obteve rendimento média de 4205 kg ha-1 

(Tabela 4.3). Por outro lado, as médias dos ambientes do município de Capão do 

Leão em 2007 e no município de Ijuí em 2007 foram reduzidas, evidenciando 

expressivo efeito das condições de ambiente entre anos sobre a expressão das 

constituições genéticas testadas.  

Os rendimentos observados para as doses de 0 kg ha-1 de nitrogênio em 

cobertura foram elevados (Tabela 4.3). Uma possibilidade deste desempenho seria 

o efeito do nitrogênio aplicado na semeadura através da adubação artificial. Desta 

forma, a quantidade utilizada foi de 250 kg ha-1, na formulação dos nutrientes de 

nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) na relação de 2-20-20, forneceu reduzida 

quantidade de nitrogênio as plântulas (7,5 kg ha-1), a qual poderia ter favorecido a 

hipótese de um desenvolvimento inicial do estande de plântulas mais intenso, o qual 

poderia ter sido convertido em rendimento de grãos. Contudo, de acordo com 

Kratochvil et al. (2005), a utilização de pequenas quantidades de nitrogênio (3,0-5,0 

kg ha-1) na semeadura até tem sido indicada, para diminuir a heterogeneidade do 
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crescimento inicial das plântulas, mas estas quantidades reduzidas de nitrogênio 

teriam efeito nas plantas até a emissão da primeira folha do afilho principal, ou seja, 

a quantidade de nitrogênio da semeadura não afetou de forma expressiva, o 

rendimento de grãos obtida no ambiente 1. Neste sentido, as condições de ambiente 

no ano de 2006, foram extremamente favoráveis ao desenvolvimento da cultura no 

município de Capão do Leão, além, do provável efeito benéfico de nutrientes 

disponíveis no solo, sobre o rendimento de grãos. 

 
Tabela 4.3 Rendimento médio (kg ha-1) de grãos dos genótipos de trigo avaliados 

para seis cultivares de trigo em três ambientes. CGF/FAEM/UFPel, 
Pelotas/RS, 2008. 

GEN.* TRAT+ Ambiente 1** Ambiente 2 Ambiente 3 Média 

1 1 4261 b++ 1347 c 631 e 2080 c 
1 2 4689 b 1252 c 1351 c 2431 b 
1 3 4639 b 1379 c 1865 b 2628 a 
1 4 4087 c 1222 c 1654 c 2321 b 
2 1 3309 c 471 d 767 e 1516 d 
2 2 3990 c 664 d 1418 c 2024 c 
2 3 3670 c 759 d 1612 c 2014 c 
2 4 3625 c 636 d 1632 c 1964 c 
3 1 3659 c 1421 c 733 e 1938 c 
3 2 4150 c 1731 b 1506 c 2462 b 
3 3 3901 c 2397 a 1924 b 2741 a 
3 4 4329 b 2671 a 1894 b 2965 a 
4 1 4294 b 1694 b 1035 d 2341 b 
4 2 5183 a 2500 a 1805 b 3163 a 
4 3 4984 a 2362 a 2283 a 3203 a 
4 4 4557 b 2159 a 1939 b 2885 a 
5 1 3934 c 1016 d 897 d 1949 c 
5 2 3705 c 1607 b 1491 c 2268 b 
5 3 4108 c 1370 c 1841 b 2440 b 
5 4 3704 c 1673 b 1750 b 2376 b 
6 1 4415 b 1673 b 1004 d 2364 b 
6 2 4361 b 2457 a 1749 b 2856 a 
6 3 4546 b 2397 a 2108 a 3017 a 
6 4 4839 a 2449 a 1923 b 3070 a 

Média 4205 a 1629 b 1533 b 2456   
C.V. (%) 11,8   19,2   10,3   13.8   

* GEN: 1 = CD 111; 2 = IPR 85; 3 = CEP 24; 4= SAFIRA; 5 = BRS 194; 6 = BRS 179. 
+ 

 TRAT: níveis de nitrogênio: 1 = 0 kg ha-1; 2= 40 kg ha-1; 3= 80 kg ha-1 e 4 = 120 kg ha-1. 
** Ambiente 1 = Ano agrícola de 2006 (Capão do Leão); ambiente 2 = Ano agrícola de 2007 
(Capão do Leão); ambiente 3 = Ano agrícola de 2007 (Ijuí 2007). 
++ médias seguidas da mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de significância pelo 
teste Scott e Knott. 
 

No ambiente de Capão do Leão do ano de 2007, o rendimento máximo 

alcançado foi de 2671 kg ha-1 pelo genótipo CEP 24 com dose de 120 kg ha-1 de 
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nitrogênio (Tabela 4.3). Entre os seis genótipos testados, CEP 24, SAFIRA, BRS 

194 e BRS 179, revelaram respostas significativas no incremento do rendimento de 

grãos com a aplicação de nitrogênio.  

Os coeficientes de variação foram de 11,8 e 10,3% nos ambientes 1 e 3, 

respectivamente, o que expressa boa precisão do experimento. Entretanto, em 

relação ao ambiente 2, a elevada magnitude do coeficiente de variação (19,2%) 

demonstra a necessidade de maior controle das técnicas experimentais, como o 

aumento do tamanho da parcela, do número de repetições aliado ao maior rigor nas 

técnicas de manejo utilizadas.   

No experimento realizado no município de Ijuí em 2007, as constituições 

genéticas SAFIRA e BRS 179 revelaram superioridade para o rendimento de grãos, 

com a suplementação de 80 kg ha-1 de adubação nitrogenada. Neste ambiente, é 

possível observar que todos os genótipos incrementaram o rendimento de grãos 

com a aplicação de nitrogênio (Tabela 4.3).   

A constante necessidade de incrementar a produção mundial de cereais, 

principal grupo de espécies fornecedoras de energia (caloria) para dieta da 

crescente população humana (PEÑA, 2007), tem ocasionado um crescimento 

contínuo e acelerado no consumo de fontes nitrogenadas. A elevada demanda de 

produto nitrogenado, ocasiona naturalmente um acréscimo no custo financeiro para 

o adubo. Neste sentido, os genótipos que manifestaram os rendimentos de grãos 

mais elevados, nas menores doses de suplementação de nitrogênio, são preferíveis 

por parte dos agricultores e também por melhoristas.  

De acordo com Finney et al (1987), tem sido de grande interesse de 

programas de melhoramento, a seleção de constituições genéticas responsivas as 

melhorias das condições de ambiente. Entretanto, esta metodologia pode selecionar 

genótipos responsivos as melhorias das condições de ambiente, mas que 

expressam extrema dependência da suplementação de nutrientes para alcançar 

rendimentos satisfatórios. Neste sentido, os autores propõem que a seleção de 

genótipos deve considerar, além da responsividade as melhorias das condições de 

ambiente, a capacidade genética em absorver nutrientes com maior eficiência. 

Desse modo, considerando as médias das doses para os genótipos testados, a 

cultivar SAFIRA, com suplementação de 40 kg ha-1 de nitrogênio, manifestou 

excelente rendimento de grãos (3163 kg ha-1) sendo a segunda maior média 

absoluta do experimento (Tabela 4.3). Além de SAFIRA, o genótipo BRS 179 
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expressou médias superiores com suplementação de 40, 80 e 120 kg ha-1 de 

nitrogênio. Neste sentido, os genótipos SAFIRA e BRS 179, revelam potencialidade 

para serem empregados em cruzamentos artificiais em trigo, com o intuito da 

obtenção do progresso genético para o rendimento de grãos em reduzidos níveis de 

adubação nitrogenada.  

Em vista da exigência do mercado consumidor, os programas de 

melhoramento tem tido a necessidade de associar potencial genético de rendimento 

de grãos com o desempenho dos genótipos para a qualidade industrial. Neste 

sentido, os parâmetros empregados para avaliação da qualidade industrial neste 

estudo, estão incluídos nas Tabelas 4.4, 4.5 e 4.6.  

Na avaliação dos três ambientes (Tabelas, 4.4, 4.5 e 4.6), a força geral de 

glúten se manteve praticamente estável entre os experimentos conduzidos no 

município de Capão do Leão durante os anos agrícolas de 2006 e 2007, com W = 

203 x10-4J e 215 x10-4J, respectivamente. Contudo, no ambiente de Ijuí em 2007, a 

força geral de glúten foi muito elevada (W = 324 x10-4J), revelando que este 

ambiente, proporcionou condições favoráveis a expressão do potencial genético dos 

genótipos testados. 

Ao contrário do desempenho expressado para o rendimento de grãos, o 

genótipo IPR 85 manifestou excelentes desempenhos para a qualidade industrial, 

principalmente para a força geral de glúten e conteúdo de proteína (Tabela 4.4, 4.5 e 

4.6). Este genótipo, com exceção do tratamento de 80 kg ha-1 de nitrogênio no 

ambiente de Capão do Leão em 2006, sempre expressou força de glúten superior a 

300x10-4J, determinando sua classificação comercial como trigo melhorador. Este 

resultado evidencia a expressão de elevada freqüência de alelos favoráveis para a 

qualidade industrial independente das condições do ambiente de cultivo.  

O genótipo CD 111, cultivar registrado como trigo melhorador, expressou no 

ambiente de Capão do Leão em 2006, força geral de glúten de trigo pão, apesar do 

incremento neste caráter com o aumento das doses de nitrogênio (Tabela 4.5).  Os 

genótipos CEP 24 e SAFIRA também apresentaram baixa força de glúten no 

ambiente de Capão do Leão em 2006, ambos expressando valores intermediários 

entre trigo brando e trigo pão.  

O comportamento dos genótipos CD 111, CEP 24 e Safira, que expressaram 

excelentes produtividades de grãos, mas reduzidos valores de força de glúten, bem 

como, o desempenho de alta qualidade industrial e reduzida produtividades de grãos 



 

 

102
 

do genótipo IPR 85, pode ser explicada pela provável relação negativa entre 

qualidade industrial e produtividade de grãos (GOLICK et al., 2005). Neste sentido, o 

processo de absorção ativa do nitrogênio, segundo Bredemeier e Mundstock (2000) 

demanda consumo expressivo de carbono (absorvido na fotossíntese) na respiração 

da raiz. De acordo com Bloom, et al. (1992), quanto maior for a eficiência de uma 

constituição genética em absorver nitrogênio e convertê-lo em proteína, maior será o 

consumo de carboidratos, fato que determina a redução do acúmulo de amido e, 

conseqüentemente, decréscimo no rendimento de grãos. 

 
Tabela 4.4 Resultados das variáveis extração de farinha (EXT); farinha de quebra 

(FQ); número de queda (NQ); conteúdo de proteína da farinha (CP); 
conteúdo de cinzas (CC); tenacidade (P); extensibilidade (L); relação 
tenacidade/extensibilidade (P/L) e alveografia (W) analisadas no 
ambiente de 2006 no município de Capão do Leão-RS.  
CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

 

GEN* TRAT+ EXT FQ CP CC NQ P L PL W 
  ---------------%1--------------- --s2--- ----mmH2O/mm3---- (10 J-4)4 
1 1 61 22 11,5 0,5 451 126 19 0,7 204 
1 2 61 22 12,7 0,5 423 120 21 0,8 211 
1 3 60 19 13,2 0,6 490 134 22 0,9 234 
1 4 61 21 15,3 0,7 454 158 22 1,1 255 
2 1 66 16 14,8 0,8 444 136 76 1,1 301 
2 2 62 14 15,1 0,8 457 141 60 1,1 336 
2 3 67 16 16,4 0,9 446 145 52 1,0 284 
2 4 69 18  17,1 0,9 432 156 73 0,9 326 
3 1 67 32 10,2 0,6 401 90 54 0,7 150 
3 2 63 31 10,7 0,7 367 84 65 0,7 180 
3 3 66 30 13,2 0,5 376 42 64 1,0 182 
3 4 65 32 15,5 0,7 369 161 25 0,9 175 
4 1 67 26 9 0,4 406 63 82 0,8 177 
4 2 64 19 9,9 0,5 484 81 56 1,1 195 
4 3 66 15 10,9 0,7 497 121 39 0,8 195 
4 4 63 17 12,7 0,5 445 155 23 1,1 161 
5 1 69 33 10,0 0,5 377 54 94 0,5 145 
5 2 60 32 10,5 0,4 346 64 44 0,6 108 
5 3 69 33 11,7 0,6 347 77 99 1,0 185 
5 4 64 31 13,5 0,6 343 64 74 0,9 178 
6 1 63 35 8,5 0,4 407 70 60 0,4 102 
6 2 61 28 9,3 0,5 365 45 71 0,5 82 
6 3 66 30 10,4 0,5 362 81 66 0,7 125 
6 4 66 30 12,6 0,1 362 81 66 0,6 145 
 Média 64 25 12,1 0,6 410 102 55 0,8 203 

* GEN: 1 = CD 111; 2 = IPR 85; 3 = CEP 24; 4= SAFIRA; 5 = BRS 194; 6 = BRS 179. 
+ 

 TRAT: níveis de nitrogênio: 1 = 0 kg ha-1; 2= 40 kg ha-1; 3= 80 kg ha-1 e 4 = 120 kg ha-1. 
1 (%) percentagem; 2 (s) segundos; 3 índice de configuração da curva; 4 força do glúten. 
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Em relação à técnica do número de queda (NQ), o segundo parâmetro 

empregado na classificação comercial da qualidade industrial (BRASIL, 2001), de 

acordo com os resultados observados nos três ambientes de avaliação, todos os 

valores obtidos foram superiores a 200 segundos. Segundo Rosa Filho (1997), as 

elevadas médias, superiores a 350 segundos para o caráter número de queda, são 

indicativos da provável presença de genes de resistência a germinação na espiga 

nos genótipos testados. 

 
Tabela 4.5 Resultados das variáveis extração de farinha (EXT); farinha de quebra 

(FQ); número de queda (NQ); conteúdo de proteína da farinha (CP); 
conteúdo de cinzas (CC); tenacidade (P); extensibilidade (L); relação 
tenacidade/extensibilidade (P/L) e alveografia (W) analisadas no 
ambiente de 2007 no município de Capão do Leão-RS.  
CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

GEN* TRAT+ EXT FQ CP CC NQ P L PL W 
  ---------------%1--------------- --s2--- ----mmH2O/mm3--- (10 J-4)4 

1 1 64 23 11,5 0,6 484 70 119 0,6 281 
1 2 64 21 12,7 0,5 485 68 135 0,5 312 
1 3 64 21 13,2 0,6 471 65 125 0,5 279 
1 4 64 20 15,3 0,6 508 73 125 0,6 348 
2 3 61 20 16,4 0,7 347 94 134 0,7 449 
3 1 65 25 10,1 0,6 309 38 85 0,4 86 
3 2 64 33 10,7 0,6 316 51 100 0,5 147 
3 3 67 34 13,1 0,6 313 74 125 0,6 307 
3 4 66 33 15,5 0,7 285 71 119 0,6 310 
4 1 62 22 8,9 0,5 503 53 51 1,0 121 
4 2 66 18 9,9 0,5 507 57 75 0,8 176 
4 3 61 17 10,9 0,5 426 72 81 0,9 231 
4 4 67 17 12,7 0,5 457 71 102 0,7 282 
5 1 65 36 10,0 0,5 346 42 119 0,4 166 
5 2 59 32 10,5 0,4 322 47 117 0,4 165 
5 3 67 34 11,7 0,6 342 50 144 0,4 208 
5 4 66 35 13,5 0,6 324 51 128 0,4 234 
6 1 65 30 8,5 0,5 347 46 67 0,7 99 
6 2 64 28 9,3 0,5 331 42 78 0,5 102 
6 3 64 29 10,4 0,5 340 44 80 0,6 106 
6 4 64 29 12,6 0,6 336 85 21 0,7 112 
 Média 64 27 11.8 0.6 386 60 101 0.6 215 

* GEN: 1 = CD 111; 2 = IPR 85; 3 = CEP 24; 4= SAFIRA; 5 = BRS 194; 6 = BRS 179. 
+ 

 TRAT: níveis de nitrogênio: 1 = 0 kg ha-1; 2= 40 kg ha-1; 3= 80 kg ha-1 e 4 = 120 kg ha-1. 
1 (%) percentagem; 2 (s) segundos; 3 índice de configuração da curva; 4 força do glúten. 

 

O caráter farinha de quebra (FQ) indica que quanto menor o tempo 

necessário para a moagem dos grãos de um determinado genótipo, maior tem sido a 

dureza do grão. Este caráter por sua vez se correlaciona com os parâmetros de 

alveografia (GUTKOSKI et al., 2007). Os genótipos com classificação de trigo 
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melhorador expressaram os menores tempos de quebra, além que o incremento nas 

doses de nitrogênio, revelou a diminuição do tempo de quebra (Tabelas 4.4, 4.5 e 

4.5).  

No ano agrícola de 2007 no ambiente de Capão do Leão, os genótipos CEP 

24 e SAFIRA (trigo pão) responderam de maneira expressiva ao incremento das 

doses de nitrogênio (Tabela 4.5). Em relação aos genótipos BRS 194 e BRS 179, 

classificados como trigo brando, apresentaram os menores valores de força de 

glúten e conteúdo de proteína nos três ambientes testados. O genótipo BRS 179, 

não expressou respostas para a força geral de glúten com o incremento das doses 

de nitrogênio em todos os ambientes (Tabelas 4.4, 4.5 e 4.5). 

 
Tabela 4.6 Resultados das variáveis extração de farinha (EXT); farinha de quebra (FQ); 

número de queda (NQ); conteúdo de proteína da farinha (CP); conteúdo de 
cinzas (CC); tenacidade (P); extensibilidade (L); relação 
tenacidade/extensibilidade (P/L) e alveografia (W) analisadas no ambiente de 
2007 no município de Ijuí-RS.  CGF/FAEM/UFPel, Pelotas/RS, 2008. 

GEN* TRAT+ EXT FQ CP CC NQ P L PL W 
  ---------------%1--------------- --s2--- ----mmH2O/mm3---- (10 J-4)4 

1 1 64 23 12,1 0,5 376 75 105 0,7 377 
1 2 61 21 11,5 0,5 494 94 119 0,8 408 
1 3 61 21 12,9 0,6 458 107 117 0,9 449 
1 4 59 20 14,5 0,6 543 117 106 1,1 481 
2 1 63 22 14,4  0,5 416 117 105 1,1 479 
2 2 62 21 14,4  0,5 386 115 107 1,1 486 
2 3 65 20 16,0 0,7 417 115 116 1,0 530 
2 4 63 20 15,9  0,6 540 109 116 0,9 498 
3 1 64 25 13,6 0,6 314 71 101 0,7 259 
3 2 59 33 13,1 0,6 310 72 106 0,7 290 
3 3 59 34 12,3 0,7 307 87 88 1,0 314 
3 4 59 33 14,9 0,6 318 87 98 0,9 337 
4 1 63 22 12,5 0,5 484 78 93 0,8 286 
4 2 66 18 12,0 0,5 538 87 83 1,1 301 
4 3 64 17 13,3 0,5 557 78 104 0,8 345 
4 4 62 17 13,1 0,5 641 94 90 1,1 354 
5 1 59 36 12,9 0,5 315 60 125 0,5 266 
5 2 60 32 12,4 0,4 388 72 120 0,6 299 
5 3 58 34 14,7 0,6 322 85 84 1,0 274 
5 4 61 35 13,7 0,6 331 72 84 0,9 261 
6 1 62 30 11,9 0,6 353 43 98 0,4 134 
6 2 59 28 12,4 0,6 336 51 96 0,5 168 
6 3 60 29 12,6 0,7 341 55 79 0,7 141 
6 4 60 29 12,6 0,6 379 52 86 0,6 144 
 Média 61 26 13.3 0,6 411 83 101 0,8 324 

* GEN: 1 = CD 111; 2 = IPR 85; 3 = CEP 24; 4= SAFIRA; 5 = BRS 194; 6 = BRS 179. 
+ 

 TRAT: níveis de nitrogênio: 1 = 0 kg ha-1; 2= 40 kg ha-1; 3= 80 kg ha-1 e 4 = 120 kg ha-1. 
1 (%) percentagem; 2 (s) segundos; 3 índice de configuração da curva; 4 força do glúten. 
 



 

 

105
 

O ambiente do município de Ijuí em 2007, apresentou os melhores resultados 

para os principais caracteres indicativos da qualidade industrial, sendo eles, número 

de queda, conteúdo de proteína e principalmente, força geral de glúten (Tabela 4.6). 

Os genótipos CD 111 e IPR 85 manifestaram valores de maior magnitude para força 

geral de glúten. Elevados valores para a força geral de glúten mesmo em ambiente 

com reduzidas quantidades de nitrogênio, revelam que estes genótipos são 

constituições genéticas elite para a qualidade industrial do trigo (ELANGOVAN et al., 

2008).  

É importante ressaltar o desempenho dos genótipos CEP 24 e SAFIRA, 

classificados como trigo pão, para o caráter força gral de glúten, estes genótipos são 

muito responsivos às melhorias das condições de ambiente (disponibilidade de 

nitrogênio) permitindo a obtenção de farinhas com força de glúten superior a 300 

x10-4J. A explicação para este comportamento tem sido a provável freqüência de 

alelos favoráveis para o caráter qualidade industrial (KUCHEL et al., 2006).  

No ambiente 3, novamente o genótipo BRS 179 não manifestou incrementos 

na qualidade industrial (estimada a partir da força de glúten) pela maior 

disponibilidade de nitrogênio. Valores de reduzida magnitude para alveografia, 

mesmo com doses elevadas de nitrogênio, indica baixa freqüência de alelos nestes 

genótipos, envolvidos na síntese das proteínas de reserva do grão de trigo 

(KUCHEL et al., 2006).  
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4.4 Conclusões 
 

1. Em condições de ambiente de elevado potencial de rendimento de grãos, o 

incremento no nível de nitrogênio, provoca reduzido aumento no caráter força de 

glúten em trigo.  

2. Os genótipos classificados como trigo pão, respondem mais intensamente a maior 

disponibilidade de nitrogênio, a exemplo dos genótipos CEP 24 e SAFIRA, neste 

trabalho. 

3. As constituições genéticas classificadas como trigo brando, não revelam aumento 

de qualidade industrial com o incremento das doses de nitrogênio. 

4. O genótipo IPR 85, classificado como trigo melhorador, manifesta elevada 

qualidade industrial mesmo em reduzidas quantidades de nitrogênio. 
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Discussão Final 

 

Tem sido estimado que cerca de 50% do aumento do rendimento de grãos 

das principais espécies cultivadas seja atribuído ao melhoramento genético (FEHR, 

1987). A crescente população mundial, aliada a impossibilidade de expansão de 

novas fronteiras agrícolas, revela que incrementos em rendimento de grãos, será de 

extrema necessidade para amenizar a provável falta de alimentos (ALLARD, 1999). 

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.  

Entre as etapas que envolvem o desenvolvimento de um novo genótipo com 

valor comercial, a escolha de genitores para a realização de cruzamentos, 

representa uma das decisões de maior importância para obtenção do progresso 

genético de qualquer espécie a ser melhorada. Neste sentido, genitores que 

propiciem através de cruzamentos artificiais, a obtenção de progênies superiores 

para os caracteres de interesse, está diretamente relacionado com o sucesso dos 

programas de melhoramento (FEHR, 1987). 

Em espécies autógamas, o principal objetivo tem sido a obtenção de 

linhagens homozigotas, ou seja, tem sido importante que os genótipos manifestam 

desempenhos previsíveis com o avanço de gerações e anos de cultivo, não 

ocorrendo redução de rendimento de grãos pela redução do vigor híbrido (ALLARD, 

1999). Neste sentido, são preferíveis os genitores que manifestam maior capacidade 

geral de combinação, com presença de alelos complementares, para comporem os 

blocos de cruzamentos e posterior obtenção de populações segregantes.  

Os resultados do trabalho (Capítulo II) evidenciaram magnitudes da 

capacidade geral de combinação (efeitos aditivos) superiores em relação a 

capacidade específica  de combinação (efeitos não aditivos), revelando provável 

sucesso na obtenção de progênies superiores, pois altas estimativas geralmente são 

expressas por genótipos com a maior freqüência de alelos favoráveis. Em relação 



 

 

111

aos genitores empregados no trabalho, a cultivar SAFIRA manifestou a maior 

magnitude para a capacidade geral de combinação, com destaque para o caráter 

produção de grãos por planta.  

Além disso, o efeito materno ou herança extra-cromossômica, foi muito 

expressiva, implicando na avaliação individual de cada cruzamento, considerando o 

efeito recíproco. Por outro lado, este controle dos genitores envolvidos em cada 

cruzamento pode revelar provável incremento na eficiência de programas 

melhoramento, pelos benefícios proporcionados à progênie, onde determinado 

genitor somente expressa, quando empregado no cruzamento artificial como 

receptor de pólen. 

Outro aspecto importante observado com a realização do cruzamento 

dialélico entre seis genitores foi à manifestação de elevada heterose, principalmente 

para o caráter produção de grãos por planta. Isto sugere, a realização de estudos 

sobre a possibilidade de produção de híbridos em trigo, pela provável obtenção de 

intensos progressos genéticos no rendimento de grãos. Além disso, de acordo com 

Fehr (1987), quando a heterose expressa em F1 estiver associada a rendimentos 

com bulks de geração avançadas, determina maior probabilidade de obtenção de 

recombinantes superiores, pelo incremento de classes genotípicas.  

Em relação ao comportamento de caracteres de importância agronômica e 

qualidade industrial dos genótipos de trigo testados em ambientes distintos sob 

níveis de adubação nitrogenada (Capítulo III e IV), foi possível destacar o elevado 

efeito entre anos para o ambiente de Capão do Leão. Segundo Cruz et al. (2001), 

este resultado requer muita atenção por parte dos melhoristas com a intensidade de 

seleção a ser empregada em populações segregantes ou linhagens testadas em 

apenas um ano de avaliação.  

O incremento no nível de nitrogênio proporcionou condições de ambiente aos 

genótipos expressarem maior produção de afilhos férteis. Este fato tem sido o 

provável fator que determinou níveis crescentes do índice de acamamento. Neste 

sentido, Silva et al. (2006) argumentam, que a realização de trabalhos em 

programas de melhoramento, com o intuito de explorar a variabilidade genética 

disponível para a resistência ao acamamento, representa uma ferramenta de grande 

importância para a superação do platô de rendimento de grãos em trigo, através do 

emprego de cultivares que agregam resistência ao acamamento e maior potencial 

genético para a produção de grãos. 



 

 

112

Em relação à qualidade industrial, à demanda por trigo de qualidade tipo pão 

representar cerca de 80% do mercado da farinha no Brasil, a atual gama de 

cultivares não consegue suprir com produção de grãos de trigo com esta 

determinada necessidade de mercado (BACALTCHUK, 1999). Neste sentido, 

estudos que avaliam a capacidade de incremento da qualidade industrial de 

genótipos sob condições de ambiente com suplementação de níveis de adubação 

nitrogenada, pode representar uma alternativa para atender o mercado consumidor. 

Os genótipos de trigo empregado no trabalho e classificados com qualidade 

industrial de pão (CEP 24 e SAFIRA) revelaram além de elevados rendimentos de 

grãos, excelentes respostas com o aumento de força de glúten, aos níveis 

crescentes de disponibilização de nitrogênio. Este desempenho tem evidenciado a 

expressão de elevada freqüência de alelos favoráveis e possível indicação para seu 

emprego em blocos de cruzamentos artificiais (KUCHEL et al., 2006). Por outro lado, 

o genótipo classificado com qualidade industrial de trigo brando (BRS 179), não 

revelou aumento na força geral de glúten com o aumento dos níveis de nitrogênio.  

A possibilidade de Identificar genótipos que expressam altos rendimentos de 

grãos com maior responsividade a qualidade industrial sob níveis de nitrogênio, 

representa o ajuste dos genótipos as condições de ambiente, que tem revelado 

grande importância para a maximização do rendimento e qualidade de grãos em 

trigo hexaplóide.  
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