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Resumo 

 
POSSEBON, B. Avaliação de cruzamentos visando o incremento de caracteres 
de trigo relacionados ao rendimento de grãos, Dissertação- Programa de Pós-
Graduação em Agronomia (Área de Concentração: Fitomelhoramento). Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. 
 

O trigo (Triticum aestivum L.) está entre os cereais mais produzidos no mundo 
devido a sua capacidade de adaptação a diferentes condições edafoclimáticas, além 
do valor nutritivo do grão. Aumentar a qualidade e a produtividade do trigo no Brasil 
tem sido um desafio para todos os segmentos envolvidos no processo produtivo. 
Nas últimas décadas, ocorreram avanços na produtividade, porém, a quantidade do 
trigo produzida no país ainda é inferior à necessária para o abastecimento interno. 
Para isto, é necessário incrementar o potencial de rendimento em condições de 
lavoura, onde os cultivares precisam interagir de forma benéfica com diferentes 
situações de ambiente e de manejo. Diferentes estratégias são utilizadas para 
composição do rendimento de grãos em cultivares de trigo. Dessa forma, o presente 
trabalho objetivou estudar diferentes cruzamentos entre genótipos de trigo e seu 
potencial para rendimento de grãos. O experimento foi conduzido junto ao campo 
experimental do Centro de Genômica e Fitomelhoramento (CGF), que está 
localizado no Centro Agropecuário da Palma, pertencente à Universidade Federal de 
Pelotas, no município de Capão do Leão, Rio Grande do Sul. O delineamento 
experimental foi em blocos casualizados, com três repetições. A unidade 
experimental utilizada para avaliação foi de 1m² para os anos de 2015 e 2016. 
Foram avaliados 51 genótipos de trigo na geração F6 e F7, além de cinco 
testemunhas comerciais, onde avaliou-se altura da planta (AP) e calculada a média 
de vários pontos da unidade experimental e número de afilhos férteis (AF). Após, 
foram coletadas 10 espigas de cada parcela, nas quais foram avaliados os seguintes 
caracteres do rendimento dos genótipos em estudo: massa da espiga (ME), número 
de grãos por espiga (NGE), massa de grãos da espiga (MGE), número de 
espiguetas (NE), comprimento da espiga (CE), medida do diâmetro (DG) e 
comprimento do grão (CG), massa de mil grãos (MMG) e massa da parcela inteira 
para avaliação do rendimento por área (MP). A análise da variância apresentou 
diferenças significativas entre os caracteres avaliados. Através de análises de 
dissimilaridade genética, houve formação de grupos distintos para os dois anos de 
estudo onde os genótipos 12 (ITAIPÚ/BRS 220) e 21 (MARFIM/FRONTANA) são 
genótipos promissores para serem utilizados em cruzamentos dirigidos entre si, 
tendo em vista sua superioridade para os caracteres comprimento de espiga e 
massa de grãos por espiga. As correlações obtidas entre os caracteres 
evidenciaram a importância das mesmas para seleção de genótipos superiores onde 
os caracteres MGE, NGE e ME apresentam as maiores correlações nos dois anos 
de cultivo. Através das análises de médias entre os anos, podemos observar que as 
variações climáticas tem forte influência sobre os caracteres que compõe o 
rendimento de grãos. O cruzamento FRONTANA x BRS 220 apresentou o maior 
potencial para incremento no rendimento de grãos. Dessa maneira, este estudo 
mostrou diferenças genéticas entre os genótipos avaliados e a importância e 
contribuição dos caracteres envolvidos no rendimento de grãos.  

 
Palavras-chave: Triticum aestivum; componentes do rendimento; 

dissimilaridade genética; correlação 



 
 

Abstract 

 
POSSEBON, B. Evaluation of crosses aiming increase of wheat characters 
related to grain yield, Dissertation (Master of Science) - Programa de Pós-
Graduação em Agronomia (Área de Concentração: Fitomelhoramento). Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas –RS, 2017. 
 

Wheat (Triticum aestivum L.) is one of the most produced cereals in the world 
due to its ability to adapt to different soil and climatic conditions, as well as the 
nutritive value of the grain. Increasing yield and quality of wheat in Brazil has been a 
challenge for all segments involved in the production process. In the last decades, 
there have been advances in yield, however, a quantity of wheat produced in the 
country is still lower than the domestic demand. Therefore, it is necessary to increase 
yield potential in the crop systems, where cultivars need to positively  interact with 
different environmental and management conditions. The cultivars of wheat use 
different strategies for the composition of grain yield. Thus, the present work aimed to 
study different crosses between wheat genotypes and their potential for grain yield. 
The experiment was carried out at the Experimental Field of the Centro de Genômica 
e Fitomelhoramento (CGF), which is located at the Centro Agropecuário da Palma, of 
the Federal University of Pelotas, in the municipality of Capão do Leão, Rio Grande 
do Sul State. The experimental design used was random blocks with three 
replications. The experimental unit used for evaluation was 1m² for the years 2015 
and 2016. In this experiment, the following characters were evaluated: plant height 
(AP) and calculated on average of several points of the experimental unit and 
number of fertile tiller (AF). Then, ten ears of each plot were collected for the 
measurement of yield components as follows: ear mass (ME), number of grains per 
ear (NGE), ear grain mass (MGE), number of spikelets (NE), ear length (CE), grain 
diameter (DG), grain length (CG), mass of a thousand grains (MMG) and mass of the 
whole plot (MP) for yield per area evaluation. An analysis of variance showed 
significant differences among the evaluated charcaters. Through genetic dissimilarity 
analyses, distinct groups were formed for the two years of study, where genotypes 
12 (ITAIPÚ / BRS 220) and 21 (MARFIM / FRONTANA) are promising to be used in 
crosses directed towards each other, aiming at superiority for the characters of ear 
length and  mass of grains per ear. The correlations obtained between the characters 
evidenced an importance for the selection of superior genotypes where MGE, NGE 
and ME presented the highest correlations in the two years of cultivation. Moreover, 
means analyzes between both years demonstrates that the climatic variations deeply 
influence the yield grains traits. The FRONTANA x BRS 220 cross showed the 
greatest potential for increment of grain yield. Thus, this study showed genetic 
differences among the studied genotypes and the importance and contribution of the 
characters involved  in grain yield. 
 

Key-words:  Triticum aestivum; Performance components; Genetic dissimilarity; 
Correlation   
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Introdução geral 

 

 

O trigo faz parte da história e evolução da humanidade há milhares de anos, 

sendo um dos principais alimentos presentes na origem das civilizações, junto com o 

arroz (Ásia Oriental); milho (Mesoamerica) e batata (Andes). É provavelmente o 

responsável pela manutenção e perpetuação de muitas espécies ao longo dos 

séculos devido ao seu alto valor nutritivo. A cultura é considerada sagrada já que é 

bastante citada em trechos bíblicos e tornou-se símbolo de fartura, sendo 

introduzido nas mais diversas culturas, alcançando o reconhecimento mundial de 

hoje (CARVALHO, 2015). 

Presente há cerca de 10 mil anos na história da humanidade, o trigo 

hexaploide (Triticum aestivum L.) (AABBDD), originou-se do cruzamento do trigo 

tetraploide (Triticum turgidum) (AABB) com Aegilops tauschii (DD), formando a 

espécie mais cultivada que conhecemos hoje (BLAKE et al., 1999; DONG et al., 

2012). 

Entre os cereais produzidos em larga escala comercial a nível mundial, o trigo 

tem sua produção amplamente disseminada pelo mundo, sendo cultivada em 

diferentes regiões do planeta com diferentes condições de clima, solo, manejo e uso 

do produto final. Devido sua grande dispersão geográfica, este cereal adapta-se 

bem desde a linha do Equador (0º) até 60º de latitude, e em altitudes de 250 m 

abaixo do nível do mar (Jericó, no Oriente Médio) até 3500 m de altitude (Tibete, na 

Ásia Central) indicando a sua importância (BRAMMER et al., 2001).   

O trigo hexaploide tem parte relevante na cadeia produtiva do agronegócio 

mundial, sendo a segunda cultura mais cultivada, ficando atrás apenas do milho 

(FAOSTAT, 2017). Diante do seu impacto, tanto para produtores como para 

consumidores, a pesquisa vem buscando incessantemente aprimorar as técnicas de 

cultivo e manejo na produção de trigo, incluindo o uso da biotecnologia para resgate 

e uso de genes que possam ser úteis no melhoramento genético, como resistências 

e tolerâncias a doenças, pragas e plantas daninhas, bem como aperfeiçoar a 
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qualidade tecnológica do trigo, agregando valor de mercado. Assim, todo o processo 

produtivo do trigo e a qualidade do produto que chega para o processamento final 

com destino ao consumidor, tem contribuição significativa do melhoramento genético 

(SCHMIDT, et al., 2009; CARVALHO, 2015). 

Mundialmente, o trigo é basicamente utilizado como fonte de energia aos 

humanos na forma de alimento. Seus derivados são produzidos e comercializados 

nas mais variadas formas, e entre os principais e mais comumente encontradas, 

podemos destacar os pães, massas e biscoitos. Conforme a finalidade a qual se 

destinam os grãos, existem características específicas quanto a qualidade da 

matéria-prima, componentes químicos e físicos (CANZIANI e GUIMARÃES, 2009). 

O complexo agroindustrial do trigo envolve não apenas a cadeia alimentícia, a 

qual é sua principal finalidade, mas também uma série de outras atividades nas 

etapas de produção, como o transporte, o armazenamento do mesmo e seu 

processamento até a comercialização. Para tanto, muitos países desenvolvem e 

praticam uma série de esforços com políticas públicas e privadas em conjunto para 

promover o desenvolvimento da triticultura no âmbito nacional e mundial 

(CARVALHO, 2015). 

O Brasil não é autossuficiente na produção de trigo e ocupa posição 

importante entre os maiores importadores mundiais deste cereal (FAO, 2015).  Os 

estados do Rio Grande do Sul e Paraná são responsáveis por mais de 80% da 

produção de trigo brasileira (MEZIAT; VIEIRA, 2009). Ainda no Brasil, em torno de 

56% da farinha de trigo produzida é utilizada para fins de panificação, 

aproximadamente 15% na produção de macarrão, 10% na produção de biscoitos, 

10% para uso doméstico e 9% para outros setores (ABITRIGO, 2017).  

Diante do uso bastante variado das farinhas no Brasil, o consumo é 

considerado moderado a razoável (CAFÉ et al., 2003; BRUM e MULLER, 2008).  

Ainda assim, o país tem uma demanda anual de aproximadamente 11  milhões de 

toneladas, para uma produção nacional que varia entre 5 e 6 milhões de toneladas, 

sendo notório o déficit na produção nacional (CONAB, 2017). 

Muitos esforços têm sido direcionados para as pesquisas com o objetivo de 

aproximar, cada vez mais, a produtividade real da cultura a campo com o potencial 

teórico. O desenvolvimento de constituições genéticas com elevado potencial 

produtivo aliado à adoção de técnicas de manejo diferenciadas são ferramentas de 
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grande importância para alcançar maior produtividade de maneira equilibrada e 

utilização racional dos recursos ambientais (FIOREZE, 2011).  

As bases genéticas de caracteres quantitativos, tal como o rendimento de 

grãos tem sua expressão associada a um grande número de genes de pequeno 

efeito e por consequência, maior dificuldade na seleção direta pela interação dos 

diferentes componentes do rendimento e o forte efeito do ambiente. Para 

tanto, diferentes técnicas são utilizadas pelos melhoristas para o estabelecimento 

de estratégias que visem o aumento da produtividade de espécies anuais, através 

do maior aproveitamento da área ou das condições de campo a que são submetidas 

(VALÉRIO, 2008).  

O rendimento de grãos em trigo é determinado por vários componentes, entre 

eles o número de espigas por planta, número de espiguetas por espiga, número de 

grãos por espiga e por espigueta e peso médio do grão, dependendo 

diretamente dos fatores de origem genética e do ambiente, onde as respostas da 

planta a alterações ambientais, seja por um estímulo do crescimento ou por uma 

condição de estresse, podem ser verificadas através de alterações nos 

componentes de produção, que podem ou não resultar em alterações na 

produtividade final da cultura, em função da sua capacidade de compensação dos 

principais componentes ligados à produção (CRUZ et al., 2003). 

 

Objetivo geral: 

 

Identificar genótipos de trigo visando aumento da produtividade de grãos 

através da avaliação de seus componentes do rendimento.  

 

Objetivos específicos: 

 

i.  Avaliar a dissimilaridade genética entre os genótipos em estudo neste 

trabalho, através de diferentes métodos estatísticos. 

ii. Observar a correlação e o desmembramento de efeitos diretos e indiretos 

entre os componentes do rendimento dos genótipos avaliados. 

iii. Observar como os componentes do rendimento podem ser afetados pelas 

variações meteorológicas. 



 
 

 

 

 

Capítulo I 

 

 

1. Estado da arte do melhoramento genético do trigo 

 

 

1.1 Trigo – origem e história 

 

Quando o homem deixou de ser apenas caçador e coletor e passou a fixar 

moradia, deu-se início às primeiras comunidades sedentárias, originando o que 

chamamos hoje de agricultura (MAZOYER e ROUDART, 2010).  Não há objeções 

quando se trata dos milhares de anos que o cultivo do trigo é registrado e relatado. 

Cerca de 8.000 a 10.000 anos a.C, os povos nômades já cultivavam o grão para sua 

sobrevivência e de seus animais que também estavam sendo domesticados, 

consolidando o trigo como uma das mais antigas plantas cultivadas (ABITRIGO, 

2017). 

Desde os primórdios da existência humana, o cultivo do trigo difundiu-se pelo 

mundo graças ao seu elevado valor nutricional e por sua facilidade de condução 

durante as diferentes etapas de produção. O mesmo dominou o comércio Europeu, 

tanto de pequenas propriedades para cultivo de subsistência quanto mercado 

internacional de grãos, onde no período das Grandes Navegações, o grão 

atravessou fronteiras, chegando a outros continentes, ficando mundialmente 

conhecido, consumido e reconhecido como símbolo de fartura (CAFÉ et al., 

2003;CARVALHO, 2015). 

Desde a sua domesticação até os dias atuais, o trigo tem se consolidado 

como importante base alimentar para grande parte da população mundial, sendo 

fonte de elementos essenciais à dieta humana. A história do Brasil está intimamente 

ligada com a introdução do cereal na capitania de São Vicente em 1534, sendo dali 

distribuído para o restante do país através dos colonizadores (LAGOS, 1983).
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A produção de trigo brasileira está concentrada nos estados da Região Sul, e 

nos últimos anos vem expandindo seu cultivo na Região Centro-Oeste, com o 

lançamento de cultivares adaptadas ao clima do cerrado. Diante desse fato, o 

melhoramento genético vem de forma a contribuir no incremento de produtividade e 

oferta de genótipos mais adaptados as diferentes regiões do país (SCHEEREN, 

2011). 

 

1.2 Classificação botânica 

 

A cultura do trigo tornou-se base para o desenvolvimento da agricultura 

contemporânea, de tal forma que impulsiona o avanço científico e tecnológico. Isto 

contribui para o crescimento da indústria como um todo, com a demanda de 

produtos agrícolas nas diversas etapas de produção e beneficiamento (PIANA e 

CARVALHO, 2008). O cereal é ainda a base alimentar de aproximadamente 35% da 

população mundial, devido, entre outras características, ao seu elevado valor 

nutritivo, facilidade no transporte e processamento (BRAMMER et al., 2005).  

O trigo comercialmente cultivado Triticum aestivum  nasceu do cruzamento ao 

acaso entre Triticum urartu (Genoma AA) com Aegilops speltoides (Genoma BB) 

originando um anfiplóide estéril, que após os cromossomos se duplicarem, houve 

uma introgressão, gerando o trigo tetraplóide Triticum turgidum (Genoma AABB). 

Mais tarde, ocorreu o cruzamento natural entre a espécie tetraplóide com a espécie 

diplóide (Aegilops tauschii) com genoma “DD”, originando um anfiplóide estéril que,  

novamente após a duplicação de cromossomos, deu origem ao trigo hexaplóide 

Triticum aestivum com genoma AABBDD (PIANA e CARVALHO, 2008; LING et al., 

2013).  

O trigo é pertencente à família Poaceae, tribo Triticeae, sub-tribo Triticinae e 

gênero Triticum. As espécies do gênero Triticum, com número básico de sete 

cromossomos, apresentam diferentes níveis de ploidia, incluindo espécies diplóides 

2n=14 (Triticum monococcum L. e Triticum urartu, com genoma AA), tetraplóides 

2n=28 (Triticum turgidum L, genoma AABB e Triticum timopheevii, genoma AAGG) e 

hexaplóides 2n=42 (Triticum aestivum com genoma AABBDD e Triticum zhukovskyi 

com genoma AAAAGG) (PIANA e CARVALHO, 2008; MATSUOKA, 2011). 

Atualmente, o trigo é a espécie de maior importância do gênero Triticum, sendo o 
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segundo cereal mais produzido a nível global. A outra espécie de destaque no 

cenário comercial é o Triticum turgidum, nominado de trigo duro, porém, sua 

produção se dá em menor escala quando comparado com o Triticum aestivum  

(AGEITEC, 2017). 

As diferentes cultivares de trigo são classificadas conforme seu ciclo em trigos 

de primavera, quando tem seu ciclo mais encurtado, não necessitando de quebra de 

dormência para sua germinação, e trigos de inverno que apresentam ciclo mais 

prolongado por serem semeados na estação do outono e ficam encobertos pela 

neve até a germinação (CANZIANI e GUIMARÃES, 2009). Como consequência da 

sua ampla possibilidade de cultivo pelo mundo, a oferta de trigo esta disponível o 

ano todo, sendo os maiores produtores mundiais deste cereal China, Índia, Estados 

Unidos e Rússia (FAOSTAT, 2017).  

Atualmente, existem aproximadamente 30 espécies de trigo com constituição 

genética diferente entre si, sendo que destas, 15 espécies são cultivadas e as 

demais crescem de forma silvestre. Em face da ampla variabilidade da cultura, a 

pesquisa está constantemente em busca de técnicas que venham a melhorar e 

aumentar a produtividade e qualidade do trigo. A triticultura já alcançou o incrível 

número de 30.000 cultivares espalhadas pelo mundo, e mesmo em meio a tanta 

diversidade, muitos defeitos ainda precisam ser corrigidos ou atenuados nestas 

cultivares (ABITRIGO, 2017).  

 

1.3  Composição química e valor nutricional 

 

Muitos são os métodos que podem ser utilizados para separação das frações 

dos componentes do grão de trigo, algumas mostrando frações bastante detalhadas, 

nos permitindo visualizar o quanto pode variar a composição do mesmo. Desse 

modo, o grão de trigo pode ser separado em germe, farelo e endosperma, sendo o 

endosperma o que ocupa a maior parte dessa fração, em torno de 80 a 85%, onde 

predominam os carboidratos, amido e proteínas, as mesmas que dão origem ao 

glúten. O farelo contribui com aproximadamente 15%, onde entre os principais 

componentes estão os carboidratos estruturais e cinzas, e o germe, que é o 

embrião, ocupa de 2,5 a 3,6% do grão, que juntamente com o escutelo diferem 

quanto à sua composição, apresentando níveis de 17 a 35% de proteínas 

(SCHEUER, 2011).  
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O Triticum aestivum, ou também popularmente conhecido como trigo comum, 

é a espécie mais cultivada em nível mundial, e apresenta aproximadamente 15% de 

teor de proteínas. Por apresentar um formato de glúten mais tenaz, o Triticum durum 

é mais indicado para produção de massas, porém, esta espécie não é cultivada no 

Brasil. Ainda, o Triticum compactum é o mais utilizado no fabrico de biscoitos e bolos 

mais macios, com menos crocância, por apresentar o menor teor de glúten. As três 

espécies em conjunto são responsáveis por 90% da área tritícola mundial 

(ABITRIGO, 2017). 

 

1.4 Importância econômica 

 

A segunda maior commodity agrícola mundial é o trigo. Entre os cereais 

produzidos em larga escala mundial, a produção de trigo é amplamente disseminada 

por diferentes regiões, com diferentes condições de clima, uso e manejo do solo e 

diferentes usos do produto final. Neste sentido, o trigo tem relevância na economia 

global pela sua persistente presença nas etapas da cadeia produtiva, onde seu 

destaque vai para a divisão de alimentos, ao qual é matéria prima principal na 

fabricação de massas, pães, bolos, bolachas e afins, sem deixar de lado sua 

participação na construção de dietas para animais (FARIAS, 2016). 

Entre 1960 e 2014, a área cultivada com trigo nas regiões produtoras 

aumentou apenas 10% (aproximadamente de 202 milhões de hectares para 222 

milhões de hectares), ao passo que a produtividade superou os 200%, sendo este 

crescimento concentrado na China e em países da União Europeia, que juntos 

respondem por 40% da produção mundial de trigo (FARIAS, 2016). 

 Tratando-se do Brasil em específico, o potencial produtivo das lavouras tem 

seu acréscimo devido aos intensos esforços das instituições de pesquisa públicas e 

privadas, que buscam cada vez mais adaptar cultivares através do melhoramento 

genético, que também sejam o mais condizentes possível com a necessidade e 

realidade do triticultor brasileiro, onde aliados ao uso das tecnologias disponíveis no 

mercado, auxiliam na promoção deste setor (SCHEEREN et al., 2011).  

Para obtenção de uma nova cultivar, é necessário eleger bons genitores, que 

apresentem características que sejam contrastantes entre si para que ocorra a 

manifestação da variabilidade, podendo assim ser selecionados os melhores 

indivíduos. Através da hibridação, ocorre a recombinação dos caracteres presentes 
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nos genitores, e em seguida os indivíduos da população são conduzidos através de 

um método de seleção a ser definido pelo melhorista (CARVALHO et al., 2008). 

Atualmente, a biologia molecular é uma ferramenta corriqueiramente utilizada 

dentro dos programas de melhoramento genético, vindo de forma a auxiliar nos 

ganhos de seleção e aptidão industrial, havendo ganho de tempo em relação a 

outras técnicas. Estudos entre a associação de caracteres também nos permitem 

uma  melhor compreensão das causas envolvidas neste processo (CRUZ, REGAZZI 

e CARNEIRO, 2012).   

A importância do conhecimento da associação entre caracteres se baseia na 

seleção simultânea de caracteres, ou quando características de interesse 

apresentam baixa herdabilidade, podendo então uma seleção indireta através de 

outro caráter, apresentar herdabilidade elevada e manifestar seu efeito (SANTOS e 

VENCOVSKY, 1986). 

A interação entre genótipo e ambiente resulta em um fenótipo, característica 

que, normalmente, é a base para a seleção, e seu sucesso deriva também da 

presença de variabilidade. Assim, identificar indivíduos superiores e qual estratégia 

utilizar para a seleção depende da herdabilidade do caráter (MACHIORO et al., 

2003; CAPELIN, 2014). 

No mesmo sentido, a interação entre genótipos e ambiente pode ser um 

problema a ser enfrentado visto que, a presença de grande variabilidade pode ter 

relação direta com outras características de manejo da cultura e da planta em si, 

como por exemplo, a densidade de semeadura que pode afetar o número de afilhos 

férteis por planta e sua relação com o rendimento final de grãos (OZTURK et al., 

2006; SPARKES et al., 2006).  

Devido as suas características de grão, uso na indústria alimentícia e seu 

aspecto econômico e nutricional, este cereal tornou-se uma das principais fontes 

alimentícias para aproximadamente um terço da população mundial. Como prova de 

sua importância, o trigo é a base alimentar de dois dos mais populosos países no 

mundo, fornecendo 500 kcal de energia per capita por dia na China e na Índia, e 

mais de 1400 kcal per capita por dia no Irã e na Turquia (DIXON, 2009).  

 

1.5  Componentes envolvidos no rendimento 
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Cultivado principalmente nos estados da região sul do Brasil, o trigo está 

entre os cereais de maior importância significativa dentro do complexo agrícola 

brasileiro (CONAB, 2017). A área tritícola brasileira não se detém apenas a região 

sul, embora represente cerca de 90% da produção, mas também se estende aos 

estados do sudeste e cerrado brasileiros, que apresentam características 

diferenciadas para o cultivo, mas tem boa capacidade de produção (CAIERÃO, 

2014). 

O rendimento de grãos e sua qualidade tecnológica podem ser afetados pelas 

diferentes condições de clima ao qual a cultura é implantada (GUARIENTI, 1996). 

Segundo Cunha et al. (2011), o trigo possui ampla capacidade de adaptação, sendo 

o Brasil dividido em 4 diferentes regiões para adaptação do mesmo.  Assim, o 

produtor deve estar sempre atento a qual região ele está inserido e quais são as 

cultivares recomendadas para tal região, visando a maximização da produtividade e 

rendimento (CUNHA et al., 2006).    

A maximização do rendimento da cultura integra práticas agrícolas como 

espaçamento, densidade de semeadura, época de semeadura, fertilidade do solo, 

controle de pragas, doenças e plantas daninhas e acamamento de plantas 

(RODRIGUES e TEIXEIRA, 2003). 

A disponibilidade de fotoassimilados ou a sua remobilização dentro do 

complexo da planta são características relevantes para produção de grãos, 

principalmente em regiões que apresentam algum tipo de estresse para a planta, 

seja ele biótico ou abiótico (RODRIGUES, 2000; INOUE et al., 2004).  

Associado a outros fatores que contribuem para o incremento no rendimento 

das lavouras de trigo, o desenvolvimento e sobrevivência dos afilhos vem ganhando 

forte destaque (VALÉRIO et al., 2008) como o mais significativo dos componentes 

quantitativos que influenciam no acréscimo de produção (HARTING et al., 2007). 

Os efeitos do ambiente de cultivo e do manejo da cultura como um todo muito 

vem sendo estudado de forma a mostrar como a capacidade de expressão de cada 

componente pode influenciar positivamente no rendimento final de grãos. A 

competição entre afilho e a sua relação com o colmo principal tem ligação direta com 

o aumento da produtividade, bem como com os demais componentes de produção 

(OZTURK et al., 2006).  

Controlado por vários genes, o rendimento de grãos é um caráter quantitativo, 

bastante influenciado pelo ambiente. Em conjunto, genótipo e ambiente atuam 
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diretamente na expressão desse caráter. Como resultado de efeitos diretos e 

indiretos, a produtividade é afetada por diversas características, tais como, altura de 

plantas, número de afilhos férteis, número de grãos por espiga, peso de grãos e o 

seu desenvolvimento quando diante de estresses bióticos e abióticos (CUTHBERT 

et al., 2008; CRESTANI, 2011).  

O estudo de correlações entre caracteres para rendimento de grãos vem 

sendo empregado em diversas culturas, e é resultado da interação de vários 

componentes. O número de afilhos, número de grãos e massa média de grãos são 

considerados os três principais componentes para rendimento de grãos em 

populações de cereais de autofecundação (SILVA et al., 2005). Tamanho de espiga 

e número de espiguetas por espiga também mostram associações positivas entre si 

e com a produtividade final (VESOHOSKI et al., 2011) sendo o caráter massa de mil 

grãos o componente com o maior indicativo para seleção de genótipos com 

características de destaque para rendimento de grãos (SILVA et al., 2005). Assim, a 

interação genótipo e ambiente, além de características genéticas, afetam o 

rendimento da cultura do trigo através de efeitos diretos e indiretos (ALLARD, 1971). 

 

1.6  Melhoramento genético vegetal  

 

O sucesso de um programa de melhoramento se inicia pela escolha de 

constituições genéticas superiores, onde a presença de variabilidade é fundamental.  

Tradicionalmente, em populações autógamas, se utilizam cruzamentos simples 

envolvendo dois genitores seguido da condução de populações segregantes, com o 

objetivo de se disponibilizar a variabilidade genética e obter a homozigose. Quanto 

menor a similaridade entre os genitores, maior será a segregação e a combinação 

entre diferentes alelos. Através de dendrogramas, os genótipos podem ser 

classificados quanto a sua similaridade genética, sendo possível por meio de 

caracteres de interesse agronômico, estimar as relações genéticas entre cultivares 

(BERED, 2002). 

O aumento da produtividade de grãos é um dos principais objetivos dentro de 

um programa de melhoramento genético, sendo esta uma característica poligênica, 

bastante influenciada pelo ambiente e apresenta baixa herdabilidade, sendo portanto 

difícil de ser melhorada. Como consequência da interação entre genótipos e 
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ambiente, a avaliação dos genótipos se dá através de vários ensaios em mais de um 

local por mais de um ano para que haja a comprovação de adaptação à região 

indicada e a presença de características superiores (CAMARGO et al., 1995). Em 

países da América do Sul, da América do Norte e de outros continentes tem sido 

relatado aumento de produtividade de grãos quando da associação de cultivares 

mais produtivas e manejo adequado da cultura (CAMARGO, 1993). 

O alcance do sucesso na seleção de constituições genéticas superiores 

depende, além da realização de cruzamentos artificiais, de fatores como 

dissimilaridade genética, a qual pode ser obtida com base em caracteres 

morfológicos ou por dados moleculares, desempenho per se e boa capacidade de 

combinação (MOHAMMADI e PRASANNA, 2003). Assim, a eficácia na escolha de 

genitores produz progênies promissoras (CARVALHO et al., 2008; CRESTANI, 

2011; TESSMANN, 2013). 

Selecionar genótipos com características favoráveis frente às testemunhas é 

tarefa de difícil aplicação e condução já que o complexo genético da planta exige 

foco no indivíduo, condução de ensaios em grande escala e muitos anos de 

experimentos. O ambiente é um grande influenciador sobre caracteres quantitativos, 

podendo haver alterações nos indivíduos entre anos e entre locais (MALLMANN et 

al., 1994). A qualidade das sementes, bem como o manejo adequado da lavoura 

também são características que auxiliam no acréscimo da produtividade (ABATI et 

al., 2016). 

No caso de um programa de melhoramento de trigo, a visão do melhorista sobre 

o genótipo precisa ser criteriosa e cautelosa ao mesmo tempo, já que o sucesso do 

programa depende da capacidade de combinação entre os genitores, além de se 

explorar as potencialidades de cada genótipo (ALLARD, 1971).  
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Capítulo II 

 

 

2. Dissimilaridade genética e contribuição de caracteres no rendimento de 
grãos em genótipos de trigo 

 

 

2.1 Introdução 

 

O trigo (Triticum aestivum) ocupa posição relevante entre os principais cereais 

produzidos e consumidos no mundo, sendo importante fonte de energia para 

milhões de pessoas diariamente, o que faz dele a segunda maior commmodity 

agrícola, ocupando aproximadamente 20% da área agricultável mundial (CBPTT e 

EMBRAPA, 2010). No Brasil, o cultivo de trigo é bastante disseminado por diversas 

regiões, desde o Sul do País, que é o maior e mais importante produtor do cereal, 

indo até o Brasil Central. Cada região possui características de solo e clima variadas 

além de sistemas de produção diferenciados. O Brasil ainda apresenta uma das 

produtividades mais baixas quando comparados aos principais produtores mundiais, 

caracterizando o país como um dos principais importadores do grão (DESORDI et 

al., 2012). 

Em um programa de melhoramento, o conhecimento pelo melhorista dos 

genótipos em estudo é fundamental, visto que através do desempenho agronômico 

e da dissimilaridade genética entre eles, pode-se obter parâmetros que identifiquem 

a superioridade das progênies, de forma a aprimorar a utilização de recursos 

genéticos e a melhor indicação de uso para os agricultores (BERTAN et al, 2007; 

SILVA et al 2007; CONDÉ et al, 2010;). 

Métodos de análise multivariada tem sido amplamente utilizados em estudos 

de distância genética pois consideram em conjunto as variáveis avaliadas em 

relação aos genótipos e a correlação existente entre elas (CONDÉ et al., 2010). A 

medida de dissimilaridade e o método utilizado devem garantir ao melhorista
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 segurança na seleção de genitores para os cruzamentos. Em caso de concordância 

de agrupamentos, a escolha do método deve recair naquele de simples execução e 

fácil interpretação (CARGNELUTTI FILHO et al., 2008). 

Diversos autores têm utilizado medidas de dissimilaridade genética, por 

exemplo, distância generalizada de Mahalanobis ou distância Euclidiana, onde é 

possível agrupar genótipos através do uso de métodos não hierárquicos, como o 

método de agrupamento de Tocher, ou através de métodos hierárquicos, como 

distância mínima, distância média ou distância completa, entre outros, permitindo 

análises conclusivas sobre genótipos promissores para seleção (SILVA et al., 2007; 

CARNELUTTI FILHO et al., 2008; CONDÉ et al., 2010). 

 A exploração de dados distribuídos em várias categorias permite que análises 

multivariadas sejam amplamente utilizadas, sendo possível verificar a dissimilaridade 

dos genótipos em estudo e explanar os resultados através de dendrogramas, 

gráficos e ainda, observar quais caracteres mais contribuíram para atingirmos tal 

resultado. Quando se trabalha com variáveis qualitativas discretas, é possível 

ordenar os dados, estabelecendo-se uma escala. Porém muitas vezes os valores 

dessas variáveis multicategóricas não permitem uma ordem, o que leva a análises 

através de índices de similaridade, onde o valor expressa em percentagem a 

coincidência de valores (SNEATH e SOKAL, 1973; BASSO et al., 2012). 

A dissimilaridade genética pode ser explorada através de dados em vários 

aspectos, fenotípicos e genotípicos, os quais podem ser representados por meio de 

dendrogramas ou gráficos de dispersão, além de ser possível identificar a 

contribuição de cada caráter para a divergência entre os genótipos em estudo, entre 

outras aplicações (BASSO et al., 2012). 

Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi observar a dissimilaridade 

genética de 56 genótipos de trigo, com base em 11 variáveis morfológicas de 

importância agronômica, em duas safras agrícolas, com o intuito de identificar 

genótipos que tenham potencial para uso em cruzamentos dirigidos visando 

rendimento de grãos. 

 

2.2  Material e métodos 

 

As atividades de campo foram realizadas junto ao campo experimental do 

Centro de Genômica e Fitomelhoramento (CGF), que está localizado no Centro 
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Agropecuário da Palma, pertencente à Universidade Federal de Pelotas, no 

município de Capão do Leão, Rio Grande do Sul, situado a 31º 52’ de latitude sul e 

52º 21’ de longitude oeste; a uma altitude de 13,24 m, com uma precipitação 

pluviométrica média anual de 1280,2 mm. O solo é classificado como Podzólico 

Vermelho-Amarelo (PVA) da unidade de Mapeamento Pelotas (SANTOS et. al., 

2006).  

 Foram empregados neste estudo 51 genótipos de trigo, desenvolvidos dentro 

do programa de melhoramento de trigo do CGF da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), cuja genealogia está representada na Tabela 1, além de cinco testemunhas 

representativas comercialmente. O delineamento experimental foi em blocos 

casualizados, com três repetições. A unidade experimental utilizada para avaliação 

foi de 1m² para os anos de 2015 e 2016. As datas de semeadura foram 28 de julho, 

em 2015 e 17 de junho em 2016. No ano de 2015, a precipitação pluviométrica total 

durante o período de cultivo foi 873 mm e no ano de 2016 foi 524 mm. A adubação e 

calagem foram realizadas com base nas recomendações técnicas para a cultura do 

trigo para os estados do RS e SC (CBQFS, 2004). O controle de plantas daninhas, 

doenças e pragas foram realizados de acordo com as Recomendações da Comissão 

Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale (RCBPTT, 2015).   

Durante o período de maturação fisiológica foram avaliados altura da planta 

(AP) em centímetros, que foi obtida no momento da colheita, considerando-se a 

distância, em centímetros, do nível do solo ao ápice da espiga, com exclusão das 

aristas e calculada a média de vários pontos da unidade experimental e em seguida, 

número de afilhos férteis (AF) em unidades. Após, foram coletadas 10 espigas de 

cada parcela, as quais foram avaliados os seguintes caracteres do rendimento dos 

genótipos em estudo: massa da espiga (ME) em gramas, número de grãos por 

espiga (NGE) em unidades, massa de grãos da espiga (MGE) em gramas, número 

de espiguetas (NE) em unidades, comprimento da espiga (CE) em centímetros, 

medida do diâmetro (DG) e comprimento do grão (CG) da sétima espigueta em 

centímetros, massa de mil grãos (MMG) em gramas, e massa da parcela inteira para 

avaliação do rendimento por área (MP) em g/m². Em todas as avaliações foram 

consideradas as linhas centrais das parcelas para avaliação. 

Após a coleta dos dados, os mesmos foram submetidos a análise da variância 

pelo teste F (p≤ 0.05) para cada safra agrícola.  
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Tabela 1 - Identificação e genealogia dos genótipos de trigo incluídos neste estudo. 
Capão do Leão, RS, 2017. 

GENÓTIPO GENEALOGIA GENÓTIPO GENEALOGIA 

1 BRS 220/MARFIM 29 SUPERA/BRS 194  

2 MARFIM/BRS 220 30 BRS 194/SUPERA 

3 BRS 220/SUPERA 31 SUPERA/FRONTANA   

4 SUPERA/BRS 220 32 FRONTANA/SUPERA 

5 BRS 220/VALENTE  33 SUPERA/ITAIPÚ   

6 VALENTE/BRS 220 34 ITAIPÚ/SUPERA 

7 BRS 220/BRS 194  35 SUPERA/QUARTZO   

8 BRS 194/BRS 220 36 QUARTZO/SUPERA 

9 BRS 220/FRONTANA  37 VALENTE/BRS 194  

10 FRONTANA/BRS 220 38 BRS 194/VALENTE 

11 BRS 220/ITAIPÚ 39 VALENTE/FRONTANA  

12 ITAIPÚ/BRS 220 40 FRONTANA/VALENTE 

13 BRS 220/QUARTZO 41 VALENTE/ITAIPÚ  

14 QUARTZO/BRS 220 42 ITAIPÚ/VALENTE 

15 MARFIM/SUPERA  43 VALENTE/QUARTZO  

16 SUPERA/MARFIM 44 QUARTZO/VALENTE 

17 MARFIM/VALENTE  45 BRS 194/FRONTANA  

18 VALENTE/MARFIM 46 FRONTANA/BRS 194 

19 MARFIM/BRS 194 47 BRS 194/ITAIPÚ   

20 BRS 194/MARFIM 48 ITAIPÚ/BRS 194 

21 MARFIM/FRONTANA  49 BRS 194/QUARTZO  

22 FRONTANA/MARFIM 50 QUARTZO/BRS 194 

23 MARFIM/ITAIPÚ 51 FRONTANA/ITAIPÚ   

24 ITAIPÚ/MARFIM 52 BRS PARRUDO 

25 MARFIM/QUARTZO 53 ORS JADEÍTE 

26 QUARTZO/MARFIM 54 CD 1440 

27 SUPERA/VALENTE  55 TBIO TORUK 

28 VALENTE/SUPERA 56 TBIO SINUELO 

 

Com base nas médias dos caracteres avaliados nos dois anos, foi estimada a 

distância generalizada de Mahalanobis (D2) entre todos os pares de genótipos, por 
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meio do programa computacional Genes (CRUZ, 2013). Com base na matriz de 

dissimilaridade gerada, foi elaborado um dendrograma pelo método de agrupamento 

da distância média (UPGMA). Para verificar o ajuste entre a matriz de 

dissimilaridade e o dendrograma obtido, calculou-se o coeficiente de correlação 

cofenética (r), segundo Sokal e Rohlf (1962).  

Com base na matriz de distância genética foi empregado o método de 

agrupamento de Tocher, utilizando o programa computacional Genes (CRUZ, 2001). 

Foi obtida a contribuição relativa dos caracteres para divergência genética, 

pelo método de Singh (1981) o qual foi a base para seleção de variáveis utilizadas 

na análise de variáveis canônicas. A análise das variáveis canônicas, permitiu a 

redução da dimensionalidade dos dados, obtendo correlações lineares das mesmas 

(CRUZ, 2006). 

 

2.3 Resultados e discussão 

 

Na tabela 2 podemos observar as análises da variância obtidas para os anos 

de 2015 e 2016. Nota-se que no ano de 2015 houve diferença estatística 

significativa entre os genótipos apenas para o caráter massa de parcela (MP). No 

ano de 2016, a diferença compreendeu também os caracteres AP, NGE, MP e 

MMG. Os coeficientes de variação apresentaram pouca diferença de um ano para 

outro, sendo os caráteres MP e MMG os que apresentaram maior variação, 

indicando alta variação entre os genótipos para estes caracteres. 

Ainda assim, os valores permanecem dentro dos padrões aceitáveis pra 

avaliações de caracteres a campo. Tais resultados demonstram uma condição 

importante para o estudo de distância genética e a possibilidade de seleção de 

genótipos superiores com intuito de indicação para ambientes mais adequados 

(GOMES, 2002).  

As diferenças entre os genótipos podem ser explicadas pelas condições 

meteorológicas variadas entre os anos de cultivo. No ano de 2016, com chuvas 

melhor distribuídas e clima favorável para o desenvolvimento da cultura, os valores 

médios para todas as características se mantiveram, em geral, melhores, diante dos 

valores apresentados para rendimento final. 
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Tabela 2 -  Resumo da análise da variância de caracteres¹ em genótipos de trigo nos anos de 2015 e 2016. Capão do Leão, RS, 
2017. 

F.V GL 
QUADRADOS MÉDIOS 

AP AF CG DG MGE NGE 

  
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

BLOCOS 2 4,04 383,52 0,26 5,57 0,01 0,009 0,04 0,006 0,01 0,002 9,52 3,78 

TRAT. 55 2,40 207,42** 1,43 0,4 0,29 0,24 0,06 0,05 0,05 0,08 46,30 45,02** 

RESÍDUO 110 15,58 32,65 0,39 0,29 0,01 0,03 0,007 0,01 0,009 0,01 7,92 11,70 

                            

MÉDIA 

 

79,21 92,24 4,56 3,51 6,28 6,79 2,96 3.07 0,75 1,30 25,6 39,14 

CV%   4,98 6,2 13,7 15,42 2,01 2,72 2,86 3,70 12,9 10,54 11 8,74 

F.V GL 
QUADRADOS MÉDIOS 

  ME NE CE MP MMG 

  
  

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

  BLOCOS 2 0,02 0,001 0,001 0,86 0,04 0,29 10238,79 35,668 2,75 1,04 

  TRAT. 55 0,09 0,12 6,73 2,73 1,13 1,06 3063,31** 12158,98** 70,9 2,52** 

  RESÍDUO 110 0,01 0,03 0,5 1,23 0,08 0,2 1189,64 962,72 5,66 0,56 

                          

  MÉDIA 

 

1,13 1,83 14,9 15,7 7,94 8,63 109,27 137,3 35,7 36,8 

  CV%   9,78 10,74 4,76 7,07 3,72 5,29 31,56 22,6 6,67 2,05 

  ¹ Caracteres: Altura de planta (AP); Número de afilhos (AF); Comprimento de grão (CG); Diâmetro de grão (DG); Massa de grãos da espiga (MGE); Número de grãos da 

espiga (NGE); Massa da espiga (ME); Número de espiguetas (NE); Comprimento de espiga (CE); Massa da parcela (MP); Massa de mil grãos (MMG). 

**Significativo pelo Teste F, ao nível de p<0,01 de probabilidade de erro. 
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O método de agrupamento de Tocher (tabela 3) formou 14 grupos no ano de 

2015 e 9 grupos no ano de 2016. Esses agrupamentos refletem na dissimilaridade 

dos genótipos, onde os que se encontram em grupos mais distantes tendem a ser 

mais dissimilares, podendo considerar estes genótipos como de alto potencial para 

cruzamentos artificiais. Dessa forma os grupos obtidos apresentam valiosa 

informação na escolha de genitores para o melhorista, tendo em vista que as novas 

populações a serem formadas devem estar baseadas na magnitude de suas 

distâncias e no potencial dos genitores. 

Podemos verificar que no ano de 2015 e 2016, o grupo 1 de Tocher 

apresentou o maior número de genótipos sugerindo que as constituições genéticas 

presentes neste grupo apresentam menor distância entre si, sendo que os genótipos 

25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 48, 52 e 53 permaneceram no mesmo grupo 

nos dois anos, evidenciando sua similaridade (Tabela 3). De modo geral, estes 

resultados indicam a possibilidade de utilização destes genótipos em hibridações 

entre os grupos de destaque, para que possam expressar o maior número de 

características favoráveis para rendimento de grãos. Devido á presença de 

caracteres agronômicos distintos para a formação dos grupos, a possibilidade de 

seleção de genótipos transgressivos devido a ocorrência de heterose e ação de 

genes complementares pode ser fortalecida através da boa capacidade de 

combinação entre os mesmos, permitindo ao melhorista mais segurança na escolha 

das combinações (CARVALHO et al., 2001). 

O método de agrupamento UPGMA utiliza as médias das distâncias entre 

todos os pares de genótipos para a formação de cada grupo. Com base na matriz de 

dissimilaridade gerada, foi elaborado um dendrograma que permitiu verificar o ajuste 

entre a matriz de dissimilaridade e o dendrograma obtido através do cálculo do 

coeficiente de correlação cofenética (r) (Figuras 1 e 2). O coeficiente de correlação 

cofenética do dendrograma (r=0,69 e r=0,75, para os anos de 2015 e 2016 

respectivamente), mostra um bom ajuste entre a representação gráfica das 

distâncias e a sua matriz original, o que justifica que sejam realizadas inferências por 

meio da avaliação visual da figura 1 e a consistência dos agrupamentos.  
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Tabela 3 - Distribuição dos genótipos de trigo em grupos estabelecidos pelo método de Tocher, utilizando a distância generalizada 
de Mahalanobis como medida de distância genética para a safra agrícola de 2015 e 2016. Capão do Leão, RS, 2017. 

GRUPO GENÓTIPOS 

  2015 2016 

1 32 39 3 13 44 25 45 42 29 8 53 38 34   22 44 25 32 36 39 49 27 34 50 24 56 42 48 43 40 

  36 2 48 33 28 52 50 15 11 35 4 
 

 

  35 33 53 41 46 37 6 47 21 54 51 52 30 29 28   

2 46 49 27 21 7 47 56 40 18 14         5 8 16 15 7 13 4 18 3 14 17 19 2 9     

3 9 24                         26 31 10                           

4 10 19 26                       23 38                             

5 37 55 54                       1 11                             

6 6 31 17                       20                               

7 20 30                         12                               

8 16 43                         55                               

9 22 41                         45                               

10 23                                                           

11 51                                                           

12 5                                                           

13 12                                                           

14 1                                                           
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Figura 1 - Dendrograma resultante da análise de 56 genótipos de trigo no ano de 2015 (com base em 11 caracteres), obtido pelo 

método de agrupamento UPGMA e utilizando a distância de Mahalanobis como medida de distância genética. O valor do 

coeficiente de correlação cofenética (r) é de 0,69. Capão do Leão, RS, 2017. 
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Figura 2 - Dendrograma resultante da análise de 56 genótipos de trigo no ano de 2016 (com base em 11 caracteres), obtido pelo 

método de agrupamento UPGMA e utilizando a distância de Mahalanobis como medida de distância genética. O valor do 

coeficiente de correlação cofenética (r) é de 0,75. Capão do Leão, RS, 2017. 
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Analisando as figuras 1 e 2, fica evidente a presença de quatro grupos em, 

2015 e quatro grupos em 2016 através do método de agrupamento UPGMA, ficando 

nítida a diferença na formação de grupos contra o agrupamento de Tocher, incluindo 

diferenças entre os cruzamentos recíprocos. O ponto de corte utilizado para 

formação dos grupos foi obtido a partir da equação da Média + KDP, sendo k uma 

variável constante e DP o desvio padrão (CRUZ, 2013). Em outros trabalhos 

realizados com trigo, encontraram-se agrupamentos similares entre o método 

UPGMA e o agrupamento de Tocher (CARGNELUTTI FILHO, 2008; SILVA et al., 

2010). 

Devido à grande quantidade de características avaliadas para obtenção dos 

grupos, fica evidente que o conjunto de genótipos formados apresenta 

características promissoras com possibilidade de êxito de serem utilizadas em 

conjunto em cruzamentos artificiais. Por isso, os melhoristas devem dedicar atenção 

especial a escolha dos genitores para que o direcionamento da seleção de plantas 

superiores inclua o maior número de alelos favoráveis possível (SILVA et al., 2010). 

 

Tabela 4 - Contribuição relativa das variáveis avaliadas para a dissimilaridade 
apresentada entre os genótipos, baseada na estatística de SINGH 
(1981). Capão do Leão, RS, 2017. 

Variáveis Frequência(%) 

  2015 2016 

Altura de planta 12,34 10,56 

Número de afilhos 2,51 2,42 

Comprimento de grão 11,69 10,77 

Diâmetro de grão 5,85 4,18 

Massa de grãos da espiga 9,47 18,71 

Número de grãos da espiga 4,17 5,55 

Massa da espiga 10,46 0,72 

Número de espiguetas 14,22 2,69 

Comprimento da espiga 16,93 13,97 

Massa da parcela 1,70 23,16 

Massa de mil grãos 10,65 7,27 

 

Na tabela 4 estão apresentadas as contribuições dos caracteres morfológicos 

estudados que mais demonstraram eficiência para explicar a dissimilaridade entre os 
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genótipos, devendo estes caracteres serem priorizados em estudos cujo objetivo 

seja aumento do rendimento de grãos de lavouras de trigo.  

A contribuição relativa dos caracteres avaliados para dissimilaridade genética 

variou de 1,70 a 16,93 em 2015 e 0,72 a 23,16 em 2016, mostrando grande variação 

entre os caracteres entre os anos. Valores similares foram encontrados avaliando 

germinação no período de pré-colheita (NORNBERG, 2015). As demais variáveis 

não apresentaram valores de magnitude significativa para dar consistência a 

quantificação de dissimilaridade genética. No entanto, é possível que estas variáveis 

tenham valor significativo em sentido mais abrangente, além do objetivo do trabalho 

que visa aumento de rendimento de grãos, principalmente quando há interesse do 

melhorista em identificar e reunir o maior número de genes favoráveis com 

predisposição às características de interesse (BERTAN et al., 2006). 

A importância relativa das variáveis canônicas é medida pela porcentagem de 

seus autovalores (variâncias) em relação ao seu total, ou seja, descreve em 

percentagem a dissimilaridade genética que elas explicam. Neste estudo, foram 

avaliadas apenas as variáveis que apresentaram mais de 10% de contribuição pelo 

método de SINGH (1981). 

 

Tabela 5 - Variância (autovalores), variâncias percentuais e variâncias acumuladas 
das variáveis canônicas, visando estimar a dissimilaridade entre 56 
genótipos de trigo. Capão do Leão, RS, 2017. 

Variáveis  Variâncias  Variâncias  Variâncias  

(autovalores) Percentuais Acumuladas (%) 

 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1 9,87 4,88 40,87 36,70 40,87 36,70 

2 6,67 3,50 27,62 26,30 68,49 63,00 

3 3,63 2,16 15,05 16,20 83,54 79,20 

4 2,57 1,63 10,64 12,30 94,18 91,50 

5 1,41 1,13 5,82 8,49 100 100 

 

Observando a tabela 5, pode-se verificar que em ambos os anos foram 

necessárias três variáveis canônicas para explicar aproximadamente 80% da 

variação genética existente entre os genótipos. Portanto, a representação em um 

gráfico tridimensional possibilita a melhor visualização da dispersão dos genótipos 

nas variáveis canônicas obtidas. 
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Em ambos os anos, houve a formação de nove grupos, havendo pequenas 

variações nos grupos entre os anos. Bertan et al. (2006), encontraram a mesma 

similaridade nos experimentos com diferentes métodos de divergência genética 

testando genótipos de trigo para tolerância ao alumínio. Isso demonstra a eficácia 

deste método para seleção de genótipos com potencial promissor dentro dos 

programas de melhoramento genético.  

 

  

Figura 3 - Dispersão gráfica de escores da primeira (VC 1) e da segunda (VC 2) 
variável canônica e classificação dos genótipos em nove grupos no ano 
de 2015 . Capão do Leão, RS, 2017. 

  

Figura 4 - Dispersão gráfica de escores da primeira (VC 1) e da segunda (VC 2) 
variável canônica e classificação dos genótipos em nove grupos no ano 
de 2016. Capão do Leão, RS, 2017. 
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Grupo 2: 6 

Grupo 3: 23 
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Grupo 6: 2 3 7 8 9 13 14 15 16 18 21 24 25 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 

39 40 42 43 44 45 46 48 49 50 51 

52 53 54 55 56 
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Grupo 8: 20 

Grupo 9: 1  

Grupo 1: 1 9 

Grupo 2: 11 

Grupo 3: 2 3 5 6 12 13 16 20 21 24 25 27 28 
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Grupo 4: 7 8 14 15 17 18 51 54 55 

Grupo 5: 4 10 19 26 31 37 47 

Grupo 6: 22 

Grupo 7: 29 

Grupo 8: 23 38 

Grupo 9: 45 

  



44 
 

2.3  Conclusões 

 

Existe variabilidade genética entre os genótipos de trigo em estudo neste 

trabalho, comprovado mediante análise dos caracteres avaliados e pelos métodos 

estatísticos utilizados.  

Os genótipos 12 (ITAIPÚ/BRS 220) e 21 (MARFIM/FRONTANA) são 

genótipos promissores para serem utilizados em cruzamentos dirigidos entre si, 

tendo em vista sua superioridade para os caracteres comprimento de espiga e 

massa de grãos por espiga e sua dissimilaridade genética.  

O direcionamento de hibridações com os genótipos apresentados nos grupos 

de interesse neste trabalho indicam germoplasma promissor na obtenção de 

cultivares elite. 

 

2.4 Referências 

 

BASSO, S.M.S.; ORSATO, J.; MORO, G.V.; ALBUQUERQUE, A.C.S. Divergência 
genética em germoplasma de aveias silvestres com base em caracteres 
multicategóricos e quantitativos. Ceres, v. 59, p. 654-667, 2012. 
 
 
BERTAN, I.; CARVALHO, F.I.F.; OLIVEIRA, A.C.; SILVA, J.A.G.; BENIN, G.; 
VIEIRA, E.A.; SILVA, G.O.; HARTWIG, I.; VALÉRIO, I.P.; FINATTO, T. 
Dissimilaridade genética entre genótipos de trigo avaliados em cultivo hidropônico 
sob estresse por alumínio. Bragantia, v. 65, p. 55-63, 2006. 
 
 
BERTAN, I.; VIEIRA, E.A.;CARVALHO, F.I.F.; OLIVEIRA, A.C de.; SCHEEREN, 
P.L.; OLIVO, F. Variabilidade genética em trigo aferida por meio da distância 
genealógica e morfológica. Scientia Agraria, v.8, p. 67-74, 2007. 
 
 
CARGNELUTTI FILHO, A.; RIBEIRO, N.D.; REIS, R.C.P dos.; SOUZA, J.R de.; 
JOST, E. Comparação de métodos de agrupamento para o estudo da divergência 
genética em cultivares de feijão. Ciência Rural, v.38, p. 2138-2145, 2008. 
 
 
CARVALHO, F.I.F et al. Estimativas e implicações da herdabilidade como 
estratégia de seleção. Pelotas: UFPel, 2001. 99p. 
 
 
CBQFS - COMISSÃO BRASILEIRA DE QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO– 



45 
 

RS/SC. Manual de adubação e de calagem para os estados do Rio Grande 
doSul e de Santa Catarina. 10 ed. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Ciência do 
Solo, 2004. 400p. 
 
 
CBPTT, EMBRAPA (2010) Informações técnicas para Evolução e Conservação da 
Biodiversidade Rio Paranaíba, Vol. 3 Nº 1 | 14-27| jan-jul 2012  trigo e triticale .safra 
2011. Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale, Cascavel – PR. 
 
 
CONDÉ, A.B.T.; COELHO, M.A de.O.; FRONZA, V.; SOUZA, L. V de. Divergência 
genética em trigo de sequeiro por meio de caracteres morfoagronômicos. Ceres, v. 
57, p. 762-767, 2010. 
 
 
Cruz, C.D. GENES - A software package for analysis in experimental statistics 
and quantitative genetics. Acta Scientiarum. v.35, n.3, p.271-276, 2013. 
 
 
DESORDI, R.; KAVALCO,S.A.F.; RIBEIRO, M.D.N.; EZEQUIEL, S.; RIBEIRO, F.; 
PAZZA, R.; KAVALCO, K.F. Identificação e dissimilaridade genética entre genótipos 
de trigo (Triticum aestivum L.).  Rio Paranaíba,v.3, p. 14-27, 2012. 
 
 
NORNBERG, R. Tolerância á germinação na pré-colheita e produtividade de 
grãos de trigo brasileiro. 2015. 125p. Tese (Doutorado em Agronomia) - Faculdade 
de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
 
REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E TRITICALE - 
RCBPTT. Informações técnicas para a safra 2015: trigo e triticale. Brasília, DF : 
Embrapa, 2014. 229 p. 
 
 
SANTOS, H.G. dos; JACOMINE, P.K.T.; ANJOS, L.H.C. dos; OLIVEIRA, V.A. de; 
OLIVEIRA, J.B. de; COELHO, M.R.; LUMBRERAS, J.F.; CUNHA, T.J.F. (Ed.). 
Sistema brasileiro de classificação de solos. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 
2006. 306p. 
 
 
SILVA, J. A. G. da.; CARVALHO, F.I.F.; HARTWIG, I.; CAETANO, V da. R.; 
BERTAN, I. MAIA, L.C da.; SCHIMIDT, D.A.M.; FINATTO, T.; VALÉRIO, I.P. 
Distância morfológica entre genótipos de trigo com ausência e presença do caráter 
“stay green”. Ciência Rural, v.37, p. 1261-1267, 2007. 
 
 
SILVA, A. H da.; CAMARGO, C. E de. O; RAMOS JÚNIOR, E.U. Potencial de 
genótipos de trigo duro para produtividade e caracteres agronômicos no estado de 
são paulo.   Bragantia, v. 69, p. 535-546, 2010. 
 



46 
 

 
SINGH, D. The relative importance of characters affecting genetic divergence. 
The Indian Journal of Genetic and Plant Breeding, 1981 41:237-245. 
 
SOKAL, R.R.; ROHLF, F.J. The comparison of dendrograms by objective 
methods. Taxon, Berlin, v.11, n.1, p.30-40, 1962. 
 
 
SNEATH P.H E SOKAL R.R. Numerical taxonomy: The principles and practice of 
numerical classification. San Francisco, W H Freeman. 1973. 573. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

Capítulo III 

 

3. Correlação e desmembramento de efeitos diretos e indiretos de 

caracteres de importância agronômica em trigo 

 

 

3.1 Introdução 

 

 A produção de grãos é um dos principais objetivos dentro de um programa de 

melhoramento genético, visto que os genótipos que apresentam maior potencial 

para tal finalidade são selecionados para avanço de geração e posterior 

comercialização. Em populações de autógamas, como o trigo, o rendimento final 

pode ser influenciado de forma significativa e positiva pelos seus componentes, 

sendo os principais o número de espigas por área, número de grãos por espiga e 

massa de grãos. A importância da cultura do trigo é ainda maior quando levamos em 

consideração seus benefícios transferidos às culturas de verão, agregando valor a 

todo sistema de produção e rotação de culturas (SILVA et al., 2005; CONAB, 2017). 

 A correlação pode ser conceituada como a identificação e quantificação da 

associação entre dois grupos de variáveis através de seus caracteres quantitativos e 

qualitativos (CRUZ e REGAZZI, 1997), porém a magnitude das correlações podem 

ser afetadas por interações entre genótipos e ambiente, influenciando na seleção de 

plantas mais produtivas (BORNHOFEN et al., 2017). Esta análise permite facilitar ao 

melhorista a busca por um ideótipo de planta, que seja adequado aos padrões 

esperados pela indústria e agricultores. A correlação constitui-se de avaliar dois 

conjuntos de variáveis de maneira mais prática e simples, permitindo observar a 

máxima correlação existente entre duas ou mais características, sendo amplamente 

utilizada em trabalhos que envolvam um grande número de variáveis e combinações 

lineares elevadas (CRUZ e REGAZZI, 1997; SILVA et al., 2007; MULLER et al., 

2012). 
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 A dimensão do desempenho de um caráter deve ser avaliada de forma 

criteriosa, já que através da mesma é possível avaliar a influência sobre outro 

caráter. Conhecer as relações existentes entre as variáveis em estudo tem grande 

importância dentro dos programas de melhoramento genético, visto que tais 

informações podem auxiliar o melhorista na tomada de decisão para seleção de 

genótipos elite (NOGUEIRA, 2012).   

Com o intuito de observar o nível de interferência dos efeitos diretos e 

indiretos imbutidos nas correlações de Pearson, Wright (1921), desenvolveu um 

método denominado análise de trilha ou path analys, que permite ampliar o 

entendimento e estudo das relações de causa e efeito entre as variáveis que se tem 

pretensão de estudo (CRUZ e REGAZZI, 1997). 

Assim, os objetivos deste trabalho foram avaliar a influência de caracteres 

agronômicos sobre a produção de grãos de trigo e estimar os efeitos dos 

coeficientes de correlação entre estes e o rendimento de grãos, bem como observar 

o desmembramento dos efeitos diretos e indiretos dos componentes do rendimento 

avaliados. 

 

3.2 Material e métodos 

 

 As atividades de campo foram realizadas junto ao campo experimental do 

Centro de Genômica e Fitomelhoramento (CGF), que está localizado no Centro 

Agropecuário da Palma, pertencente à Universidade Federal de Pelotas, no 

município de Capão do Leão, Rio Grande do Sul, situado a 31º 52’ de latitude sul e 

52º 21’ de longitude oeste; a uma altitude de 13,24 m, com uma precipitação 

pluviométrica média anual de 1280,2 mm. O solo é classificado como Podzólico 

Vermelho-Amarelo (PVA) da unidade de Mapeamento Pelotas (SANTOS et. al., 

2006).  

 Foram empregados neste estudo 51 genótipos de trigo, desenvolvidos dentro 

do programa de melhoramento de trigo do CGF da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), cuja genealogia está representada na Tabela 1, além de cinco testemunhas 

representativas comercialmente. O delineamento experimental foi em blocos 

casualizados, com três repetições. A unidade experimental utilizada para avaliação 

foi de 1m² para os anos de 2015 e 2016. As datas de semeadura foram 28 de julho, 
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em 2015 e 17 de junho em 2016. No ano de 2015, a precipitação pluviométrica total 

durante o período de cultivo foi 873 mm e no ano de 2016 foi 524 mm. A adubação e 

calagem foram realizadas com base nas recomendações técnicas para a cultura do 

trigo para os estados do RS e SC (CBQFS, 2004). O controle de plantas daninhas, 

doenças e pragas foi realizado de acordo com as Recomendações da Comissão 

Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale (RCBPTT, 2015).  

 Durante o período de maturação fisiológica foram avaliados altura da planta 

(AP) em centímetros, que foi obtida no momento da colheita, considerando-se a 

distância, em centímetros, do nível do solo ao ápice da espiga, com exclusão das 

aristas e calculada a média de vários pontos da unidade experimental e número de 

afilhos férteis (AF) em unidades. Após, foram coletadas 10 espigas de cada parcela, 

as quais foram avaliados os seguintes caracteres do rendimento dos genótipos em 

estudo: massa da espiga (ME) em gramas, número de grãos por espiga (NGE) em 

unidades, massa de grãos da espiga (MGE) em gramas, número de espiguetas (NE) 

em unidades, comprimento da espiga (CE) em centímetros, medida do diâmetro 

(DG) e comprimento do grão (CG) da sétima espigueta em centímetros, massa de 

mil grãos (MMG) em gramas, e massa da parcela inteira para avaliação do 

rendimento por área (MP) em g/m². Em todas as avaliações foram consideradas as 

linhas centrais das parcelas para avaliação. 

Após a coleta dos dados, os mesmos foram submetidos à análise da variância 

pelo teste F a 5% de probabilidade para cada um dos anos em estudo. As 

correlações entre todos os caracteres foram estimadas a partir do quadrado médio 

esperado (QME), por meio da análise de variância, conforme descrito por Falconer & 

Mackay (1996) e a sua significância foi estimada por meio do teste t com n-2 graus 

de liberdade, sendo n o número de genótipos avaliados (SCOTT e KNOTT, 1974). A 

análise de trilha foi realizada considerando-se como variável básica o caráter MP. 

Ambas as avaliações foram obtidas com auxilio do programa computacional Genes 

(CRUZ, 2001). 
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Tabela 1 - Identificação e genealogia dos genótipos de trigo incluídos neste estudo. 
Capão do Leão, RS, 2017. 

GENÓTIPO GENEALOGIA GENÓTIPO GENEALOGIA 

1 BRS 220/MARFIM 29 SUPERA/BRS 194  

2 MARFIM/BRS 220 30 BRS 194/SUPERA 

3 BRS 220/SUPERA 31 SUPERA/FRONTANA   

4 SUPERA/BRS 220 32 FRONTANA/SUPERA 

5 BRS 220/VALENTE  33 SUPERA/ITAIPÚ   

6 VALENTE/BRS 220 34 ITAIPÚ/SUPERA 

7 BRS 220/BRS 194  35 SUPERA/QUARTZO   

8 BRS 194/BRS 220 36 QUARTZO/SUPERA 

9 BRS 220/FRONTANA  37 VALENTE/BRS 194  

10 FRONTANA/BRS 220 38 BRS 194/VALENTE 

11 BRS 220/ITAIPÚ 39 VALENTE/FRONTANA  

12 ITAIPÚ/BRS 220 40 FRONTANA/VALENTE 

13 BRS 220/QUARTZO 41 VALENTE/ITAIPÚ  

14 QUARTZO/BRS 220 42 ITAIPÚ/VALENTE 

15 MARFIM/SUPERA  43 VALENTE/QUARTZO  

16 SUPERA/MARFIM 44 QUARTZO/VALENTE 

17 MARFIM/VALENTE  45 BRS 194/FRONTANA  

18 VALENTE/MARFIM 46 FRONTANA/BRS 194 

19 MARFIM/BRS 194 47 BRS 194/ITAIPÚ   

20 BRS 194/MARFIM 48 ITAIPÚ/BRS 194 

21 MARFIM/FRONTANA  49 BRS 194/QUARTZO  

22 FRONTANA/MARFIM 50 QUARTZO/BRS 194 

23 MARFIM/ITAIPÚ 51 FRONTANA/ITAIPÚ   

24 ITAIPÚ/MARFIM 52 BRS PARRUDO 

25 MARFIM/QUARTZO 53 ORS JADEÍTE 

26 QUARTZO/MARFIM 54 CD 1440 

27 SUPERA/VALENTE  55 TBIO TORUK 

28 VALENTE/SUPERA 56 TBIO SINUELO 
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3.3 Resultados e discussão 

 

As estimativas dos coeficientes de correlação possibilitaram avaliar a 

magnitude e o direcionamento das influências de um caráter sobre o outro, dando 

um indicativo simples de associação entre os caracteres analisados (SILVA, et al., 

2005). A maior correlação fenotípica encontrada foi entre os caracteres MGE x ME 

(0,94 em 2015 e 0,91 em 2016). 

A partir dos coeficientes de correlação, no ano de 2015 (Tabela 2) observa-se 

que as variáveis MGE, NGE, ME e NE, apresentaram tendências a associações 

positivas entre elas e com o rendimento de grãos (MP), porém apresentaram baixa 

magnitude (0,32, 0,45, 0,34 e 0,42, respectivamente). Para o ano de 2016 (Tabela 

2), a variável MP não apresentou correlação significativa com o número de 

espiguetas, mantendo sua correlação com as demais variáveis encontradas em 

2015. 

A correlação significativa, porém baixa, observada entre NGE e MMG (0,39) 

no ano de 2015, pode ser explicada pela dificuldade na seleção quando se busca 

um maior número de grãos por espiga onde se tem dificuldade em manter o 

tamanho dos grãos. Para o mesmo ano, as variáveis AP, MGE e ME também 

apresentaram baixa magnitude quando correlacionadas com a variável MMG. Para o 

ano de 2016, nenhuma variável apresentou correlação com o caráter MMG, 

podendo as variações meteorológicas intrínsecas dos anos em estudo ter afetado tal 

caráter. Coeficientes de correlação baixos não representam falta de associação 

entre as características, mas inexistência de causa e efeito (VENCOVSKY & 

BARRIGA, 1992). 

A associação positiva de baixa magnitude do caráter AP com as variáveis 

MGE, ME, CE e MMG (Tabela 2) no ano de 2015 e apenas com a variável CE no 

ano de 2016 (Tabela 2), indica sua relação com o aumento no rendimento de grãos. 

Porém, a seleção de genótipos pela altura de planta associado ao rendimento têm 

prejudicado a obtenção de plantas mais produtivas em trigo, visto que a estatura 

elevada do trigo pode causar o acamamento. Por esse motivo, plantas altas são 

geralmente eliminadas no processo de seleção (CAMARGO et al., 1998; CAMARGO 

et al., 2000).  

O caráter CE se correlacionou em diferentes magnitudes de forma positiva 

com a maioria dos caracteres que compõem o rendimento de grãos (MGE NGE ME 
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NE) nos genótipos avaliados em ambos os anos de cultivo. De modo geral, nos dois 

anos houve uma tendência do caráter NE se correlacionar positivamente com os 

caracteres ME, NGE e MGE.  Nessas associações observa-se que tais caracteres se 

modificam conjuntamente, ou seja, o aumento no número de espiguetas propicia 

incrementos nos outros três caracteres a ele correlacionados (massa da espiga, 

número de grãos por espiga e massa de grãos da espiga). 

 Coeficientes de correlação de elevada magnitude, positivos e similares foram 

observados entre os caracteres ME x NGE, ME x MGE e NGE x MGE em ambos os 

anos, uma vez que são caracteres que compõem a massa da espiga, sendo o 

número de grãos por espiga (NGE) o maior responsável pelo aumento da massa da 

espiga, e a massa dos grãos da espiga coerente com a massa da espiga pelo fato 

que palha da espiga representar pequena porção na massa total (HARTWIG, 2007). 

As variáveis ME e MMG apenas em 2015 expressaram comportamento de 

associação positivas (Tabela 2). Esta correlação é de elevada importância, já que o 

caráter ME também revelou correlação com NGE, o que contribui com o aumento no 

rendimento final de grãos. 
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Tabela 2 -  Estimativas de correlação fenotípica entre os caracteres altura de planta (AP); Número de afilhos (AF); Comprimento de 
grão (CG); Diâmetro de grão (DG); Massa de grãos da espiga (MGE); Número de grãos da espiga (NGE); Massa da 
espiga (MGE); Número de grãos da espiga (NGE); Massa da espiga (MGE); Número de espiguetas (NE); Comprimento 
de espiga (CE); Massa da parcela (MP); Massa de mil grãos (MMG) para os anos de 2015 e 2016. Capão do Leão, RS, 
2017. 

  2015 

2016 

 
AP AF CG DG MGE NGE ME NE CE MP MMG 

AP 1 0,2384 0,0000 0,1073 0,3258* 0,2345 0,2889* 0,1208 0,3861** 0,2151 0,3110* 

AF 0,1800 1 -0,0200 0,3545 0,2100 0,1525 0,1652 0,1008 0,1201 0,1291 -0,0574 

CG 0,0500 0,1342 1 0,2191 0,1400 -0,1522 0,1052 0,0277 0,2331 -0,0734 -0,1164 

DG -0,1000 0,0632 0,0700 1 0,4997** 0,1656 0,3911** -0,0076 0,1059 -0,0818 0,0622 

MGE 0,1200 0,0515 0,1300 0,6298** 1 0,8331** 0,9474** 0,4958** 0,6106** 0,3248* 0,3897** 

NGE 0,0900 -0,0083 -0,2864* 0,1988 0,7599** 1 0,8440** 0,6409** 0,5499** 0,4552** 0,3998** 

ME 0,1300 0,1020 0,1200 0,4679** 0,9160** 0,7118** 1 0,6688** 0,7413** 0,3435** 0,3267* 

NE -0,0000 0,0667 0,0500 -0,1179 0,3445** 0,5560** 0,4866** 1 0,6321** 0,4207** 0,2224 

CE 0,3524** 0,1041 0,1800 0,0796 0,4975** 0,3869** 0,6824** 0,4205** 1 0,1609 0,0860 

MP 0,1100 0,1022 -0,1700 0,2384 0,3353* 0,3107* 0,2857* 0,2122 0,2531 1 0,5745 

MMG -0,2000 0,0078 -0,2600 0,1372 0,1700 0,2024 0,1501 -0,1205 -0,1210 0,0312 1 

* Significativo pelo Teste t, ao nível de 5% de probabilidade de erro. 
**Significativo pelo Teste t, ao nível de 1% de probabilidade de erro. 
N= Número de observações = 56 



54 
 

O caráter DG, no ano de 2015, apresentou correlação positiva, de baixa 

magnitude com as variáveis MGE e ME. No ano de 2016, o mesmo mostrou 

correlação positiva de baixa magnitude com ME novamente e de magnitude 

moderada com MGE. O caráter CG, apresentou correlação negativa de baixa 

magnitude com a variável NGE. Tais resultados provam que mesmo sendo pouco 

estudados, estes caracteres têm contribuição no rendimento final de grãos e podem 

se tornar objeto de estudo mais específico para esta finalidade dentro dos 

programas de melhoramento genético de trigo. Outros estudos relatam não haver 

efeitos positivos entre tamanho da semente e rendimento de grãos, sendo este 

último normalmente associado a um conjunto de caracteres da cultivar 

(BREDEMEIER et al, 2001).  

Os coeficientes de correlações obtidos neste trabalho revelaram que existem 

diferenças quanto a magnitude e sentido das correlações entre os caracteres 

estudados nos dois anos de cultivo. Tal fato pode ser resultado de variações no 

ambiente e a diferentes mecanismos que envolvem a fisiologia da planta que 

controlam a manifestação desses caracteres, bem como as diferenças de 

capacidade combinatória entre os genitores (FALCONER, 1987; CARVALHO et al., 

2004). Assim, deve-se levar em consideração os cruzamentos e gerações a qual se 

encontram as plantas em estudo para tomada de decisão, não levando em 

consideração somente a correlação entre os caracteres para seleção de genótipos 

superiores (HARTWIG et al., 2007). 

Dessa forma, através da seleção realizada com base na massa de espiga 

obtêm-se ganhos em ambos os componentes da massa de grãos da espiga (NGE e 

MMG) das populações avaliadas. Esses resultados colaboram no sentido da busca 

por plantas produtivas. Em qualquer dos genótipos avaliados é possível obter 

ganhos de alguma forma para o incremento do rendimento de grãos, por meio da 

seleção indireta nos componentes do rendimento ou em algum deles, sem prejudicar 

outros caracteres de interesse no melhoramento de trigo (HARTWIG et al., 2007). 

Para um melhor entendimento da relação entre as variáveis em estudo, a 

análise de trilha ou também chamada de path analysis vem sendo utilizada de modo 

que nos permite obter informações sobre um caráter de importância agronômica e 

de que forma um grupo de caracteres pode influenciar de maneira direta ou indireta 

sobre a variável principal (CRUZ; CARNEIRO, 2012).  Após diagnóstico de 

multicolinearidade, procedeu-se a análise de trilha para verificação dos efeitos 
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diretos e indiretos dos caracteres morfológicos e agronômicos em estudo. O 

diagnóstico apresentou multicolinearidade moderada a forte, sugerindo a retirada da 

variável MGE para desmembramento dos efeitos.  

A tabela 3 apresenta os efeitos diretos e indiretos das correlações no ano de 

2015, onde o maior efeito direto sobre a variável principal MP, foi MMG (0,30). O 

coeficiente de determinação foi considerado baixo (r²= 0,34), demostrando que as 

oscilações da variável básica não foram explicadas de forma satisfatória pelas 

variáveis aferidas. As variações meteorológicas neste ano também podem ter 

influenciado no resultado já que caracteres quantitativos sofrem grande influência do 

mesmo, podendo diminuir sua herdabilidade (CAIERÃO et al., 2001).  

A tabela 4 apresenta os dados da análise de trilha referente ao ano de 2016, 

os maiores efeitos totais encontrados foram para as variáveis NGE (0,31) e ME 

(0,28).  Os caracteres aferidos não demonstraram eficiência na determinação da 

variável MP, visto pelo valor expressivamente baixo do coeficiente de determinação 

(r²= 0,13). Tais resultados inconsistentes também foram encontrados por outros 

autores (VIEIRA, 2007; SILVA et al., 2016). 

Com a predominância em ambos os anos de alto efeito das variáveis 

residuais, outras variáveis que não foram aferidas neste estudo podem estar 

influenciando o rendimento de grãos, sendo portanto necessário novos estudos para 

conclusões mais condizentes com dados encontrados na literatura (CARVALHO et 

al., 2002).  
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Tabela 3 - Estimativas dos efeitos diretos e indiretos para caracteres¹ de importância agronômica em 56 genótipos de trigo no ano 
de 2015, no município de Capão do Leão, RS, 2017.  

CARÁTER AP AF CG DG NGE ME NE CE MMG 

Efeito direto sobre  MP 0,0450 0,0899 0,0109 -0,1143 0,1411 0,0520 0,1665 -0,0687 0,3064 

Efeito indireto via  AP - 0,0107 0,0001 0,0048 0,0106 0,0130 0,0054 0,0174 0,0140 

Efeito indireto via  AF 0,0214 - -0,0020 0,0319 0,0137 0,0149 0,0091 0,0108 -0,0052 

Efeito indireto via  CG 0,0000 -0,0002 - 0,0024 -0,0017 0,0011 0,0003 0,0025 -0,0013 

Efeito indireto via  DG -0,0123 -0,0405 -0,0250 - -0,0189 -0,0447 0,0009 -0,0121 -0,0071 

Efeito indireto via  NGE 0,0331 0,0215 -0,0215 0,0234 - 0,1191 0,0904 0,0776 0,0564 

Efeito indireto via  ME 0,0150 0,0086 0,0055 0,0203 0,0439 - 0,0347 0,0385 0,0170 

Efeito indireto via  NE 0,0201 0,0168 0,0046 -0,0013 0,1067 0,1113 - 0,1052 0,0370 

Efeito indireto via  CE -0,0265 -0,0082 -0,0160 -0,0073 -0,0378 -0,0509 -0,0434 - -0,0059 

Efeito indireto via  MMG 0,0953 -0,0176 -0,0357 0,0191 0,1225 0,1001 0,0681 0,0263 - 

TOTAL 0,2151 0,1291 -0,0734 -0,0818 0,4552 0,3435 0,4207 0,1609 0,5745 

Coeficiente de determinação 

  

0,3468 

      Valor de k usado na análise 

  

0,5329 

      Efeito da variável residual     0,8081             

¹AP= altura de planta; AF= Número de afilhos; CG= Comprimento de grão; DG= Diâmetro do grão; NGE= Número de grãos por espiga; ME= Massa da 
espiga; NE= Número de espiguetas; CE= Comprimento da espiga; MMG= Massa de mil grãos 
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Tabela 4 - Estimativas dos efeitos diretos e indiretos para caracteres¹ de importância agronômica em 56 genótipos de trigo no ano 
de 2016, no município de Capão do Leão, RS, 2017. 

CARÁTER AP AF CG DG NGE ME NE CE MMG 

Efeito direto sobre  MP 0,0420 0,0489 -0,1107 0,1215 0,0855 0,0455 0,0719 0,0861 -0,0071 

Efeito indireto via  AP - 0,0075 0,0019 -0,0023 0,0036 0,0056 -0,0015 0,0148 -0,0070 

Efeito indireto via  AF 0,0088 - 0,0066 0,0031 -0,0004 0,0050 0,0033 0,0051 0,0004 

Efeito indireto via  CG -0,0051 -0,0149 - -0,0072 0,0317 -0,0136 -0,0060 -0,0203 0,0283 

Efeito indireto via  DG -0,0067 0,0077 0,0079 - 0,0241 0,0568 -0,0143 0,0097 0,0167 

Efeito indireto via  NGE 0,0073 -0,0007 -0,0245 0,0170 - 0,0609 0,0475 0,0331 0,0173 

Efeito indireto via  ME 0,0061 0,0046 0,0056 0,0213 0,0324 - 0,0221 0,0310 0,0068 

Efeito indireto via  NE -0,0026 0,0048 0,0039 -0,0085 0,0400 0,0350 - 0,0302 -0,0087 

Efeito indireto via  CE 0,0304 0,0090 0,0158 0,0069 0,0333 0,0588 0,0362 - -0,0104 

Efeito indireto via  MMG 0,0012 -0,0001 0,0018 -0,0010 -0,0014 -0,0011 0,0009 0,0009 - 

TOTAL 0,1118 0,1022 -0,1716 0,2385 0,3107 0,2857 0,2122 0,2531 0,0312 

Coeficiente de determinação 

  

0,1340 

      Valor de k usado na análise 

  

0,7235 

      Efeito da variável residual     0.9306             

¹AP= altura de planta; AF= Número de afilhos; CG= Comprimento de grão; DG= Diâmetro do grão; NGE= Número de grãos por espiga; ME= Massa da 
espiga; NE= Número de espiguetas; CE= Comprimento da espiga; MMG= Massa de mil grãos. 
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3.4 Conclusões 

 

 No grupo de genótipos estudados, os caracteres massa de grãos da espiga, 

número de grãos da espiga e massa da espiga apresentam as maiores correlações 

nos dois anos de cultivo, porém demonstraram baixo valor significativo. 

 As variáveis massa de grãos da espiga, número de grãos da espiga e massa 

da espiga podem ser utilizadas para seleção de genótipos elite dentro dos 

programas de melhoramento.  

 A ausência de correlações significativas com a massa da parcela indica que 

genótipos produtivos tem diferentes estratégias de incremento no rendimento.  
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Capítulo IV 

 

 

4. Interação genótipo x ano para caracteres agronômicos de importância na 

cultura do trigo e sua variação frente a mudanças climáticas 

 

 

4.1 Introdução 

 

Explorado pelo homem há milhares de anos, o trigo (Triticum aestivum) é uma 

das culturas mais difundidas pelo mundo, com produção anual de aproximadamente 

700 milhões de toneladas (USDA, 2017). O Brasil ainda não é autossuficiente na 

produção deste cereal, mesmo com uma produção de aproximadamente 6 milhões 

de toneladas por ano (CONAB, 2017), sendo necessária a importação de trigo para 

suprir a demanda interna. 

Com o aprimoramento das técnicas de melhoramento genético, o trigo vem 

sendo cultivado nas mais variadas condições climáticas devido a sua alta 

capacidade de adaptação. Mesmo com uma determinada maleabilidade dos 

componentes de rendimento sobre a variável resposta, na cultura do trigo, as 

condições climáticas do ambiente em que a cultura se encontra ainda têm grande 

contribuição na composição final do rendimento de grãos (CUNHA et al. 2009, 

FRANCESCHI et al. 2010, SILVA et al. 2011).  

Assim, o cultivo de trigo em diferentes ambientes expõe os genótipos a 

possíveis interações ambientais, sejam elas por diferenças de clima, solo, manejo, 

etc. Desta forma, é mais difícil selecionar linhagens que apresentem ampla 

adaptabilidade e estabilidade (CAIERÃO et al., 2006; CARGNIN et al.; 2006;  

FRANCESCHI et al., 2010; SILVA et al., 2011), sendo então necessário 

experimentos em larga escala em vários ambientes para melhor exploração das 

potencialidades dos genótipos em estudo (BORNHOFEN et al., 2017). Para se 

conseguir um aumento na produtividade das lavouras tritícolas deve-se visar o 

estabelecimento de estratégias onde os genótipos tenham vantagens positivas 
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independentes do ambiente que se encontram e que possam  maximizar o 

rendimento de grãos através de possíveis interações dentro da área agrícola 

(SCHEEREN, 1999; SILVEIRA et al., 2010). 

Um dos principais aspectos influenciadores na produção de grãos é a 

variação meteorológica, a qual é motivo de preocupação entre os agricultores pois 

pode alterar a época de semeadura, escolha da cultivar e até mesmo afetar a 

incidência de doenças e pragas. Esta cultura apresenta ampla adaptação a 

diferentes ambientes no mundo, mas seu rendimento final pode ser afetado de forma 

quantitativa e qualitativa pelas oscilações climáticas durante a estação de 

crescimento e entre os anos de cultivo (CUNHA, 1998; GUARIENTI, et al., 2003). 

Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivo avaliar cruzamentos de 

trigo e seu desempenho, e como seus caracteres morfológicos e de rendimento 

podem ser afetados observando as variações meteorológicas nos anos de 2015 e 

2016, no município de Capão do Leão, RS. 

 

4.2 Material e métodos 

 

 As atividades de campo foram realizadas junto ao campo experimental do 

Centro de Genômica e Fitomelhoramento (CGF), que está localizado no Centro 

Agropecuário da Palma, pertencente à Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no 

município de Capão do Leão, Rio Grande do Sul, situado a 31º 52’ de latitude sul e 

52º 21’ de longitude oeste; a uma altitude de 13,24 m, com uma precipitação 

pluviométrica média anual de 1280,2 mm. O solo é classificado como Podzólico 

Vermelho-Amarelo (PVA) da unidade de Mapeamento Pelotas (SANTOS et. al., 

2006).  

 Foram empregados neste estudo 51 genótipos de trigo, desenvolvidos dentro 

do programa de melhoramento de trigo do CGF da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), cuja genealogia está representada na Tabela 1, além de cinco testemunhas 

representativas comercialmente. O delineamento experimental foi em blocos 

casualizados, com três repetições. A unidade experimental utilizada para avaliação 

foi de 1m² para os anos de 2015 e 2016. As datas de semeadura foram 28 de julho, 

em 2015 e 17 de junho em 2016. No ano de 2015, a precipitação pluviométrica total 

durante o período de cultivo foi 873 mm e no ano de 2016 foi 524 mm. A adubação e 
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calagem foram realizadas com base nas recomendações técnicas para a cultura do 

trigo para os estados do RS e SC (CBQFS, 2004). O controle de plantas daninhas, 

doenças e pragas foi realizados de acordo com as Recomendações da Comissão 

Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale (RCBPTT, 2015).  

Durante o período de maturação fisiológica foram avaliados altura da planta 

(AP) em centímetros, que foi obtida no momento da colheita, considerando-se a 

distância, em centímetros, do nível do solo ao ápice da espiga, com exclusão das 

aristas e calculada a média de vários pontos da unidade experimental e número de 

afilhos férteis (AF) em unidades. Após, foram coletadas 10 espigas de cada parcela, 

as quais foram avaliados os seguintes caracteres do rendimento dos genótipos em 

estudo: massa da espiga (ME) em gramas, número de grãos por espiga (NGE) em 

unidades, massa de grãos da espiga (MGE) em gramas, número de espiguetas (NE) 

em unidades, comprimento da espiga (CE) em centímetros, medida do diâmetro 

(DG) e comprimento do grão (CG) da sétima espigueta em centímetros, massa de 

mil grãos (MMG) em gramas, e massa da parcela inteira para avaliação do 

rendimento por área (MP) em g/m². Em todas as avaliações foram consideradas as 

linhas centrais das parcelas para avaliação.  

Os dados climatológicos utilizados neste estudo foram extraídos do banco de 

dados da EMBRAPA/UFPEL/INMET. Foram verificadas as pressuposições do 

modelo matemático (homogeneidade da variância dos erros e normalidade da 

distribuição dos erros estimados), não sendo necessária a transformação de dados. 

A análise da variância (Anova) dos dois anos agrícolas em estudo foi realizada 

posteriormente, através do teste F para verificação das significâncias dos efeitos de 

genótipos, anos e interação genótipo x ano. O teste de agrupamento de médias 

utilizado foi Scott-Knott ao nível de significância p <0,05 (SCOTT e KNOTT, 1974). 
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Tabela 1 - Identificação e genealogia dos genótipos de trigo incluídos neste estudo. 
Capão do Leão, RS, 2017. 

GENÓTIPO GENEALOGIA GENÓTIPO GENEALOGIA 

1 BRS 220/MARFIM 29 SUPERA/BRS 194  

2 MARFIM/BRS 220 30 BRS 194/SUPERA 

3 BRS 220/SUPERA 31 SUPERA/FRONTANA   

4 SUPERA/BRS 220 32 FRONTANA/SUPERA 

5 BRS 220/VALENTE  33 SUPERA/ITAIPÚ   

6 VALENTE/BRS 220 34 ITAIPÚ/SUPERA 

7 BRS 220/BRS 194  35 SUPERA/QUARTZO   

8 BRS 194/BRS 220 36 QUARTZO/SUPERA 

9 BRS 220/FRONTANA  37 VALENTE/BRS 194  

10 FRONTANA/BRS 220 38 BRS 194/VALENTE 

11 BRS 220/ITAIPÚ 39 VALENTE/FRONTANA  

12 ITAIPÚ/BRS 220 40 FRONTANA/VALENTE 

13 BRS 220/QUARTZO 41 VALENTE/ITAIPÚ  

14 QUARTZO/BRS 220 42 ITAIPÚ/VALENTE 

15 MARFIM/SUPERA  43 VALENTE/QUARTZO  

16 SUPERA/MARFIM 44 QUARTZO/VALENTE 

17 MARFIM/VALENTE  45 BRS 194/FRONTANA  

18 VALENTE/MARFIM 46 FRONTANA/BRS 194 

19 MARFIM/BRS 194 47 BRS 194/ITAIPÚ   

20 BRS 194/MARFIM 48 ITAIPÚ/BRS 194 

21 MARFIM/FRONTANA  49 BRS 194/QUARTZO  

22 FRONTANA/MARFIM 50 QUARTZO/BRS 194 

23 MARFIM/ITAIPÚ 51 FRONTANA/ITAIPÚ   

24 ITAIPÚ/MARFIM 52 BRS PARRUDO 

25 MARFIM/QUARTZO 53 ORS JADEÍTE 

26 QUARTZO/MARFIM 54 CD 1440 

27 SUPERA/VALENTE  55 TBIO TORUK 

28 VALENTE/SUPERA 56 TBIO SINUELO 
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4.3 Resultados e discussão 

 

O cultivo do trigo se inicia no inverno, época em que a radiação solar é 

reduzida e a tendência é o aumento da mesma com a aproximação da estação 

primavera. No ano de 2015 a radiação no início do cultivo apresentou diferenças em 

relação ao ano de 2016 (217.8 cal.cm².dia-1  e 189.3 cal.cm².dia-1, respectivamente), 

enquanto que no final da safra para ambos os anos, a radiação foi maior, devido 

também a chegada do verão (441 cal.cm².dia-1 e 502 cal.cm².dia-1, para 2015 e 2016 

respectivamente) (Figura 1). No ano de 2015 a precipitação foi maior em relação ao 

ano de 2016 (Figura 1), atingindo um acumulado de 252 mm no mês de setembro, 

sendo que no ano de 2016 a precipitação máxima foi de 145 no mês de agosto.  

No mês em que foi realizado o plantio da safra 2016, a precipitação foi de 

apenas 17 mm, contrastando com os 105 mm do ano anterior para a mesma prática. 

Neste contexto, devemos pensar também, além da quantidade de chuva, na 

distribuição da mesma ao longo do ciclo da cultura, onde algumas fases exigem 

mais e podem garantir resultados melhores no rendimento final. Em geral, as 

temperaturas médias, máximas e mínimas foram mais elevadas na safra de 2015 

sendo que no mesmo ano a média atingiu 22.4ºC. Em 2016 a média foi 19.6 ºC 

(Figura 2) (EMBRAPA/UFPEL/INMET, 2017). 

 

Figura 1 - Precipitação média e radiação solar no período de cultivo do trigo no ano 
de 2015 e 2016. Capão do Leão, RS, 2017. 
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Figura 2 - Temperaturas médias no período de cultivo de trigo no ano de 2015 e 

2016. Capão do Leão, RS, 2017. 
 

Na tabela 2 consta o resumo da análise da variância dos 56 genótipos 

avaliados neste estudo. Através da análise dos quadrados médios para as fontes de 

variação genótipo, ano e interação genótipo x ano, é possível observar diferenças 

significativas (p≤0,05) para todas as características avaliadas. A significância da 

interação ano x genótipo nos indica a necessidade de avaliarmos os mesmos 

genótipos por mais de um ano, sendo tão mais confiável quanto maior o número de 

anos de avaliação. Os coeficientes de variação apresentaram valores bastante 

distintos para cada variável, onde o valor mais baixo apresentado foi para o caráter 

CG (2,41) e o mais alto para o caráter MP (27,08), sendo este último o único fora do 

padrão de 20% sugerido para avaliações de campo (LUCIO, et al., 1999; 

PIMENTEL-GOMES e GARCIA, 2002), mas justificável pelas variações climáticas 

durante a safra agrícola nos diferentes anos. 

A média de cada caráter nos mune de parâmetros que possam ser 

comparados às cultivares que já estão disponíveis no mercado comercial brasileiro. 

Através dos dados fornecidos pela Conab (2017), podemos observar que muitos dos 

genótipos utilizados neste estudo se equivalem às médias nacionais dos respectivos 

anos (2015 e 2016), evidenciando o potencial produtivo destas cultivares 

semelhante aos trigos mais cultivados no país. 
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Tabela 2 - Resumo da análise da variância de características¹ de genótipos de trigo 
nos anos de 2015 e 2016. Capão do Leão, RS, 2017. 

F.V GL 
QUADRADOS MÉDIOS   

AP AF CG DG MGE NGE 

ANO 1 14207,05* 91,63* 22,17* 1,09* 25,69* 15317,10* 

GENÓTIPO 55 388,49* 1,09* 0,47* 0,07* 0,07* 54,58* 

ANOxGEN 55 57,23* 0,74* 0,06* 0,04* 0,05* 36,74* 

RESÍDUO 222 26,03 0,35 0,02 0,01 0,01 9,83 

CV%   5,95 14,84 2,41 3,37 11,57 9,68 

F.V GL 
QUADRADOS MÉDIOS   

ME NE CE MP MMG   

ANO 1 41,24* 52,25* 39,82* 65967,68* 106,07* 

 GENÓTIPO 55 0,12* 6,49* 1,70* 7287,56* 35,84* 

 ANOxGEN 55 0,09* 2,97* 0,49* 7934,71* 37,57* 

 RESÍDUO  222 0,02 0,86 0,14 11,15 3,09   

CV%   10,75 6,07 4,65 27, 08 4,85   

¹ Caracteres: Altura de planta (AP); Número de afilhos (AF); Comprimento de grão (CG); Diâmetro de grão (DG); 

Massa de grãos da espiga (MGE); Número de grãos da espiga (NGE); Massa da espiga (MGE); Número de 

espiguetas (NE); Comprimento de espiga (CE); Massa da parcela (MP); Massa de mil grãos (MMG). 

*Significativo pelo teste F a p≤0,05 de probabilidade. 

Os efeitos de uma variação no rendimento ou em caractere s específicos de 

trigo podem ser devido a mudanças meteorológicas, mudanças de ambientes e em 

diferentes anos de cultivo (TAVARES et al., 2014).  

A altura de plantas é um dos componentes do rendimento mais visado dentro 

dos programas de melhoramento pela redução do acamamento e mais fácil manejo. 

Porém, plantas mais baixas tendem a acumular menos reservas, o que pode resultar 

em menor rendimento de grãos (CAIERÃO et al., 2006). Na tabela 3 podemos 

observar que para fins de seleção de genótipos os cruzamentos FRONTANA x 

ITAIPÚ, SUPERA x FRONTANA e VALENTE x MARFIM foram os que apresentaram 

a menor altura de planta entre todos os genótipos nos dois anos de cultivo.  
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Tabela 3 - Médias de 56 genótipos de trigo para caracteres de rendimento¹ nos anos 
agrícolas de 2015 e 2016 no município de Capão do Leão, RS. Capão do 
Leão, RS, 2017. 

TRATAMENTO  
MÉDIAS 

AP AF CG 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

BRS 194_BRS 220        86,30 Ab 86,40 Ac 5,44 Aa 3,53 Aa 6,31 Bd 7,44 Aa 

BRS 194_FRONTANA      84,35 Bb 105,43 Aa 3,75 Ab 3,60 Ba 6,20 Be 6,87 Ab 

BRS 194_ITAIPU        71,30 Ac 97,60 Aa 3,60 Ab 3,53 Aa 6,36 Ad 6,31 Bd 

BRS 194_MARFIM     91,80 Aa 92,70 Ab 5,10 Aa 4,07 Ba 6,92 Ab 6,29 Bd 

BRS 194_QUARTZO         77,70 Ac 100,33 Aa 3,75 Ab 3,77 Ba 6,20 Be 6,62 Ac 

BRS 194_SUPERA       89,65 Aa 84,60 Bc 3,75 Ab 3,30 Ba 6,35 Bd 6,66 Ac 

BRS 194_VALENTE    92,85 Aa 88,57 Bc 6,75 Aa 3,23 Ba 6,48 Bc 6,66 Ac 

BRS 220_BRS 194           65,55 Bd 103,47 Aa 5,05 Aa 3,63 Ba 6,23 Be 6,91 Ab 

BRS 220_FRONTANA      70,55 Bc 92,60 Ab 4,55 Ab 3,30 Ba 6,29 Bd 7,22 Aa 

BRS 220_ITAIPU          83,75 Ab 90,00 Ab 4,70 Aa 3,60 Ba 6,74 Ab 6,08 Bd 

BRS 220_MARFIM         72,45 Bc 97,30 Aa 4,35 Ab 3,63 Ba 7,43 Aa 7,26 Ba 

BRS 220_QUARTZO   80,05 Bb 102,60 Aa 4,60 Ab 3,70 Ba 6,35 Bd 6,82 Ab 

BRS 220_SUPERA   91,75 Ba 99,23 Aa 4,20 Ab 2,97 Ba 6,31 Bd 6,70 Ac 

BRS 220_VALENTE      91,55 Aa 80,90 Bc 4,85 Aa 4,60 Aa 6,57 Bc 6,66 Ac 

FRONTANA_BRS 194       78,80 Bc 94,00 Ab 4,05 Ab 3,73 Ba 6,16 Be 6,85 Ab 

FRONTANA_BRS 220       81,25 Bb 100,90 Aa 5,00 Aa 3,03 Ba 5,83 Bg 7,02 Ab 

FRONTANA_ITAIPU      63,60 Bd 80,57 Ac 3,60 Bb 3,87 Aa 6,29 Bd 6,76 Ab 

FRONTANA_MARFIM       85,45 Bb 86,17 Ac 4,75 Aa 3,27 Ba 5,77 Bg 6,62 Ac 

FRONTANA_SUPERA     85,05 Bb 97,00 Aa 3,95 Ab 3,47 Ba 6,23 Be 6,37 Ad 

FRONTANA_VALENTE   86,70 Bb 109,33 Aa 4,85 Aa 3,90 Ba 5,77 Bg 7,30 Aa 

ITAIPU_BRS 194         78,85 Bc 92,17 Ab 4,00 Ab 3,30 Ba 5,90 Bf 7,23 Aa 

ITAIPU_BRS 220        91,40 Ba 98,83 Aa 5,70 Aa 3,37 Ba 6,32 Ad 6,32 Ad 

ITAIPU_MARFIM           78,80 Bc 103,60 Aa 3,73 Ab 4,03 Aa 6,24 Be 6,41 Ad 

ITAIPU_SUPERA            81,90 Bb 95,50 Ab 4,20 Ab 4,07 Ba 6,75 Bb 6,87 Ab 

ITAIPU_VALENTE      84,05 Bb 101,57 Aa 4,90 Aa 3,23 Aa 5,68 Bg 6,80 Ab 

MARFIM_BRS 194         84,50 Bb 86,20 Ac 5,15 Ba 3,10 Aa 5,73 Bg 6,39 Ad 

MARFIM_BRS 220         84,75 Bb 88,97 Ac 4,95 Aa 3,73 Ba 6,40 Bd 6,82 Ab 

MARFIM_FRONTANA         75,30 Ac 89,37 Ac 5,55 Aa 3,43 Ba 6,37 Bd 6,72 Ac 

MARFIM_ITAIPU      86,95 Ab 91,30 Ab 4,20 Ab 3,10 Ba 5,92 Bf 6,70 Bc 

MARFIM_QUARTZO         73,65 Ac 99,03 Aa 4,35 Ab 4,20 Ba 6,18 Be 7,03 Ab 

MARFIM_SUPERA         79,25 Bb 80,23 Aa 5,30 Aa 3,17 Aa 6,15 Be 6,45 Ad 

MARFIM_VALENTE          67,50 Aa 92,53 Ba 4,85 Aa 3,43 Aa 6,58 Bc 6,82 Ab 

PARRUDO               75,15 Ca 94,17 Ab 3,40 Ab 3,93 Aa 6,59 Bc 6,92 Ab 

QUARTZO_BRS 194        77,20 Bc 92,93 Ab 4,40 Ab 2,93 Ba 6,04 Bf 6,83 Ab 

QUARTZO_BRS 220          62,70 Bd 91,47 Ab 4,90 Aa 2,70 Ba 6,34 Bd 7,01 Ab 

QUARTZO_MARFIM     65,05 Ad 98,67 Aa 5,60 Aa 3,63 Ba 5,68 Bg 6,86 Ab 

QUARTZO_SUPERA  92,15 Aa 80,60 Bc 3,20 Ab 3,03 Aa 6,66 Ac 6,64 Bc 

QUARTZO_VALENTE     83,90 Ab 99,00 Aa 4,35 Ab 3,17 Ba 6,60 Ac 6,48 Bd 
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Continuação...             

SUPERA_BRS 194   91,95 Aa 88,40 Ac 4,15 Ab 3,17 Ba 6,43 Bc 6,53 Ac 

SUPERA_BRS 220         89,35 Aa 93,77 Ab 5,50 Aa 3,30 Ba 6,25 Be 6,54 Ac 

SUPERA_FRONTANA         69,15 Bd 88,43 Ac 3,55 Ab 3,27 Ba 6,07 Be 6,60 Ac 

SUPERA_ITAIPU       86,00 Bb 95,20 Ab 3,95 Ab 3,67 Ba 6,25 Be 6,82 Ab 

SUPERA_MARFIM         82,10 Bb 91,97 Ab 5,15 Aa 4,07 Aa 6,66 Bc 7,14 Aa 

SUPERA_QUARTZO        78,75 Bc 96,13 Ab 4,70 Aa 3,30 Ba 6,58 Ac 6,57 Bc 

SUPERA_VALENTE   76,65 Bc 99,20 Aa 5,40 Aa 3,90 Aa 6,11 Be 6,82 Ab 

TBIO SINUELO         74,85 Bc 91,97 Ab 3,95 Ab 3,97 Aa 6,37 Bd 7,20 Aa 

VALENTE_BRS 194      55,60 Bd 90,43 Ab 4,35 Ab 3,50 Aa 5,97 Bf 6,60 Ac 

VALENTE_BRS 220          74,55 Bc 96,67 Ab 5,20 Aa 3,83 Aa 6,16 Be 7,08 Aa 

VALENTE_FRONTANA     85,05 Bb 97,77 Aa 4,40 Ab 3,50 Aa 6,06 Be 6,94 Ab 

VALENTE_ITAIPU         77,30 Bc 94,57 Ab 4,10 Ab 3,70 Aa 6,00 Bf 7,12 Aa 

VALENTE_MARFIM       76,60 Bc 81,17 Ac 5,30 Aa 3,10 Ba 6,20 Be 6,96 Ab 

VALENTE_QUARTZO          74,00 Bc 91,27 Ab 4,15 Ab 3,60 Aa 6,34 Bd 6,94 Ab 

VALENTE_SUPERA        85,85 Ab 83,77 Bc 4,50 Ab 3,47 Ba 6,30 Bd 6,91 Ab 

¹Caracteres: AP= Altura de planta; AF= número de afilhos; CG= comprimento do grão. Médias 
seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem estatisticamente 
pelo teste F com p≤0,05 de probabilidade de erro. 
 

A produtividade final de grãos é o resultado de diversos fatores atuando em 

conjunto, enquanto as variações das características em diferentes anos de cultivo se 

devem à genética das plantas e ao ambiente de cultivo (TAVARES et al., 2014) 

O aumento médio das temperaturas na cultura do trigo pode ser considerado 

um fator limitante, já que tem influência direta sobre o acúmulo de reservas e 

consequentemente, a qualidade do produto final, bem como o calor pode afetar a 

qualidade do pólen, interferindo diretamente na fecundação (WHAID et ., 2007; 

DOLFERUS; JI; RICHARDS, 2011). Na tabela 3 os cruzamentos BRS 194 x BRS 

220, ITAIPÚ x VALENTE, MARFIM x SUPERA, MARFIM x VALENTE, SUPERA x 

MARFIM, SUPERA x VALENTE, VALENTE x BRS 220 e VALENTE x MARFIM, 

apresentaram o maior número de afilhos entre as plantas avaliadas em ambos os 

anos de cultivo. O número de afilhos férteis por área produtiva de trigo tem impacto 

direto positivo na manutenção e incremento no rendimento final de grãos (SILVEIRA, 

et al., 2010). 

Trabalhos realizados por Valério (2008) com diferentes densidades de 

semeadura mostraram uma correlação negativa entre MGE e NGE para o 

rendimento de grãos. Tal fato corrobora com o presente estudo (tabela 4), onde se 

observa que os cruzamentos que apresentaram maior número de afilhos nos dois 

anos não tiveram bom desempenho nos caracteres MGE e NGE. É possível justificar 
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tal resultado pela competição entre plantas e o aumento da temperatura na estação 

de cultivo, onde ocorre uma remobilização dos fotoassimilados e consequentemente 

menor enchimento de grãos (WAHID et al., 2007).  Quando isolamos tais caracteres 

(MGE e NGE) os cruzamentos BRS 194 x VALENTE, BRS 220 x FRONTANA, BRS 

220 x QUARTZO, FRONTANA x BRS 220, SUPERA x BRS 194 e VALENTE x 

QUARTZO, apresentaram valores significativos em ambos os anos agrícolas.  

 

Tabela 4 - Médias de 56 genótipos de trigo para caracteres de rendimento¹ nos anos 
agrícolas de 2015 e 2016 no município de Capão do Leão, RS. Capão do 
Leão, RS, 2017. 

TRATAMENTO  
MÉDIAS 

DG MGE NGE 

 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

BRS 194_BRS 220        3,14 Ab 3,18 Aa 0,76 Ab 1,43 Aa 26,60 Bc 37,97 Ab 

BRS 194_FRONTANA      2,88 Bc 2,98 Ab 0,74 Ab 1,35 Ab 23,30 Bd 40,73 Aa 

BRS 194_ITAIPU        2,92 Ac 2,91 Ab 0,74 Ab 1,18 Ac 26,50 Bc 40,17 Aa 

BRS 194_MARFIM     3,10 Bb 3,18 Aa 0,75 Ab 1,36 Ab 23,05 Bd 41,37 Aa 

BRS 194_QUARTZO         2,93 Bc 3,10 Aa 0,59 Ac 1,34 Ab 20,10 Be 39,47 Aa 

BRS 194_SUPERA       2,78 Bd 3,09 Aa 0,54 Ac 1,36 Ab 18,10 Be 42,03 Aa 

BRS 194_VALENTE    3,26 Aa 3,20 Ba 0,80 Aa 1,41 Aa 26,50 Bc 40,10 Aa 

BRS 220_BRS 194           2,91 Bc 3,22 Aa 0,39 Ad 1,55 Aa 15,60 Be 41,40 Aa 

BRS 220_FRONTANA      2,87 Bc 3,00 Ab 0,92 Aa 1,50 Aa 28,25 Bc 43,27 Aa 

BRS 220_ITAIPU          2,84 Bd 3,00 Ab 0,65 Ab 1,48 Aa 22,30 Bd 52,07 Aa 

BRS 220_MARFIM         3,12 Ab 2,80 Bc 0,74 Ab 1,45 Aa 22,00 Bd 42,70 Aa 

BRS 220_QUARTZO   2,95 Bc 3,34 Aa 0,95 Aa 1,60 Aa 30,05 Bb 38,37 Ab 

BRS 220_SUPERA   2,84 Bd 3,07 Aa 0,89 Aa 1,37 Ab 30,10 Bb 40,80 Aa 

BRS 220_VALENTE      2,66 Bd 3,12 Aa 0,68 Ab 1,28 Ab 24,75 Bd 39,50 Aa 

FRONTANA_BRS 194       2,96 Bc 3,28 Aa 0,72 Ab 1,28 Ab 23,55 Bd 34,67 Ab 

FRONTANA_BRS 220       2,92 Bc 3,22 Aa 0,88 Aa 1,47 Aa 35,45 Ba 41,23 Aa 

FRONTANA_ITAIPU      3,13 Ab 3,18 Aa 0,63 Ab 1,62 Aa 21,15 Bd 46,23 Aa 

FRONTANA_MARFIM   3,03 Bb 3,28 Aa 0,75 Ab 1,20 Ac 22,65 Bd 35,23 Ab 

FRONTANA_VALENTE   3,06 Bb 3,17 Aa 0,79 Aa 1,33 Ab 26,85 Bc 37,60 Ab 

ITAIPU_BRS 194         2,79 Bd 3,22 Aa 0,76 Ab 1,47 Aa 26,25 Bc 39,97 Aa 

ITAIPU_BRS 220        3,22 Aa 3,08 Ba 1,05 Aa 1,24 Ac 30,55 Bb 41,00 Aa 

ITAIPU_MARFIM           2,91 Bc 3,15 Aa 0,70 Ab 1,28 Ab 22,80 Bd 40,13 Aa 

ITAIPU_SUPERA            3,07 Ab 3,01 Ab 0,90 Aa 1,11 Ac 26,40 Bc 36,27 Ab 
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ITAIPU_VALENTE      2,90 Bc 3,15 Aa 0,69 Ab 1,47 Aa 26,75 Bc 43,10 Aa 

MARFIM_BRS 194         2,94 Bc 3,13 Aa 0,93 Aa 1,31 Ab 34,90 Ba 40,80 Aa 

MARFIM_BRS 220         3,05 Ab 3,05 Aa 0,80 Aa 1,30 Ab 28,00 Bc 40,03 Aa 

MARFIM_FRONTANA         3,23 Ba 2,84 Ac 0,80 Aa 0,85 Ad 26,80 Ac 27,97 Ab 

MARFIM_ITAIPU      2,87 Ac 2,80 Bc 0,63 Ab 0,84 Ad 20,15 Ae 30,63 Ab 

MARFIM_QUARTZO         2,91 Bc 3,11 Aa 0,90 Aa 1,34 Ab 30,90 Ab 38,90 Aa 

MARFIM_SUPERA         3,19 Aa 2,98 Bb 0,74 Ab 1,42 Aa 22,65 Bd 45,47 Aa 

MARFIM_VALENTE          3,10 Ab 3,05 Aa 0,60 Ac 1,29 Ab 20,25 Be 38,87 Aa 

PARRUDO               2,92 Ac 2,87 Bc 0,89 Aa 1,06 Ac 26,65 Bc 35,10 Ab 

QUARTZO_BRS 194        2,97 Bc 2,98 Ab 0,68 Ab 1,38 Ab 28,40 Bc 43,03 Aa 

QUARTZO_BRS 220          3,14 Bb 3,12 Aa 0,74 Ab 1,25 Ab 25,35 Bc 35,17 Ab 

QUARTZO_MARFIM    3,03 Bb 3,14 Aa 0,70 Ab 1,38 Ab 28,75 Bc 38,53 Ab 

QUARTZO_SUPERA  2,77 Bd 3,23 Aa 0,83 Aa 1,36 Ab 25,70 Bc 39,33 Aa 

QUARTZO_VALENTE     3,00 Ab 2,72 Bc 0,68 Ab 1,01 Ad 25,75 Bc 38,13 Ab 

SUPERA_BRS 194   2,87 Bc 3,15 Aa 0,86 Aa 1,48 Aa 28,65 Bc 44,00 Aa 

SUPERA_BRS 220         3,01 Ab 2,82 Bc 0,84 Aa 0,98 Ad 28,90 Bc 34,07 Ab 

SUPERA_FRONTANA         2,84 Bd 3,04 Ab 0,58 Ac 1,16 Ac 21,45 Bd 35,93 Ab 

SUPERA_ITAIPU       3,26 Aa 2,97 Bb 0,76 Ab 1,29 Ab 26,90 Bc 39,77 Aa 

SUPERA_MARFIM         3,12 Bb 3,13 Aa 0,96 Aa 1,33 Ab 33,00 Ba 37,87 Ab 

SUPERA_QUARTZO        3,09 Bb 3,11 Aa 0,84 Aa 1,27 Ab 24,40 Bd 39,90 Aa 

SUPERA_VALENTE   3,10 Ab 2,93 Bb 0,70 Ab 1,10 Ac 27,30 Bc 33,87 Ab 

TBIO SINUELO         3,02 Bb 3,03 Ab 0,95 Aa 1,22 Ac 29,90 Bb 37,10 Ab 

VALENTE_BRS 194      2,81 Bd 3,31 Aa 0,45 Ad 1,47 Aa 18,85 Be 39,60 Aa 

VALENTE_BRS 220          2,80 Bd 3,03 Ab 0,65 Ab 1,34 Ab 24,75 Bd 37,70 Ab 

VALENTE_FRONTANA     2,88 Bc 3,10 Aa 0,65 Ab 1,37 Ab 25,55 Bd 42,40 Aa 

VALENTE_ITAIPU         2,83 Bd 3,06 Aa 0,70 Ab 1,24 Ac 25,90 Bc 37,23 Ab 

VALENTE_MARFIM       2,98 Bc 3,14 Aa 0,81 Ba 1,15 Ac 26,65 Bc 33,07 Ab 

VALENTE_QUARTZO          2,71 Bd 3,15 Aa 0,81 Aa 1,58 Aa 26,90 Bc 40,43 Aa 

VALENTE_SUPERA        2,97 Ac 2,86 Bc 0,88 Aa 1,14 Ac 26,65 Bc 37,73 Ab 

¹Caracteres: DG= Diâmetro do grão; MGE= Massa de grãos da espiga; NGE= Número de grãos da 
espiga. Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 
estatisticamente pelo teste F com p≤0,05 de probabilidade de erro. 

 

Os cruzamentos BRS 194 x BRS 220, BRS 194 x MARFIM, BRS 194 x 

VALENTE, BRS220 x BRS 194, BRS 220 x FRONTANA, FRONTANA x BRS 220, 

ITAIPU x SUPERA, MARFIM x SUPERA, SUPERA x BRS 194, SUPERA x ITAIPU, 
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SUPERA x VALENTE e VALENTE x FRONTANA, indicaram valores significativos 

nas safras de 2015 e 2016 para o caráter ME (Tabela 5). Conforme observado, a 

maioria dos cruzamentos possui baixo índice de perfilhamento, e este pode ser o 

motivo do maior peso das espigas de forma a compensar a falta de afilhos que 

poderiam contribuir no maior rendimento de grãos (VALÉRIO, 2008). 

 

Tabela 5 - Médias de 56 genótipos de trigo para caracteres de rendimento¹ nos anos 
agrícolas de 2015 e 2016 no município de Capão do Leão, RS. Capão do 
Leão, RS, 2017. 

TRATAMENTO  
MÉDIAS 

ME NE CE 

 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

BRS 194_BRS 220        1,34 Aa 1,89 Aa 14,40 Bd 15,50 Ab 8,06 Ad 8,91 Aa 

BRS 194_FRONTANA      1,14 Ab 1,74 Ab 15,50 Ac 14,90 Bb 7,99 Ad 8,28 Ab 

BRS 194_ITAIPU        1,21 Aa 1,67 Ab 15,70 Ac 15,20 Bb 8,18 Ad 8,95 Aa 

BRS 194_MARFIM     1,25 Aa 1,87 Aa 16,40 Ac 15,40 Bb 7,72 Ae 8,70 Ab 

BRS 194_QUARTZO         1,20 Aa 1,82 Ab 17,70 Aa 15,90 Bb 7,33 Ae 8,74 Ab 

BRS 194_SUPERA       0,90 Ac 1,92 Aa 12,90 Be 16,40 Aa 6,39 Af 9,37 Aa 

BRS 194_VALENTE    1,55 Aa 1,94 Aa 18,70 Ba 15,50 Ab 8,20 Ad 8,55 Ab 

BRS 220_BRS 194           1,21 Aa 2,12 Aa 15,90 Ac 15,40 Bb 7,58 Ae 9,11 Aa 

BRS 220_FRONTANA      1,23 Aa 2,08 Aa 17,90 Aa 17,80 Ba 8,41 Ad 8,98 Aa 

BRS 220_ITAIPU          1,05 Ab 2,07 Aa 15,40 Bc 18,90 Aa 8,35 Ad 8,53 Ab 

BRS 220_MARFIM         1,11 Ab 2,18 Aa 16,10 Bc 17,10 Aa 8,07 Ad 9,93 Aa 

BRS 220_QUARTZO   1,06 Ab 2,39 Aa 13,40 Bd 14,60 Ab 8,51 Ad 9,87 Aa 

BRS 220_SUPERA   0,76 Ad 1,91 Aa 11,60 Bf 15,90 Ab 8,63 Ac 9,23 Aa 

BRS 220_VALENTE      1,16 Aa 1,79 Ab 16,90 Ab 15,50 Bb 8,64 Ac 8,43 Ab 

FRONTANA_BRS 194       1,21 Aa 1,71 Ab 17,00 Ab 15,30 Bb 8,35 Ad 8,43 Ab 

FRONTANA_BRS 220       1,36 Aa 2,00 Aa 14,90 Bd 16,10 Ab 8,15 Ad 9,22 Aa 

FRONTANA_ITAIPU      1,34 Aa 2,26 Aa 14,60 Bd 17,40 Aa 7,22 Ae 9,53 Aa 

FRONTANA_MARFIM       0,95 Ac 1,60 Ab 14,30 Bd 15,10 Ab 7,35 Ae 7,92 Ac 

FRONTANA_SUPERA     1,12 Ab 1,91 Aa 15,60 Bc 16,50 Aa 8,09 Ad 8,14 Ab 

FRONTANA_VALENTE   1,09 Ab 1,76 Ab 14,60 Bd 15,50 Ab 7,48 Ae 8,71 Ab 

ITAIPU_BRS 194         0,89 Ac 1,99 Aa 13,60 Bd 15,80 Ab 7,80 Ae 9,41 Aa 

ITAIPU_BRS 220        1,34 Aa 1,77 Ab 15,10 Ac 14,60 Bb 9,76 Aa 8,46 Ab 

ITAIPU_MARFIM           1,34 Aa 1,8 Ab 16,00 Ac 15,30 Bb 7,52 Ae 9,42 Aa 

ITAIPU_SUPERA            1,27 Aa 1,65 Ab 15,70 Bc 15,80 Ab 7,87 Ad 8,06 Ac 
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Continuação...             

ITAIPU_VALENTE      1,32 Aa 1,98 Aa 15,90 Ac 15,50 Bb 7,42 Ae 9,20 Aa 

MARFIM_BRS 194         1,14 Ab 1,76 Ab 13,90 Bd 15,60 Ab 7,95 Ad 7,49 Ac 

MARFIM_BRS 220         1,04 Ab 1,78 Ab 14,30 Bd 15,70 Ab 7,46 Ae 8,23 Ab 

MARFIM_FRONTANA         1,10 Ab 1,31 Ab 12,90 Be 14,00 Ab 8,32 Ad 7,67 Ac 

MARFIM_ITAIPU      1,04 Ab 1,31 Ab 15,50 Ac 15,30 Bb 8,33 Ad 8,29 Ab 

MARFIM_QUARTZO         1,08 Ab 1,73 Ab 16,10 Ac 14,50 Bb 8,78 Ac 7,84 Ac 

MARFIM_SUPERA         1,34 Aa 1,95 Aa 15,05 Bc 16,50 Aa 7,53 Ae 8,27 Ab 

MARFIM_VALENTE          1,11 Ab 1,75 Ab 14,60 Bd 14,20 Ab 7,32 Ae 8,91 Aa 

PARRUDO               1,35 Aa 1,59 Ab 16,70 Ab 16,10 Bb 7,70 Ae 8,23 Ab 

QUARTZO_BRS 194        0,95 Ac 2,00 Aa 14,20 Bd 17,00 Aa 9,23 Ab 9,25 Aa 

QUARTZO_BRS 220          1,08 Ab 1,71 Ab 14,30 Bd 15,90 Ab 7,41 Ae 8,53 Ab 

QUARTZO_MARFIM     1,13 Ab 1,81 Ab 16,90 Ab 14,00 Bb 7,25 Ae 8,34 Ab 

QUARTZO_SUPERA  0,76 Ad 1,87 Aa 12,80 Be 14,80 Ab 7,77 Ae 8,09 Ac 

QUARTZO_VALENTE     1,13 Ab 1,54 Ab 14,10 Bd 15,00 Ab 8,50 Ad 8,64 Ab 

SUPERA_BRS 194   1,33 Aa 2,02 Aa 15,90 Bc 16,10 Ab 8,88 Ac 9,36 Aa 

SUPERA_BRS 220         1,18 Aa 1,48 Ab 13,60 Bd 15,20 Ab 8,19 Ad 8,10 Ac 

SUPERA_FRONTANA         1,12 Ab 1,65 Ab 13,80 Bd 14,30 Ab 7,73 Ae 7,80 Ac 

SUPERA_ITAIPU       1,29 Aa 1,99 Aa 14,70 Bd 15,70 Ab 7,79 Ae 9,09 Aa 

SUPERA_MARFIM         0,89 Ac 1,90 Aa 11,40 Bf 16,10 Ab 8,56 Ad 8,90 Aa 

SUPERA_QUARTZO        1,12 Ab 1,81 Ab 13,80 Bd 15,40 Ab 8,38 Ad 8,54 Ab 

SUPERA_VALENTE   1,30 Aa 1,93 Aa 15,80 Bc 17,30 Aa 8,26 Ad 9,94 Aa 

TBIO SINUELO         0,98 Ab 1,81 Ab 13,90 Bd 17,40 Aa 8,13 Ad 8,68 Ab 

VALENTE_BRS 194      0,98 Ab 2,05 Aa 14,70 Bd 15,60 Ab 6,63 Af 8,29 Ab 

VALENTE_BRS 220          0,72 Ad 1,95 Aa 13,60 Ad 15,70 Ab 7,31 Ae 8,83 Aa 

VALENTE_FRONTANA  1,21 Aa 1,88 Aa 14,40 Bd 16,60 Aa 8,00 Ad 8,55 Ab 

VALENTE_ITAIPU         1,07 Ab 1,75 Ab 14,30 Bd 16,10 Ab 7,23 Ae 8,31 Ab 

VALENTE_MARFIM       1,30 Ba 1,62 Ab 16,90 Ab 14,40 Bb 7,84 Ae 7,20 Bc 

VALENTE_QUARTZO          1,08 Ab 2,09 Aa 14,50 Bd 15,90 Ab 8,72 Ac 8,92 Aa 

¹Caracteres: ME= Massa da espiga. NE= Número de espiguetas; CE= Comprimento da espiga. 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 
estatisticamente pelo teste F com p≤0,05 de probabilidade de erro. 

 

Uma distribuição não regular da quantidade de água fornecida à planta e os 

efeitos da temperatura podem afetar o comportamento e produtividade da mesma 

devido a alterações no metabolismo de C e N (DANIEL e TRIBOI, 2000; GUARIENTI 

et al., 2003). A variação nos valores de MMG não apresentou grande variação, uma 



74 
 

vez que este caráter é influenciado em sua maior parte pela constituição genética do 

cruzamento (GUARIENTI et al., 2005). Diante do exposto, os cruzamentos 

FRONTANA x MARFIM, FRONTANA x SUPERA, MARFIM x QUARTZO, SUPERA x 

BRS 220 e VALENTE x MARFIM, apresentaram desempenho positivo para o 

referido caráter nos anos de 2015 e 2016 (Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Médias de 56 genótipos de trigo para caracteres de rendimento¹ nos anos 
agrícolas de 2015 e 2016 no município de Capão do Leão, RS. Capão do 
Leão, RS, 2017. 

TRATAMENTO  
MÉDIAS 

MP MMG 

 
2015 2016 2015 2016 

BRS 194_BRS 220        108,41 Bb 199,45 Ab 36,88 Ab 35,52 Ac 

BRS 194_FRONTANA      103,02 Bb 182,29 Ab 33,92 Ab 38,04 Aa 

BRS 194_ITAIPU        132,65 Ba 258,76 Aa 33,62 Ab 37,94 Aa 

BRS 194_MARFIM     98,05 Bb 251,16 Aa 36,97 Ab 37,21 Aa 

BRS 194_QUARTZO         85,49 Bb 243,09 Aa 35,07 Bb 36,75 Ab 

BRS 194_SUPERA       45,55 Bb 183,98 Ab 36,56 Ab 37,38 Aa 

BRS 194_VALENTE    96,15 Bb 232,64 Aa 40,19 Aa 35,82 Bc 

BRS 220_BRS 194           94,12 Bb 235,00 Aa 35,51 Ab 37,02 Aa 

BRS 220_FRONTANA      126,88 Ba 245,36 Aa 38,32 Aa 35,89 Ab 

BRS 220_ITAIPU          186,32 Aa 211,50 Ab 32,75 Ab 37,10 Aa 

BRS 220_MARFIM         143,07 Aa 196,68 Ab 36,89 Ab 35,28 Ac 

BRS 220_QUARTZO   114,57 Bb 185,71 Ab 40,23 Aa 37,97 Aa 

BRS 220_SUPERA   134,43 Ba 233,78 Aa 39,54 Aa 38,23 Aa 

BRS 220_VALENTE      114,57 Bb 222,90 Aa 32,87 Ab 36,62 Ab 

FRONTANA_BRS 194       77,92 Bb 259,93 Aa 36,08 Ab 36,62 Ab 

FRONTANA_BRS 220       90,91 Bb 225,60 Aa 37,13 Ab 36,13 Ab 

FRONTANA_ITAIPU      49,62 Bb 224,86 Aa 34,12 Bb 36,91 Aa 

FRONTANA_MARFIM       89,32 Bb 253,61 Aa 41,16 Aa 36,95 Aa 

FRONTANA_SUPERA     150,49 Aa 181,06 Ab 40,32 Aa 36,96 Aa 

FRONTANA_VALENTE   99,25 Ab 89,86 Ac 37,16 Ab 34,27 Ac 

ITAIPU_BRS 194         65,29 Ab 87,44 Ac 32,35 Bb 37,03 Aa 

ITAIPU_BRS 220        101,64 Ab 102,49 Ac 36,06 Ab 37,26 Aa 
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Continuação...         

ITAIPU_MARFIM           109,77 Ab 98,85 Ac 38,33 Aa 36,30 Ab 

ITAIPU_SUPERA            130,03 Aa 98,91 Ac 36,89 Ab 36,27 Ab 

ITAIPU_VALENTE      85,62 Ab 92,45 Ac 36,09 Ab 36,4 Ab 

MARFIM_BRS 194         100,23 Ab 97,55 Ac 36,25 Ab 36,27 Ab 

MARFIM_BRS 220         152,17 Aa 94,02 Ac 36,42 Ab 35,66 Ac 

MARFIM_FRONTANA         177,51 Aa 93,93 Bc 38,50 Aa 34,98 Ac 

MARFIM_ITAIPU      103,03 Ab 102,89 Ac 28,79 Ac 35,63 Ac 

MARFIM_QUARTZO         93,01 Ab 90,42 Ac 41,13 Aa 38,62 Aa 

MARFIM_SUPERA         43,50 Ab 95,62 Ac 40,74 Aa 38,26 Ba 

MARFIM_VALENTE          126,27 Aa 92,44 Ac 35,16 Ab 37,23 Aa 

PARRUDO               170,14 Aa 94,81 Bc 19,49 Ad 37,63 Aa 

QUARTZO_BRS 194        86,96 Ab 93,95 Ac 36,94 Ab 37,42 Aa 

QUARTZO_BRS 220          64,90 Ab 87,70 Ac 38,33 Aa 35,50 Bc 

QUARTZO_MARFIM     129,25 Aa 87,76 Ac 36,14 Ab 36,64 Ab 

QUARTZO_SUPERA  85,58 Ab 93,59 Ac 37,01 Ab 37,38 Aa 

QUARTZO_VALENTE     106,85 Ab 102,92 Ac 38,52 Aa 34,91 Bc 

SUPERA_BRS 194   159,24 Aa 93,94 Bc 36,53 Ab 36,48 Ab 

SUPERA_BRS 220         89,41 Ab 99,33 Ac 38,32 Aa 36,88 Aa 

SUPERA_FRONTANA         125,02 Aa 93,89 Ac 36,46 Ab 38,36 Aa 

SUPERA_ITAIPU       164,55 Aa 92,80 Bc 20,44 Ad 36,65 Ab 

SUPERA_MARFIM         95,12 Ab 89,27 Ac 37,96 Aa 36,68 Ab 

SUPERA_QUARTZO        91,82 Ab 97,94 Ac 35,06 Ab 36,70 Ab 

SUPERA_VALENTE   69,00 Ab 90,44 Ac 28,14 Ac 36,29 Ab 

TBIO SINUELO         152,81 Aa 92,44 Bc 36,59 Ab 36,54 Ab 

VALENTE_BRS 194      103,49 Ab 89,31 Ac 34,69 Ab 37,54 Aa 

VALENTE_BRS 220          65,64 Ab 85,70 Ac 15,93 Ae 36,92 Aa 

VALENTE_FRONTANA     121,65 Aa 96,53 Ac 37,73 Aa 36,48 Ab 

VALENTE_ITAIPU         110,89 Ab 92,34 Ac 40,02 Aa 36,83 Aa 

VALENTE_MARFIM       101,42 Ab 90,92 Ac 36,09 Bb 37,43 Aa 

VALENTE_QUARTZO          97,92 Ab 80,27 Ac 36,19 Ab 37,25 Aa 

VALENTE_SUPERA        136,56 Aa 96,42 Ac 36,8 Ab 37,79 Aa 

¹Caracteres: MP= Massa da parcela; MMG= Massa de mil grãos. Médias seguidas pela mesma letra 
minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem estatisticamente pelo teste F com p≤0,05 de 
probabilidade de erro. 
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Resultados ainda melhores podem ser esperados destes cruzamentos pelo 

fato do ano de 2015 ter apresentado condições meteorológicas menos favoráveis 

para o cultivo do trigo em relação ao ano de 2016. Dessa forma a ocorrência de 

temperaturas mais amenas e o acúmulo hídrico, principalmente na fase de 

maturação do trigo, podem levar a uma redução significativa do peso de mil 

sementes (GUARIENTI, et al., 2005; TAVARES, et al., 2014). 

Podemos observar que, em geral, alguns caracteres como CG, DG, NE, CE e 

MP apresentaram grande variação de um ano para outro, o que pode estar 

associado ás diferenças meteorológicas entre os anos. Alguns cruzamentos podem 

não ter expressado seu potencial máximo devido a estas diferenças, sendo 

importante lembrar que as mesmas podem interferir também na qualidade industrial 

do produto final. 

 

4.4 Conclusão 

 

 O cruzamento FRONTANA x BRS 220 apresentou o maior potencial para 

incremento no rendimento de grãos com valores significativos em ambos os anos de 

cultivo para massa de grãos da espiga, número de grãos da espiga e massa da 

espiga. 

 Cada caráter é afetado de forma isolada pelas variações meteorológicas e pelo 

ano de cultivo. 
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Conclusões gerais 

 

 

Através das análises de dissimilaridade é possível afirmar que tais 

procedimentos nos munem de informações que são auxiliares na tomada de decisão 

quando se visa o aumento no rendimento de grãos. Pode-se observar que houve 

formação distinta de grupos, sendo então critério do melhorista, baseado nos 

objetivos do trabalho, qual o melhor método para seleção de genótipos elite. No 

agrupamento de Tocher houve a formação de 14 grupos no ano de 2015 e 9 grupos 

no ano de 2016.  

Os genótipos 12 (ITAIPÚ/BRS 220) e 21 (MARFIM/FRONTANA) foram os que 

demonstraram potencial para serem utilizados em cruzamentos dirigidos entre si, 

tendo em vista sua superioridade para os caracteres comprimento de espiga e 

massa de grãos por espiga.  

Os caracteres massa de grãos da espiga, número de grãos da espiga e 

massa da espiga foram as variáveis que apresentaram o maior potencial de serem 

utilizadas como meios de seleção de genótipos superiores, tendo contribuído de 

forma significativa para o incremento de produtividades dos genótipos em estudo. 

Cada genótipo apresenta particularidades quanto a sua base genética, portanto 

muitos necessitam de estudos mais aprofundados para verificação de qual 

estratégia de seleção é a mais adequada para o potencial produtivo da cultura com 

base na constituição genética. 

Tais caracteres foram os que apresentaram maior estabilidade de produção 

diante das variações climáticas entre os anos de cultivo, sendo destaque o 

cruzamento FRONTANA x BRS 220. O mesmo nos permite observar como 

cultivares não comerciais ainda são fontes de genes que podem auxiliar nos 

programas de melhoramento genético.  

Estes cruzamentos podem originar linhagens promissoras para rendimento de 

grãos e posterior utilização formando populações com ampla variabilidade passíveis 

serem comercializadas. O uso de marcadores moleculares e outras técnicas de 

biotecnologia podem agregar conhecimento diante dos genótipos avaliados. 
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