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Apresentação

Aqui estão publicados os resumos expandidos dos trabalhos técnico 
científicos apresentados na 11ª Reunião da Comissão Brasileira de 
Pesquisa de Trigo e Triticale (RCBPTT) em Cascavel, PR, nos dias 25 a 
27 de julho de 2017.

O evento é anual e tem como objetivo gerar conhecimento e difundir 
as novidades em tecnologias para a cadeia produtiva de trigo e de 
triticale.

Os trabalhos selecionados versam sobre os temas pré-estabelecidos 
para as discussões nas comissões técnicas e que efetivamente 
contribuam para o entendimento das questões agronômicas 
envolvidas com o tema, bem como aqueles com resultados sobre 
demandas de pesquisa identificadas nas últimas safras ou demandas 
relevantes e/ou emergenciais com poucas informações disponíveis.

Ao todo foram aprovados 77 trabalhos nas seis Comissões Técnicas: 
Ecologia, Fisiologia e Práticas culturais (12 trabalhos); Entomologia 
(3 trabalhos); Fitopatologia (15 trabalhos); Melhoramento, Aptidão 
industrial e Sementes (38 trabalhos); Solos e nutrição vegetal (4 
trabalhos); Transferência de tecnologia e Socioeconomia (5 
trabalhos).
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COINOCULAÇÃO COM Azospirillum brasilense e Rhizobium tropici E 

APLICAÇÃO DE REGULADOR VEGETAL EM TRIGO IRRIGADO NO 
CERRADO. 

 

Emariane Satin Mortinho1, Lucas Delamain Longo1, Orivaldo Arf2, Lucas 

Martins Garé1, Fernando de Souza Buzo1 

 
1Graduandos em Agronomia, UNESP – Ilha Solteira, Av. Brasil, 56, Centro, 

CEP 15385-000, Ilha Solteira – SP. E-mail: satinemariane@gmail.com;  
2Professor do Curso de Graduação em Agronomia  UNESP – Ilha Solteira. 

 

Na busca de elevação dos níveis de produtividade e redução nos custos 

de produção no Brasil, novas tecnologias vêm sendo incorporadas ao sistema 

de produção. Dentre elas, o uso de biorreguladores é uma das estratégias 

agronômicas consideradas promissoras (HODGES et al., 1991; McCONNELL 

et al., 1992).  

De acordo com Castro e Vieira (2001), estimulante vegetal compreende 

a mistura de reguladores vegetais, ou de um ou mais reguladores com outros 

compostos de natureza bioquímica diferente, como, por exemplo, o Stimulate®, 

que é composto de citocinina (90mg/L), giberelina (50 mg/L) e auxina (50 

mg/L). Possui a capacidade de estimular o desenvolvimento radicular, 

aumentando a absorção de água e nutrientes pelas raízes, atuando em maior 

expressão do potencial genético e melhor equilíbrio hormonal.  

Para Reis (2007) uma das alternativas relaciona-se com a fixação 

biológica de nitrogênio atmosférico, realizada por bactérias diazotróficas, sendo 

que estas vêm se auxiliando na redução da aplicação de insumos e melhor 

aproveitamento destes (DOBBELAERE; VANDERLEYDEN; OKON, 2003). 

Assim, o trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho agronômico da 

cultura do trigo em função da coinoculação de Azospirillum brasilense e 

Rhizobium tropic e a aplicação de regulador vegetal em diferentes fases de 

desenvolvimento das plantas. 
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O presente trabalho foi desenvolvido no período de outono-inverno de 

2016 em área experimental pertencente à Faculdade de Engenharia – UNESP, 

campus de Ilha Solteira, no município de Selvíria- MS, situada 

aproximadamente a 51° 22’ de longitude Oeste de Greenwich e 20° 22’ de 

latitude Sul, com altitude de 335 metros. O solo da área é classificado como 

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico argiloso. 

O solo foi submetido ao preparo convencional com aração e gradagem, 

sendo realizada a semeadura do trigo no dia 14 de junho de 2016, usando-se 

densidade de semeadura de 400 sementes por m2 do cultivar CD 150, com 

garantia de 80% de germinação. O delineamento experimental foi o de blocos ao 

acaso disposto em esquema fatorial 4x2 com quatro repetições. Os tratamentos 

foram constituídos pela combinação entre a coinoculação da bactéria A. 

brasilense e Rhizobium tropici (presença e ausência), e aplicação de regulador 

vegetal (testemunha, 0,5 L/ha-1 no perfilhamento; 0,5 L/ha-1 no florescimento, 0,25 

L/ha-1 no perfilhamento e 0,25 L/ha-1 no florescimento), totalizando oito 

tratamentos. As parcelas foram constituídas por 13 linhas de 4 m de 

comprimento, espaçadas a 0,17m entre si. Foram consideradas como área útil 

as linhas centrais desprezando-se duas linhas laterais. 

A adubação nos sulcos de semeadura foi de 400 kg ha-1 da formulação 

04-20-20, definida de acordo com as características químicas do solo. 

Pouco antes da semeadura, realizou-se a coinoculação com 100g de 

Rhizobium tropici e 100 ml de A. brasilense (estirpes AbV5 e AbV6) para 25 kg 

de sementes.  

A emergência ocorreu sete dias após a semeadura. No dia 11 de julho 

de 2016, aos 20 dias após emergência (DAE), realizou-se a adubação 

nitrogenada de cobertura, fornecendo 60 kg ha-1 de N, utilizando sulfato de 

amônio. A colheita foi realizada manualmente aos 102 DAE, do dia 30 de 

setembro de 2016. 

Avaliou-se o teor de N nas folhas, número de grãos por espiga, massa 

de 100 grãos, massa hectolítrica e produtividade dos grãos (Tabela 1).  

Os resultados obtidos para a coinoculação com A. brasiliense + R. tropici 

não diferiram, discordando de Mello (2012), que demonstrou que a inoculação 

11



com A. brasiliense influenciou no número de grãos por espiga, rendimento e 

qualidade destes, nas culturas de milho e trigo. 

Observando o teor de N, notou-se que não houve influência da 

coinoculação e do regulador vegetal, corroborando os dados obtidos por Sala 

et al. (2007), que verificaram que as plantas de trigo não apresentaram 

acúmulo de N em função da inoculação. 

Resultados obtidos com o regulador evidenciaram que não houve 

diferença no número de grãos por espiga e na produtividade. Concordando 

com Rodrigues et al. (2012), que observaram na cultura de trigo essas mesmas 

variáveis não foram influenciadas. 

Em relação à massa de 100 grãos não se observou efeito significativo, 

tanto para a coinoculação quanto aplicação de regulador.  

Notou-se diferença significativa em relação à massa hectolítrica na 

interação entre coinoculação com Azospirillum brasilense e Rhizobium tropici e 

aplicação do regulador vegetal (Tabela 2). 

Quando não se realizou a inoculação das sementes, obteve-se uma 

massa hectolítrica maior para o tratamento testemunha do que para a 

aplicação do regulador vegetal de modo que o menor valor encontrado foi para 

o tratamento 0,25 L/ha-1 P + 0,25 L/ha-1 F, que diferiu estatisticamente do 

tratamento testemunha pelo teste de Tukey a 5% de significância. Já quando 

se inoculou as sementes, verificou-se que o maior valor para massa hectolítrica 

foi encontrado quando a aplicação do regulador foi de 0,25 L/ha-1 P + 0,25 L/ha-

1 F, enquanto que o menor valor foi para o tratamento 0,5 L/ha-1 do regulador 

vegetal no florescimento. Dentro do tratamento de 0,25 L/ha-1 P + 0,25 L/ha-1 F 

do regulador vegetal, observou-se que a inoculação de sementes incrementou 

a massa hectolítrica do trigo. 

Conclui-se que a aplicação de regulador vegetal bem como a 

coinoculação de sementes com Azospirillum brasilense e Rhizobium tropici não 

interfere na maioria das características agronômicas e produtividade de grãos 

de trigo em cultivo irrigado na região do Cerrado. 
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Tabela 1 – Teor de nitrogênio nas folhas, número de grãos por espiga, massa 
de 100 grãos, massa hectolítrica e produtividade em função da 
presença ou ausência de A. brasilense e Rhizobium tropici e da 
aplicação de regulador vegetal. Safra 2016, Selvíria, MS. 

 

Tratamentos Teor N N.G./ 
espiga 

M. 100 
 g. (g) M. H. (kg) Produt. 

(kg/ha-1) 
Inoculação      
Sem 40,4 30,8 3,40 77,75 3.617 
Com 40,9 30,12 3,37 77,88 3.632 
Regulador Vegetal      
Testemunha 40,7 32,1 3,27 78,4 3.571 
0,5 L/ha-1 perfilhamento(P) 39,8 29,9 3,50 78,3 3.745 
0,5 L/ha-1 florescimento (F) 41,2 29,0 3,32 76,8 3.866 
0,25 L/ha-1 P + 0,25 L/ha-1 F 41,0 31,0 3,44 77,8 3.316 
F Inoculação (I) 0,23 ns 0,45 ns 0,63 ns 0,14 ns 0,01 ns 
F Regulador (R) 0,33 ns 2,12 ns 2,01 ns 4,69 * 1,84 ns 
I x R 0,96 ns 0,67 ns 0,30 ns 3,02 * 0,31 ns 
DMS Inoculação 2,28 1,89 0,15 0,69 365,57 
DMS Regulador 4,36 3,59 0,29 1,32 693,17 
CV% 6,39 8,44 34,85 1,22 13,72 
Médias seguidas de letras diferentes, nas colunas, diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. ns – não significativo, * significativo a 5% de probabilidade. N.G./espiga – número de grãos por 
espiga. M. 100 g. – massa de 100 grãos. M.H. – massa hectolítrica. Produt. – produtividade dos grãos. DMS - 
diferença mínima significativa. CV - coeficiente de variação. 

 

Tabela 2 – Desdobramento da massa hectolítrica resultante da aplicação de 
stimulate, seguido da presença ou ausência de A. brasilense e 

Rhizobium tropici. Safra 2016, Selvíria, MS. 

Aplicação de Regulador Inoculação 
Sem  Com 

Testemunha 78,73 aA 78,08 abA 
0,5 L/ha-1 perfilhamento (P) 78,50 abA 78,05 abA 
0,5 L/ha-1 florescimento (F) 76,94 abA 76,67 bA 
0,25 L/ha-1 P + 0,25 L/ha-1 F 76,83 bB 78,69 aA 
DMS Regulador dentro da inoculação                 -  1,87 
DMS Inoculação dentro do regulador                  - 1,39 

Valores em uma mesma coluna, seguidos de letras minúsculas idênticas, ou em uma mesma linha seguidos por letras 
maiúsculas idênticas, não se diferenciaram ao nível de 5% pelo teste de Tukey. 
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ENSAIO DE ÉPOCAS DE SEMEADURA DE TRIGO EM 2016 

 

Juliano Luiz de Almeida1 e Marcos Luiz Fostim1 

 
1Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária (FAPA), Rodovia PR 540, Km 9, 

s/nº CEP 85139-400, Guarapuava - PR. Email: juliano@agraria.com.br. 

 

O objetivo deste ensaio foI estudar o comportamento de diferentes 

genótipos promissores de trigo, semeados em diferentes datas, dentro do 

período de semeadura preferencial, e em três diferentes locais que 

compreendem a área de atuação dos Cooperados da Cooperativa Agrária 

Agroindustrial (Guarapuava - Entre Rios, Candói e Pinhão) e buscar maior 

estabilidade no rendimento de grãos, diminuindo os efeitos da variabilidade 

climática que ocorre entre anos e entre regiões. 

O ensaio foi instalado nos municípios de Guarapuava, na FAPA, Candói 

na Fazenda Caracu e no Pinhão na Fazenda Fundo Grande. O delineamento 

experimental utilizado foi o de parcelas sub-sub-divididas nos locais com 

tratamentos fatoriais 20 x 3 x 3, contendo 20 genótipos, 3 locais e 3 épocas de 

semeadura e três repetições. O local, época de semeadura, pré-cultura, 

adubação de base e de cobertura estão descritas na tabela 1. A semeadura foi 

realizada em sistema de plantio direto, utilizando uma semeadoura de parcelas 

SEMINA com nove linhas de cinco m, espaçadas 0,17 m entre si em todos os 

locais. Todas as sementes foram previamente tratadas com fungicida e 

inseticida. Utilizou-se uma densidade de semeadura para todos os genótipos 

de 330 sementes aptas m-2, mais uma quebra técnica de 15% para a 

semeadura pós-milho. Para a obtenção do rendimento de grãos foram colhidas 

as sete linhas centrais. Foi realizado o controle de doenças em todas as 

épocas e locais num total de seis aplicações de fungicida, além da aplicação de 

inseticidas e herbicidas para que pragas e plantas daninhas não 

comprometessem os resultados do ensaio. Entretanto na última época de 

semeadura de cada local foi semeada uma quarta repetição, onde não foi 

aplicado fungicida na parte aérea. Nestas parcelas foram avaliadas a reação 

dos diferentes genótipos com as principais doenças do trigo. As 

cultivares/genótipos utilizados neste ensaio foram: ARPOADOR BY 5, TBIO 
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SINTONIA, TBIO TORUK, TBIO CONSISTÊNCIA, BIO 122625, BIO 131364, 

BIO 132271, BRS 374, PF 080399, PF 090702, CD 105, CD 1083, CD 1104, 

CD 12300, CAMPEIRO, ORS VINTECINCO, ORL 090242, ORL 100272, ORL 

100271    e LG ORO. 

Nas tabelas a seguir seguem os resultados do Ensaio de Épocas de 

Semeadura em trigo, 2015. Para as variáveis estudadas, os resultados são 

apresentados em análise conjunta com a média dos três locais de condução. 

Assim, os resultados de rendimento de grãos são apresentados na tabela 2. Na 

tabela 3 encontram-se os resultados de peso do hectolitro e na tabela 4 os 

resultados de dias da emergência a maturação. 

Algumas cultivares deste ensaio mostraram potencial semelhante para 

determinadas características, em relação as cultivares que já estão no campo, 

e poderão ser indicadas para cultivo pelo cooperados e fomentados, caso 

apresentem características favoráveis na qualidade das farinhas. 

 

TABELA 1 . Local, data de semeadura, pré-cultura, adubação de base e de 
cobertura do Ensaio Reação de Genótipos de Trigo à Bacteriose. 
Guarapuava, PR 2016. 

Local Data de Semeadura Pré-Cobertura Adubação de 
Base 

Adubação de 
Cobertura 

Guarapuava 
FAPA 

1ª Época: 10/06/16 
2ª Época: 27/07/16 
3ª Época: 14/07/16 

Nabo 350 kg ha-1  
08-30-20 

110 kg ha-1  
Uréia (45% N) 

Guarapuava 
Faz. Santa 
Rita 

1ª Época: 10/06/16 
2ª Época: 26/06/16 
3ª Época: 14/07/16 

Soja 350 kg ha-1  
08-30-20 

110 kg ha-1  
Uréia (45% N) 

Pinhão 
Faz. Fundo 
Grande 

1ª Época: 10/06/16 
2ª Época: 26/06/16 
3ª Época: 14/07/16 

Nabo 350 kg ha-1  
08-30-20 

110 kg ha-1  
Uréia (45% N) 
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TABELA 2.  Rendimento médio de grãos do Ensaio de Épocas de Semeadura 
de Cereais de Inverno 2016 em três locais da região centro sul do 
Estado do Paraná por época de semeadura. 

Genótipo  
Rendimento (kg ha-1) 

1ªÉpoca 2ªÉpoca 3ªÉpoca Média 

BIO 131364 8239 a 7837 ab 7257  ab 7777 
TBIO TORUK 7811 abc 7940 a 7391 a 7714 
ORL 090242 8082 ab 7466 abcd 7151 abc 7566 
BRS 374 7492 bcd 7516 abc 7346 ab 7451 
PF 080399 7223 cdef 7274 bcde 6934 abcd 7143 
ORS VINTECINCO 7386 cde 7097 cde 6598 dc 7027 
LG ORO 7072 def 6922 defg 6833 bcde 6942 
TBIO SINTONIA 7006 def 6836 efgh 6861 abcde 6901 
PF 090702 6976 def 7048 cdef 6551 de 6859 
CD 1104 7043 def 6865 efg 6640 cde 6849 
CD 12300 7503 bcd 6439 ghi 6407 def 6783 
TBIO CONSISTÊNCIA 7105 def 6735 efgh 6503 de 6781 
ARPOADOR BY 5 6950 def 6933 defg 6409 def 6764 
BIO 132271 6980 def 6731 efgh 6431 de 6714 
BIO 122625 6721 fg 6746 efgh 6618 cde 6695 
ORL 100272 6912 def 6280 hi 6548 de 6580 
ORL 110271 6900 def 6478 fghi 6334 ef 6571 
CAMPEIRO 6837 ef 6443 ghi 6423 def 6568 
CD 105 5975 h 6414 ghi 6458 de 6282 
CD 1083 6208 gh 6141 i 5889 f 6079 
Teste F 20,3** 20,0** 13,4** 46,2** 
C.V. Experimento 5,1 4,9 4,7 4,9 
Média Geral 7121 6907 6679 6902 
Médias seguidas da mesma letra minúscula (coluna) e maiúscula (linha) não diferem entre si 
pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade. 
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TABELA 3.  Peso do hectolitro do Ensaio de Épocas de Semeadura de Cereais 
de Inverno 2016 em três locais da região centro sul do Estado do 
Paraná por época de semeadura. 

Genótipo  
Peso do hectolitro (kg hl-1) 

1ªÉpoca 2ªÉpoca 3ªÉpoca Média 

CD 1104 82,7 a 85,1 a 84,1 a 84,0 
PF 090702 81,0 ab 83,5 ab 82,5 ab 82,3 
TBIO TORUK 80,5 abc 82,8 bc 82,0 bc 81,8 
PF 080399 80,2 bcd 82,6 bc 82,0 bc 81,6 
ORL 090242 81,3 ab 82,0 bcdef 81,5 bcde 81,6 
LG ORO 80,2 bcd 82,3 bcde 82,3 abc 81,6 
BIO 132271 80,3 bc 82,7 bc 81,5 bcde 81,5 
ORL 100272 80,6 abc 81,7 bcdef 81,9 bcd 81,4 
ARPOADOR BY 5 80,8 abc 81,6 cdef 81,5 bcde 81,3 
ORS VINTECINCO 79,3 bcd 82,5 bcd 81,7 bcde 81,2 
TBIO SINTONIA 80,4 abc 81,2 cdefg 81,4 bcde 81,0 
CD 1083 80,3 bc 81,2 cdefg 80,9 bcdef 80,8 
CAMPEIRO 80,5 abc 80,3 fghi 81,2 bcde 80,7 
CD 12300 79,6 bcd 80,7 defgh 80,1 def 80,2 
ORL 110271 79,8 bcd 80,4 efghi 80,1 ef 80,1 
TBIO CONSISTÊNCIA 81,0 abc 80,4 efghi 77,9 gh 79,7 
CD 105 79,0 bcd 79,6 ghi 80,5 cdef 79,7 
BIO 122625 80,6 abc 80,5 eghi 77,1 h 79,4 
BIO 131364 78,7 cd 79,1 hi 79,2 fg 79,0 
BRS 374 77,9 d 78,7 i 77,4 h 78,0 
Teste F 5,16 18,75 25,88 30,4 
C.V. Experimento 1,7 1,3 1,3 1,4 
Média Geral 80,2 81,4 80,8 80,4 
Médias seguidas da mesma letra minúscula (coluna) e maiúscula (linha) não diferem entre si 
pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade. 
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TABELA 4.  Dias da emergência à maturação do Ensaio de Épocas de 
Semeadura de Cereais de Inverno 2016 em três locais da região 
centro sul do Estado do Paraná por época de semeadura. 

Genótipo  
Dias para maturação 

1ªÉpoca 2ªÉpoca 3ªÉpoca Média 

BIO 122625 148 a 137 a 140 ab 142 
TBIO CONSISTÊNCIA 147 ab 135 ab 141 a 141 
ORL 090242 145 bcd 134 bc 139 abc 139 
ORL 110271 144 cd 131  d 138 abcd 138 
ORL 100272 144 bcd 131 cd 137 cdedf 138 
LG ORO 142 de 130 d 137 cdef 137 
CD 105 145 bc 129 d 135 fg 136 
PF 090702 141 ef 131 c 137 cdefg 136 
CD 1104 139  gh 130 d 138 bcde 136 
ORS VINTECINCO 140 fgh 130 d 137 cdefg 135 
TBIO TORUK 139  fgh 130 d 136 cdefg 135 
PF 080399 140 efg 129 d 136 defg 135 
BIO 132271 138 hi 130 d 136 135 
CD 1083 137 hij 130 d 136 defg 135 
CAMPEIRO 135 kl 131 d 137 cdefg 134 
BRS 374 138 ghi 129 d 136 efg 134 
CD 12300 136 ijk 129 d 136 defg 134 
TBIO SINTONIA 134 kl 126 e 135 g 132 
BIO 131364 132 l 124 f 131 h 129 
ARPOADOR BY 5 132 l 123 f 131 h 129 
Teste F 89,81 43,04 24,28 124,51 
C.V. Experimento 0,2 0,2 0,2 0,2 
Média Geral 140 130 136 135 
Médias seguidas da mesma letra minúscula (coluna) e maiúscula (linha) não diferem entre si 
pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade. 
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O inadequado manejo do solo origina vários processos degradativos. A 

degradação do solo por processos físicos, químicos e biológicos faz com que o 

solo seja uma fonte de gases de efeito estufa (GEE). Especialmente a 

degradação biológica pode influenciar drasticamente o efluxo de gás carbônico 

e diminuir o influxo de metano ao solo. A magnitude e tipo de emissões de 

GEE a partir de processos de degradação do solo dependem do uso, sistemas 

de cultivo diferentes e manejo do solo. O manejo do solo afeta a dinâmica do C 

e emissões gasosas através de sua influência nas propriedades e processos 

do solo. Práticas agrícolas que favorecem as emissões gasosas a partir do 

solo incluem desmatamento, queimada de biomassa, revolvimento do solo, 

implantação de culturas em áreas marginais e inadequado uso insumos. O 

acúmulo matéria orgânica no solo ocorre quando, além das condições 

ambientais favoráveis, as práticas adotadas de manejo do solo e das culturas 

promovem influxo líquido de carbono no solo. Portanto, objetivo geral deste 

trabalho foi avaliar acúmulo de carbono em tipos de manejo de solo e de 

rotação de culturas para trigo. 

O trabalho foi conduzido em um experimento de longa duração instalado 

na Embrapa Trigo em 1985. Os tipos de manejo do solo (TMS) e os sistemas 

de sucessão/rotação de culturas (SRC) avaliados possuíam os seguintes 

tratamentos: 1) Preparo Convencional com arado de discos (PCD) e 2) 

Sistema Plantio Direto (SPD), e dois SRC (1- ervilhaca/sorgo, trigo/soja; 2- 
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trigo/soja, ervilhaca/sorgo) e uma sucessão de culturas (trigo/soja). O 

experimento foi conduzido no delineamento experimental de blocos ao acaso, 

com parcelas subdivididas e três repetições. A parcela principal foi constituída 

pelos TMS e a subparcela, pelos SRC. A parcela principal mede 360 m2 e a 

subparcela, 40 m2. Em abril de 2014, as amostras de solo coletadas foram 

ajustadas para as seguintes camadas: 0-10 cm, 0-20 cm e 0-30 cm. O carbono 

orgânico (C) acumulado no perfil do solo, em cada camada foi calculado pela 

expressão: C acumulado = C*Ds*L, onde C acumulado corresponde ao C em Mg ha-1; 

C é o conteúdo de C em g kg-1 de solo; Ds é a densidade do solo em g cm-3; e 

L é a espessura da camada em centímetros. As amostras de solo foram secas 

ao ar, moídas em moinho planetário de esferas, sendo acondicionadas em 

frasco plástico de 2 ml para posterior determinação do C total em analisador 

Elementar. Os TMS e os SRC foram comparados entre si pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade de erro, para a mesma camada amostrada (SAS, 2008). 

Não houve interação entre TMS e SRC para todas as camadas 

avaliadas. Dessa forma, foram comparadas as médias dos TMS e SRC. Os 

SRC não interferiram no aporte de C em nenhuma das camadas avaliadas, ou 

seja, os resultados não diferiram entre si. Esta resposta também foi observada 

para TMS, que também não apresentaram diferença significativa entre o SPD e 

o PCD (Tabela 1). Um dos fatores de perda de carbono dos sistemas agrícolas 

está associado a erosão do solo, geralmente em maior magnitude no PCD 

quando comparado ao SPD (De Maria, 1999; Derpsch et al., 2014). No 

presente experimento, embora não há mensuração de perdas de solo, pode 

observar visualmente a ausência de perdas associadas à erosão, fato que 

pode explicar em parte a semelhança observada entre os tratamentos. Dessa 

forma, depreende-se que os tratamentos não foram eficientes em acumular C  

nas camadas avaliadas. 
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Tabela 1. Carbono total acumulado nas camadas de solo avaliadas, de acordo 

com os SMS e de SRC. Passo Fundo, RS, 2017. 

Manejo do solo Rotações de culturas 
 

 
T/S-T/S E/So-T/S T/S-E/So Média 

 
Camada 0-10 cm 

 
Plantio Convencional 21,8 22,5 24,2 22,8 B 

Sistema Plantio Direto 23,1 32,9 26,9 27,6 A 

Média 22,5 a 27,7 a 25,5 a CV: 17,5 

 Camada 0-20 cm  

Plantio Convencional 42,1 44,4 46,7 44,4 A 

Sistema Plantio Direto 43,4 53,5 47,6 48,2 A 

Média 42,8 a 48,9 a 47,2 a CV: 9,8 

 Camada 0-30 cm  

Plantio Convencional 62,3 65,4 69,5 65,8 A 

Sistema Plantio Direto 63,0 73,4 71,1 69,2 A 

Média 62,7 a 69,4 a 70,3 a CV: 5,2 

T: trigo; S: soja; E: ervilhaca; So: sorgo. Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna 

ou minúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 
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As doenças incidentes nos cereais de inverno tem sido relatadas como 

fatores limitantes na expressão do potencial produtivo na cultura (Bacaltchuk et 

al., 2006). Neste sentido, as perdas de produtividade e qualidade provocadas 

por doenças foliares na cultura do trigo podem ser evitadas pelo uso de 

fungicidas (Navarini & Balardin, 2012). 

A utilização de estratégias de controle alternativas em combinação aos 

fungicidas, pode contribuir para o manejo de doenças na cultura e aumento da 

produtividade. Entre os compostos que podem ser utilizados em associação com 

os fungicidas capazes de induzir a resistência estão os sais de fósforo cuja 

efetividade tem sido demonstrada contra diversos patógenos, em virtude de 

ocorrer efeito aditivo ou sinérgico quando esses químicos são utilizados de forma 

associada (Meneghetti et al., 2010).  

Os fosfitos são considerados fertilizantes derivados do ácido fosforoso. 

Esse produto tem a propriedade de atuar de modo sistêmico na ativação do 

mecanismo de defesa das plantas ou induzindo a produção de fitoalexinas, 

protegendo a planta do ataque de fungos, bem como apresentam efeito 

fungicida, atuando diretamente sobre o fungo (Meneghetti et al., 2010; Silva et 

al., 2013; Neves & Blum, 2014). 

Nesta perspectiva, é promissor o estudo de indutores de resistência, pois 

não se conhece o efeito deste sobre a produtividade de grãos da cultura do trigo. 

Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da utilização de 
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indutor de resistência associado ao fungicida, nas características agronômicas 

das cultivares de trigo Ametista e Tbio Toruk. 

Dois experimentos foram conduzidos no município de Guarapuava (PR). 

O experimento 1 foi conduzido no campo experimental da Universidade Estadual 

do Centro-Oeste, Campus Cedeteg e o experimento 2 na Fazenda Três Capões, 

num solo classificado como Latossolo Bruno Alumínico típico. 

A topografia da região é considerada plana, e o clima é classificado como 

subtropical do tipo Cfb (subtropical mesotérmico úmido) (Peel et al., 2007), sem 

estação seca definida, com verões frescos e inverno moderado conforme a 

classificação de Köppen, em altitude de aproximadamente 1.100 m. 

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com diferentes 

tratamentos envolvendo fungicida e diferentes doses de um indutor de 

resistência, sendo descrito como: 1 - Testemunha absoluta (Sem fungicida e sem 

Indutor); 2 – sem indutor e com Fungicida; 3 - 300 mL ha-1 indutor e com 

Fungicida; 4 - 600 mL ha-1  e com Fungicida; 5 - 900 mL ha-1 e com Fungicida e 

6 - 1200 mL ha-1 e com Fungicida, estes com quatro repetições, totalizando 24 

parcelas a campo. Vale destacar que os tratamentos com indutor, foram 

realizados em duas aplicações (perfilhamento e espigamento) e o fungicida 

utilizado foi o Nativo ® na dosagem de 750 mL ha-1
. 

No experimento 1, as parcelas foram constituídas por oito linhas (5,0 m 

comprimento x 0,20 m de espaçamento na entrelinha) e a cultivar utilizada foi 

Ametista (210 kg ha-1). As sementes foram previamente tratadas com fungicida 

e inseticida, a adubação de base utilizada foi o adubo formulado 10-20-12 na 

dosagem de 300 kg ha-1, sendo que para a adubação de cobertura, quando as 

parcelas estavam no período de perfilhamento, foi utilizado o fertilizante ureia 

(45-00-00), na dosagem de 200 kg ha-1, ou seja, 90 kg de N ha-1 (Tabela 1).  

No experimento 2, as parcelas foram constituídas por oito linhas (5,0 m 

de comprimento e 0,15 m de espaçamento na entrelinha) e a cultivar utilizada foi 

a Tbio Toruk (145 kg ha-1). As sementes foram tratadas com fungicida e inseticida 

e na adubação de base foi utilizado o adubo formulado 11-52-00 na dosagem de 

300 kg ha-1 e na adubação de cobertura, no estádio de perfilhamento, foi aplicado 

o fertilizante nitrogenado ureia (45-00-00). 
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Para as aplicações com indutor e para o fungicida, foi utilizado o 

pulverizador de CO2 pressurizado em ambos experimentos.  

As características morfológicas avaliadas nos dois experimentos foram 

obtidas momentos antes da colheita do trigo, sendo estas: número de perfilhos 

por metro linear (NP); número de espigas por metro linear (NE). 

As características agronômicas avaliadas foram obtidas após a colheita, 

sendo estas: peso hectolitro (PH); peso de 1000 grãos (P1000) e produtividade 

de grãos (PROD) – foram colhidas as plantas da área útil da parcela (quatro 

fileiras centrais - Experimento 1) e (três fileiras centrais - Experimento 2). As 

espigas foram trilhadas e os grãos pesados, posteriormente, determinou-se a 

umidade. Os dados referentes ao peso de grãos foram transformados para kg 

ha-1 e corrigidos para umidade padrão de 13%. 

Todos os dados das características avaliadas foram submetidos ao teste 

de homogeneidade e estabilidade dos dados, a análises de variância, e as 

médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade, sendo 

utilizado o programa Sisvar® (Ferreira, 2011). 

De acordo com os resultados (Tabela 1 e 2), pode-se observar que para 

as características morfológicas: número de perfilhos por metro linear (NP); 

número de espigas por metro linear (NE) e as características agronômicas peso 

hectolitro (PH) e peso de 1000 grãos (P1000) não houve efeito dos tratamentos 

no experimento 1 e 2. Já a produtividade de grãos foi alterada em função dos 

tratamentos, sendo assim houve efeito significativo sobre esta característica 

agronômica. 

Para produtividade de grãos, no experimento 1, para a cultivar Ametista 

(Tabela 1), o uso de fungicida e a associação com doses de indutor diferiram 

estatisticamente do tratamento testemunha, com exceção da associação com a 

dose de 300 mL ha-1. Para a cultivar TBIO Toruk, no experimento 2 (Tabela 2) o 

uso de fungicida e associação com dose 900 mL ha-1 do indutor foram superiores 

a testemunha absoluta para esta característica, todavia, não diferiram das 

demais doses da associação com indutor. Resultados semelhantes na cultura do 

trigo foram verificados por Santos et al. (2011), embora os fosfitos tenham sido 

eficientes no controle de doenças, quando utilizados associados ao fungicida 
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não incrementaram a produtividade de grãos, efeito também observado por 

Neves et al. (2014) na cultura da soja que evidenciaram que o fosfito de potássio 

não elevou a produtividade e a massa de 1000 grãos, embora tenha reduzido a 

ferrugem asiática. 

A aplicação de fungicida associado ou não com indutor de resistência 

demonstrou efeito positivo para produtividade de grãos, nas cultivares de trigo 

Ametista e TBIO Toruk, dependendo da dose utilizada. 
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TABELA 1. Resultados médios das características agronômicas avaliadas, 
considerando os diferentes tratamentos com o indutor de 
resistência, isolados e associados com fungicida na cultivar de 
trigo Ametista. Área Experimento 1, Guarapuava, PR 2017.  

TRATAMENTOS* 
NP NE PH P1000 PROD INDUTOR (P)+(E) FUNGICIDA 

(P)+(E) 

Testemunha Testemunha 100 a 90 a 80,07 a 29,60 a 2881,55 b 

Sem Aplicação FUNGICIDA  106 a 93 a 79,46 a 29,65 a 3784,84 a 

Indutor (300 mL ha-1) FUNGICIDA  113 a 102 a 80,02 a 26,71 a 3695,11 ab 

Indutor (600 mL ha-1) FUNGICIDA  117 a 107 a 79,57 a 29,01 a 3838,63 a 

Indutor (900 mL ha-1) FUNGICIDA  119 a 105 a 79,80 a 28,79 a 3847,34 a 

Indutor (1200 mL ha-1) FUNGICIDA  107 a 93 a 79,69 a 29,03 a 3777,29 a 

MÉDIA 110 98 79,77 28,80 3637,46 

C.V. % 18,55 19,05 1,22 8,96 10,37 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de significância. 
*Indutor -  fertilizante foliar a base de fosfito; Fungicida - Nativo®; NP (número de perfilhos por metro linear); NE (número 
de espigas por metro linear); PH (peso hectolitro); P1000 (peso de 1000 grãos em gramas); PROD (Produtividade de 
grãos em kg ha-1 a 13% de umidade); testemunha (sem aplicação), sendo (P) a aplicação em perfilhamento e (E) a 
aplicação em espigamento (E). 

 

TABELA 2. Resultados médios das características agronômicas avaliadas, 
considerando os diferentes tratamentos com o indutor de 
resistência, isolados e associados com fungicida na cultivar de 
trigo TBIO Toruk. Experimento 2, Guarapuava, PR 2017.  

TRATAMENTOS* 
NP NE PH P1000 PROD 

INDUTOR (P)+(E) FUNGICIDA (P)+(E) 

Testemunha Testemunha 118 a 102 a 70 a 30 a 4.834 b 

Testemunha FUNGICIDA 123 a 107 a 69 a 30 a 5.641 a 

Indutor (300 mL ha-1) FUNGICIDA 117 a 102 a 70 a 30 a 5.242 ab 

Indutor (600 mL ha-1) FUNGICIDA 118 a 103 a 70 a 31 a 5.315 ab 

Indutor (900 mL ha-1) FUNGICIDA 119 a 104 a 70 a 30 a 5.488 a 

Indutor (1200 mL ha-1) FUNGICIDA 109 a 95 a 71 a 30 a 5.205 ab 

MÉDIA 117 102 72 30 5.288 

C.V. % 14,8 11,6 1,6 4,2 5,9 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de significância. 
**Indutor -  fertilizante foliar a base de fosfito; Fungicida - Nativo®; NP (número de perfilhos por metro linear); NE (número 
de espigas por metro linear); GE (grãos por espiga); PH (peso hectolitro); P1000 (peso de 1000 grãos em gramas); PROD 
(Produtividade de grãos em kg ha-1 a 13% de umidade); testemunha (sem aplicação), sendo (P) a aplicação em 
perfilhamento e (E) a aplicação em espigamento (E). 
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Inoculantes são produtos que apresentam em sua composição 

microrganismos que exercem ações benéficas ao desenvolvimento de plantas 

(EMBRAPA, 2010), sendo esses, bactérias que variam de acordo com o 

gênero e espécie. 

A coinoculação ou também denominada de inoculação mista com 

bactérias simbióticas e assimbióticas vem sendo estudada sua utilização em 

algumas culturas. Essa técnica consiste na utilização de combinações de 

diferentes microrganismos, os quais produzem efeito sinérgico, em que se 

superam os resultados produtivos obtidos quando utilizados de forma isolada. 

O uso de bactérias promotoras de crescimento de plantas (BPCPs), 

como o Azospirillum brasilense e Rhizobium tropici, podem diminuir alguns 

estresses abióticos e bióticos, reduzir a necessidade de utilização de insumos 

químicos e aumentar a produtividade.  Note-se que a utilização de Azospirillum 

brasilense proporciona incremento de até 31% na produtividade do trigo 

(Hungria et al., 2010). 

Inoculantes contendo essas bactérias, além de proporcionar a fixação de 

nitrogênio atmosférico, produzem fito-hormônios que melhoram o crescimento 

radicular e, consequentemente, a absorção de água e nutrientes, aumentando 

a resistência à seca e deixando as plantas mais vigorosas e produtivas 

(Hungria, 2011). Porém a eficiência agronômica dos inoculantes a base de 

Azospirillum brasilense e Rhizobium tropici podem variar em função das 

condições de cultivo ao qual a cultura de trigo está submetida.  
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Assim, o presente trabalho teve o objetivo de avaliar o desempenho 

agronômico da cultura do trigo em função da inoculação com Azospirillum 

brasilense e Rhizobium tropici.  

O experimento foi instalado em área experimental pertencente à 

Faculdade de Engenharia – UNESP, Campus de Ilha Solteira, no município de 

Selvíria (MS), situada aproximadamente a 51° 22’ de longitude Oeste de 

Greenwichi e 20° 22’ de latitude Sul, com altitude de 335 metros. O solo do 

local é do tipo LATOSSOLO VERMELHO Distrófico argiloso. A precipitação 

média anual é de 1.320 mm, a temperatura média anual é de 23,6 °C e a 

umidade do ar está entre 70 e 80%. 

A semeadura do trigo foi realizada mecanicamente no dia 14 de junho de 

2016, usando se densidade de semeadura de 400 sementes por m² do cultivar 

CD 150, com garantia de 80% de germinação. Sendo que para o preparo do 

solo, foi utilizado aração e gradagem. O delineamento experimental utilizado foi 

o de blocos ao acaso disposto em esquema fatorial 4x2. Parte das sementes, 

foram submetidas a inoculação com A. brasilense (estirpes Ab-V5 e Ab-V6) 100 

ml/25 kg de semente, R. tropici 100 g/25 kg semente, sendo realizado antes da 

inoculação tratamento com Standaktop 2 ml/kg de semente.  Os tratamentos 

foram constituídos pela combinação do efeito da coinoculação com Rhizobium 

tropici + Azospirillum brasilense (100 gramas/ha + 100 ml/ha) e ausência da 

coinoculação e diferentes doses de Azospirillum brasilense (testemunha, 100 

ml, 200 ml e 300 ml por hectare) aplicados via foliar por ocasião do 

perfilhamento, totalizando 8 tratamentos. As parcelas foram constituídas por 13 

linhas de 4 m de comprimento, espaçadas 0,17m entre si. Foram consideradas 

como área útil as linhas centrais desprezando-se duas linhas laterais. 

A adubação nos sulcos de semeadura foi de 400 kg ha-1 da formulação 

04-20-20, definida de acordo com as características químicas do solo. A 

emergência ocorreu 7 dias após a semeadura. No dia 11 de julho de 2016, aos 

20 dias após emergência (DAE), realizou-se a adubação nitrogenada de 

cobertura, fornecendo 60 kg ha-1 de N, utilizando sulfato de amônio. A colheita 

foi realizada manualmente aos 102 DAE, no dia 30 de setembro de 2016. 

Foram realizadas as seguintes avaliações: altura de plantas, teor de N 

nas folhas, número de espigas por m², número de grãos por espiga, massa de 

1.000 grãos, massa hectolitrica e produtividade de grãos.  

29



Observando os dados de altura de plantas, teor de N, número de 

espigas por m² e número de grãos por espigas apresentados na Tabela 01, 

nota-se que foi significativo apenas para número de grãos por espigas, não 

havendo interferência nos demais tratamentos sobre as variáveis analisadas, 

discordando de Barassi et al. (2008), que citam que o uso de Azospirillum em 

gramíneas como milho e trigo proporciona aumento na altura das plantas e teor 

de N foliar.  

Os valores médios de massa de 1000 grãos, massa hectolitrica e 

produtividade de grãos estão apresentados na Tabela 02. Pelos dados obtidos, 

observa-se que houve diferença significativa apenas em produtividade de grãos 

para presença e ausência de R. tropici, concordando com o que é citado pela 

Embrapa Cerrados, que o tratamento com rizóbios podem garantir ganhos de 

até 40% na produtividade de trigo. Para diferentes doses de Azospirillum houve 

diferenças significativas, concordando com Bashan et al. (2004), que 

demonstram que Azospirillum estimula a produtividade de plantas, realizando o 

desdobramento foi possível concluir que 160 ml/ha é a dose ideal para ser 

aplicado via foliar, podendo ser visto na Tabela 03.  

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a coinoculação de R. 

tropici e A. brasilense nas sementes bem como a aplicação foliar de 

Azospirillum brasilense na dose estimada de 160 ml ha-1 proporcionaram 

aumento na produtividade de grãos de trigo em região de cerrado de baixa 

altitude. 
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Tabela 01 - Valores médios de altura de plantas, teor de N nas folhas, espigas 

por m² e grãos por espiga, obtidos em trigo em função da inoculação com 

Rhizobium tropici e Azospirillum brasilense. Selvíria (MS) 2016. 

 

Tratamentos 
Altura de 
plantas  

(cm) 

Teor de N 
(g/kg) 

Esp/m²  
(n°) 

Grãos 
por 

espiga  
(n°) 

Coinoculação  
Sem  70,10 37,3 466 28 b 
Com 70,81 36,2 508 31 a 
A. brasilense foliar  
Testemunha 68,92 33,7 457 29 
100 ml ha-1 69,92 37,4 525 30 
200 ml ha-1 73,04 37,7 492 29 
300 ml ha-1 69,96 38,2 474 30 
Teste F  
Coinoculação (C) 0,28ns 0,63ns 4,05ns   9,05** 
Azospirillum brasilense (A) 1,82ns 2,35ns 1,97ns 0,17ns 
CxA 0,08ns 1,96ns 1,14ns 0,59ns 
Dms coinoculação 2,758  2,81   42,90  2,23 
CV 5,32 10,38 11,98 10,43 
Médias seguidas de letras diferentes, nas colunas, diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. ns – não significativo, * e ** significativo a 5% e 1% de probabilidade, respectivamente. DMS - diferença 
mínima significativa. CV - Coeficiente de variação. 
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Tabela 02 - Valores médios de massa de 1000 grãos, massa hectolitrica e 

produtividade de grãos obtidos em trigo em função da inoculação com 

Rhizobium tropici e Azospirillum brasilense. Selvíria (MS) 2016. 

 

Tratamentos 
Massa de 

1000 grãos 
(g) 

Massa 
hectolitrica  

(kg) 

Produtividade 
de grãos  
(kg ha-1) 

Coinoculação  
Sem  32,23 76,99 3.505b 
Com 32,55 77,56 3.741a 
A. brasilense foliar  
Testemunha 31,52 76,52 3.640 
100 ml ha-1 32,80 77,02 3.753 
200 ml ha-1 32,36 77,53 3.353 
300 ml ha-1 32,88 78,04 3.747 
Teste F  
Coinoculação (C) 0,33 1,612 6,44* 
Azospirillum brasilense (A) 1,28 2,165 4,07* 
CxA 0,63 1,601 8,17** 
Dms Coinoculação 1,41 0,94 193,36 
CV 4,79 1,65 7,26 
Médias seguidas de letras diferentes, nas colunas, diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. ns – não significativo, * e ** significativo a 5% e 1% de probabilidade, respectivamente. DMS - diferença 
mínima significativa. CV - Coeficiente de variação. 

 
 
 

Tabela 03 - Desdobramento das interações significativas da análise de 

variância para a produtividade de grãos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ¹ y = 3.611,3269 + 3,210x – 0,01x² (r² = 0,99)  PM = 160 ml/ha 
                   Médias seguidas de letras diferentes, nas colunas, diferem estatisticamente entre si pelo teste de  
                   Tukey a 5% de probabilidade. ¹ significativo a 14% de probabilidade. 

 
 

Azospirillum brasilense 
Coinoculação 

Sem Com 
Testemunha 3.667 3.613¹ 
100 ml ha-1 3.680 3.825 
200 ml ha-1 2.847 b 3.858 a 
300 ml ha-1 3.825 3.668 

Dms Coinoculação de Azospirillum brasilense: 386,73 
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A variabilidade espacial dentro de uma lavoura pode ser causada por 

diversos fatores. Dentre eles, o teor de nutrientes disponíveis às plantas, 

especialmente o nitrogênio (N), é limitante para que elevadas produtividades 

sejam obtidas. Desta forma, o potencial produtivo de uma cultura precisa ser 

estimado durante o período de desenvolvimento vegetativo, para que ocorra 

direcionamento do manejo, buscando atingir o máximo potencial produtivo 

(Grohs et al., 2009). 

Através do sensoriamento remoto é possível monitorar o crescimento e 

desenvolvimento de culturas em função da variação do teor de clorofila na folha 

e da quantidade de biomassa vegetal da parte aérea. Um índice de vegetação 

amplamente utilizado é o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 

(NDVI), o qual pode ser empregado para a identificação da variabilidade 

espacial da produção de biomassa vegetal. 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a relação entre valores de 

NDVI utilizando sensor óptico ativo de reflectância, no estádio de 

emborrachamento do trigo com o rendimento de grãos. 

O experimento foi conduzido no campo, na safra 2014, na Estação 

Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(EEA/UFRGS), no município de Eldorado do Sul (RS), em um Argissolo 

Vermelho Distrófico típico (Streck et al., 2008). O clima da região é subtropical 

úmido de verão quente, do tipo Cfa, conforme classificação climática de 

Koeppen (IPAGRO, 1979). 

33



Os tratamentos utilizados para gerar variabilidade nas plantas foram: a) 

quatro doses de nitrogênio aplicadas na emergência das plantas (base) (0, 20, 

40 e 60 kg ha-1 de N); e b) cinco doses de nitrogênio aplicadas em cobertura (0, 

20, 40, 60 e 80 kg ha-1 de N), no estádio de 5-6 folhas completamente 

expandidas do colmo principal.  

As cultivares utilizadas foram: Quartzo, TBIO Sintonia e TBIO Iguaçu. 

Estas, são recomendadas para cultivo na região homogênea de adaptação 2, 

região na qual se insere a EEA/UFRGS. Os experimentos foram conduzidos no 

delineamento experimental em parcelas subdivididas, com quatro repetições. A 

densidade de semeadura foi de 300 sementes aptas m². A área experimental 

recebeu, por ocasião da semeadura, adubação com fósforo e potássio. A 

adubação correspondeu à aplicação de 300 kg ha-1 da formulação 0-22-30 

(NPK), sendo o P2O5 e o K2O aplicados na forma de superfosfato triplo e 

cloreto de potássio, respectivamente. Os tratos culturais foram realizados 

segundo as recomendações técnicas da cultura. 

Avaliou-se a reflectância do dossel, no estádio de emborrachamento 

utilizando sensor óptico ativo de vegetação (Greenseeker), o qual fornece o 

valor do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), com o 

aparelho posicionado paralelamente às linhas da cultura, em uma altura de 

aproximadamente 0,8 m acima do dossel; e rendimento de grãos, após a trilha, 

a massa de grãos de cada parcela foi pesada e corrigida para a umidade de 

130 g kg-1, sendo o valor extrapolado para kg/ha. Os dados das variáveis 

avaliadas foram submetidos à análise de variância pelo Teste F, com auxílio do 

programa ASSISTAT versão 7.6. Posteriormente cada componente foi 

analisado através de análise de regressão. 

As análises de correlação entre o rendimento de grãos e os valores de 

NDVI avaliados no estádio de emborrachamento, para as três cultivares, são 

apresentadas na Figura 1. Todas as cultivares apresentaram regressão 

quadrática entre o NDVI avaliado no emborrachamento e o rendimento de 

grãos, com correlação significativa entre as variáveis, sendo o valor de R² 

(coeficiente de determinação) acima de 0,90. 
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A cultivar Quartzo apresentou menor coeficiente de determinação 

(R²=0,88), enquanto as cultivares Sintonia e Iguaçu apresentaram valores de 

R² iguais a 0,90 para a relação entre valor de NDVI no emborrachamento e 

rendimento de grãos. Estes resultados estão de acordo com os encontrados 

por Mahey et al. (1991), que observaram alta correlação entre o NDVI e a 

produtividade de grãos de trigo, mostrando o potencial de estimativa da 

produtividade da cultura utilizando dados de sensoriamento remoto. 

A avaliação do NDVI em estádios de desenvolvimento mais tardios 

(emborrachamento) pode não ter mais aplicação sobre estratégias de manejo 

da adubação nitrogenada para o aumento da produtividade de grãos, uma vez 

que os estádios mais críticos para manejo deste nutriente já ocorreram no 

desenvolvimento das plantas. Neste momento, o potencial de rendimento já 

está praticamente estabelecido, especialmente o componente número de 

espigas por m², restando os componentes número de grãos por espiga e peso 

do grão a serem definidos, este último com pequeno efeito sobre o rendimento 

final da cultura, por ser uma característica influenciada principalmente pelo 

genótipo. Outros usos potenciais das leituras de NDVI, utilizando sensor óptico 

ativo, realizadas a partir do emborrachamento podem ser identificados. 

No sul do Brasil, é comum a entrada na lavoura para realização de 

aplicações de fungicidas a partir do estádio de emborrachamento da cultura do 

trigo. Portanto, com o auxílio de um sistema de posicionamento global, a 

entrada na lavoura neste momento para aplicação de fungicidas seria um bom 

momento para se fazer leituras de NDVI de uma área agrícola, para posterior 

utilização destes dados para se confeccionar mapas da variabilidade espacial 

da área, sem necessidade de se fazer uma operação extra para realização 

destas leituras com sensor óptico ativo. 

Esses mapas também podem ser úteis na realização de amostragens de 

solo direcionadas (“smart sampling”) aos locais onde se detectam diferenças de 

desenvolvimento da cultura e produtividade, para que se faça a investigação 

das causas e, se possível, se proceda à correção necessária para elevar o 

potencial produtivo em locais de baixo potencial, detectados por baixos valores 

de NDVI. 
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A utilização do NDVI medido por um sensor óptico ativo para 

quantificação do potencial produtivo da cultura no emborrachamento poderia 

direcionar a aplicação de diferentes doses de N (adubação em taxa variável) 

para a melhoria da qualidade de grãos. Portanto, para os locais de menor 

potencial produtivo, as quantidades de N a serem aplicadas seriam menores do 

que para locais de alto potencial produtivo, pois nestes locais a elevada 

produtividade dilui os teores de N nos grãos, reduzindo seu teor de proteína e, 

consequentemente, sua qualidade para panificação. Assim, aplicações tardias 

de nitrogênio no florescimento da cultura, baseadas em leituras de NDVI, 

poderiam aumentar o teor de proteína nos grãos e elevar sua qualidade, 

agregando valor aos grãos no momento de sua comercialização. 

Os resultados indicam que a diferença de valores de reflectância entre 

cultivares no emborrachamento não é relevante o suficiente para modificar a 

estimativa de seu potencial produtivo, uma vez que o aumento do NDVI foi 

mais importante que as diferenças de NDVI entre cultivares. 
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NDVI no estádio de emborrachamento 
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Quartzo y=781,37-71,19x+3461,17x²           R²=0,88 **
Sintonia y=2318,23-7321,83x+10710,47x²   R²=0,90 **
Iguaçu   y=731,63+323,86x+3132,58x²        R²=0,90 **

 

** Significativo a 1% de probabilidade. 

FIGURA 1. Relação entre o índice de vegetação por diferença normalizada 

(NDVI), avaliado no estádio de emborrachamento, e o rendimento de 

grãos, em três cultivares de trigo. Eldorado do Sul, RS, 2014. 
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Para a adubação nitrogenada na cultura do trigo, variáveis como 

biomassa e quantidade de nitrogênio (N) acumulado são componentes 

importantes, que podem ser utilizados para a estimativa do potencial produtivo 

da cultura, que, por sua vez, pode ser utilizado na quantificação da dose 

necessária de nitrogênio a ser aplicada. Também, o N suprido pelo solo às 

plantas é estimado de forma pouco precisa, devido à complexidade dos fatores 

que influenciam na mineralização do N orgânico. 

O monitorado da variabilidade espacial em áreas agrícolas pode ser 

realizado durante o desenvolvimento da cultura do trigo afim de ajustar a 

adubação nitrogenada de cobertura de acordo com o seu estado nutricional em 

relação ao N. A variabilidade do N ou da diferenciação de crescimento de 

plantas em lavouras pode ser feito através da quantificação de biomassa 

existente na área, assim como, do teor de N acumulado na mesma. Para isso, 

utilizando sensores remotos como o Greenseeker, que realiza leitura da 

condição do dossel vegetativo através da reflectância, permitindo identificar a 

condição nutricional das plantas em função do índice de vegetação por 

diferença normalizada (NDVI), tornando possível estimar a biomassa de forma 

rápida e precisa. 

O trabalho teve como objetivo avaliar a relação da dose de nitrogênio 

aplicada na base (emergência) com o valor de NDVI, produção de massa seca 

e quantidade de N acumulada na parte aérea na cultura do trigo. 
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O experimento foi conduzido no campo, na safra 2014, na Estação 

Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(EEA/UFRGS), no município de Eldorado do Sul (RS), em um Argissolo 

Vermelho Distrófico típico (Streck et al., 2008). O clima da região é subtropical 

úmido de verão quente, do tipo Cfa, conforme classificação climática de 

Koeppen (IPAGRO, 1979). 

Os tratamentos constaram de quatro doses de nitrogênio aplicadas na 

emergência das plantas (base) (0, 20, 40 e 60 kg ha-1 de N). As cultivares 

utilizadas foram: Quartzo, TBIO Sintonia e TBIO Iguaçu. Estas, são 

recomendadas para cultivo na região homogênea de adaptação 2, região na 

qual se insere a EEA/UFRGS. Os experimentos foram conduzidos no 

delineamento experimental em parcelas subdivididas, com quatro repetições. A 

densidade de semeadura foi de 300 sementes aptas m². A área experimental 

recebeu, por ocasião da semeadura, adubação com fósforo e potássio. A 

adubação correspondeu à aplicação de 300 kg ha-1 da formulação 0-22-30 

(NPK), sendo o P2O5 e o K2O aplicados na forma de superfosfato triplo e 

cloreto de potássio, respectivamente. Os tratos culturais foram realizados 

segundo as recomendações técnicas da cultura. 

Avaliou-se: (i) reflectância do dossel, antes de realização da adubação 

nitrogenada em cobertura no estádio de 5-6 folhas expandidas utilizando 

sensor óptico ativo de vegetação (Greenseeker), o qual fornece o valor do 

Índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), com o aparelho 

posicionado paralelamente às linhas da cultura, em uma altura de 

aproximadamente 0,8 m acima do dossel; (ii) biomassa da parte aérea, através 

da amostragem de plantas (após a leitura com o sensor, no estádio avaliado) 

em área de 0,27 m² em cada unidade, sendo levadas a estufa de ventilação 

forçada para secagem a temperatura de 60 ºC, até atingir peso constante, 

após, seguiram para moagem e homogeneização para o processo de 

destilação de N; (iii) quantidade de N acumulado na parte aérea, obtido a partir 

da multiplicação entre as variáveis biomassa da parte aérea e concentração de 

N no tecido foliar (determinada nas amostras moídas e homogeneizadas) pelo 

método Kjeldahl, conforme descrito por Tedesco et al. (1985). 
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Os dados das variáveis avaliadas foram submetidos à análise de 

variância pelo Teste F, com auxílio do programa ASSISTAT versão 7.6. 

Posteriormente cada componente foi analisado através de análise de 

regressão. 

A correlação entre os valores de NDVI (avaliado antes da realização da 

adubação nitrogenada em cobertura) e dose de adubação nitrogenada aplicada 

na base é apresentada na Figura 1, para cada cultivar estudada. De tal 

maneira, as regressões apresentaram coeficientes de determinação superiores 

a 0,96 e significativos para todas as cultivares, mostrando ser o NDVI uma 

variável influenciada pela quantidade de N disponibilizado na base. Doses 

maiores de nitrogênio na base promoveram maiores valores de NDVI no 

estádio avaliado. Estes resultados mostram o efeito que ocorre, principalmente, 

pelo aumento de reflectância na região do infravermelho próximo, em função 

de maior acúmulo de massa seca na parte aérea, e maior absorbância na 

região do vermelho, em função de maior quantidade de clorofila na folha, 

proporcionadas pela maior disponibilidade de N promovida por doses 

crescentes aplicadas na base. 

Distintos acréscimos de NDVI para cada cultivar ocorreram devido aos 

diferentes incrementos de biomassa seca da parte aérea observados em cada 

cultivar, em função da aplicação de doses crescentes de N na base (Figura 2). 

A elevação das doses de N aplicadas na base proporcionou incremento na 

produção de biomassa na parte aérea no estádio avaliado. Elevados 

coeficientes de determinação (acima de 0,96) foram verificados para as 

cultivares utilizadas no presente trabalho. Conforme Moges et al. (2004), a 

biomassa acumulada na parte aérea é uma das variáveis que melhor se 

correlaciona com o valor de NDVI. Ainda, de acordo com Liu (2006), o acúmulo 

de biomassa na parte aérea em trigo se relaciona diretamente com a 

produtividade final de grãos, que, por sua vez, também se relaciona com as 

doses de N aplicadas. 

Doses crescentes de N aplicadas na base também promoveram 

incremento na quantidade de N acumulada na parte aérea em todas as 

cultivares, no estádio avaliado (Figura 3). Para o experimento realizado, 
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encontraram-se coeficientes de determinação (significativos pelo teste F a 1% 

de probabilidade) R²=0,99 para as três cultivares, para os modelos ajustados 

entre dose de N aplicada na base e N acumulado na parte aérea. 

Os resultados indicam que os valores de NDVI correlacionam-se 

positivamente com as doses de N aplicadas na base, biomassa da parte aérea 

e quantidade de nitrogênio acumulada na parte aérea 
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Iguaçu     y=0,31+0,0047x-3,12x²    R²=0,99 **

 
FIGURA 1. Índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), avaliado no 

estádio de 5-6 folhas expandidas, em função de doses de nitrogênio 

aplicadas na base (emergência), para três cultivares de trigo. Eldorado do 

Sul, RS, 2014. Barras indicam o desvio padrão da média. 
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FIGURA 2. Biomassa acumulada na parte aérea no estádio de 5-6 folhas 

completamente expandidas, em função de doses de nitrogênio aplicadas 

na base (emergência), para três cultivares de trigo Eldorado do Sul, RS, 

2014. Barras indicam o desvio padrão da média. 
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FIGURA 3. Nitrogênio acumulado na parte aérea no estádio de 5-6 folhas 

completamente expandidas, em função de doses de nitrogênio aplicadas 

na base (emergência), para três cultivares de trigo Eldorado do Sul, RS, 

2014. Barras indicam o desvio padrão da média. 
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No Sul do Brasil, a integração lavoura-pecuária está sendo divulgada como 

alternativa às rotações que usam cereais de inverno e para o uso eficiente da terra no 

período de sucessões de lavoura de verão diversificando a propriedade, diminuindo o 

risco da lavoura e melhorando o solo (Fontaneli et al., 2010). Faltaria consolidar, 

nesses sistemas complexos, culturas produtoras de grãos, economicamente viáveis, 

no inverno, como o trigo. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o rendimento 

de grãos e algumas caraterísticas agronômicas de trigo em sistemas de produção com 

integração lavoura-pecuária, sob plantio direto. 

O experimento foi conduzido em Coxilha, RS, em solo classificado como 

Latossolo Vermelho distrófico típico, no período de 2005 a 2016. Os tratamentos 

consistiram em seis sistemas de produção com integração lavoura-pecuária: 

sistema I: trigo/soja e ervilhaca/milho; sistema II: trigo/soja, pastagem de aveia 

preta/milho; sistema III: trigo/soja e pastagem de aveia preta/soja; sistema IV: 

trigo/soja e ervilha/milho; sistema V: trigo/soja, triticale de duplo propósito/soja 

e ervilhaca/soja e; sistema VI: trigo/soja, aveia branca de duplo propósito/soja 

e trigo de duplo propósito/soja. As cultivares de trigo usadas foram BRS Louro, de 

2005 a 2008, BRS Guamirim, de 2008 a 2011 e BRS Parrudo, de 2013 a 2016. Em 

2012, o trigo não foi colhido devido à forte geada que ocorreu na Região de Passo 

Fundo. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com quatro repetições, 

sob sistema de plantio direto, sendo a área total da unidade experimental igual a 200 

m2 (20 m de comprimento por 10 m de largura). O rendimento de grãos de trigo foi 
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determinado a partir da colheita de 23,80 m2, de área útil, ajustando-se o rendimento 

para umidade de 13%. Foi efetuada a análise de variância das variáveis rendimento 

de grãos, massa do hectolitro, massa de 1.000 grãos de trigo e componentes do 

rendimento (número de espiguetas por espiga, número de grãos por planta e massa 

de grãos por planta), dentro de cada ano e na média dos anos, de 2005 a 2016. 

Considerou-se o efeito do tratamento como fixo, e o efeito do ano, como aleatório. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância complementada pelo 

teste de Tukey, a 5% de probabilidade, com uso do programa estatístico SAS versão 

9.2 (SAS, 2008). 

Na média conjunta de 2005 a 2016, o sistema V resultou em maior 

rendimento de grãos de trigo, em comparação aos sistemas IV e VI (Tabela 1). Por 

sua vez, os sistemas I, II e III, situaram-se em uma posição intermediária para 

rendimentos de grãos de trigo. Além disso, nos anos de 2005, 2006, 2009 e 2016, 

os sistemas III e V salientaram-se, em relação ao sistema VI, para rendimento de 

grãos de trigo. Ainda, no ano de 2005, os sistemas I e IV superaram o sistema VI 

para rendimento de grãos. No ano de 2005, o rendimento de grãos foi influenciado 

pela massa de mil grãos (Tabela 3). Nos anos de 2007 e 2011, o sistema V também 

mostrou maior rendimento de grãos de trigo do que o sistema VI. E nos anos de 

2010, de 2014 e de 2016, o sistema III também foi superior ao sistema VI, para 

rendimento de grãos de trigo. Em 2015, o sistema IV mostrou rendimento de grãos 

mais elevado, em comparação ao sistema VI. O menor rendimento de grãos no 

sistema VI, pode ser explicado, em parte, pela não observação do intervalo de 

rotação de culturas, já que o trigo para grãos foi semeado sempre após o trigo de 

duplo propósito. Além disso, tem sido verificada, nas parcelas do trigo de duplo 

propósito uma competição por plantas de azevém resistente ao glifosato, pela 

abertura da comunidade, devido ao corte ou pastejos. O rendimento médio de grãos 

no período foi de 2.798 kg ha-1. O maior rendimento médio de grãos de trigo ocorreu 

em 2016 (4.677 kg ha-1), enquanto o menor manifestou-se em 2015 (1.372 kg ha-1). 

Na média conjunta de 2005 a 2016, e no ano de 2009, os sistemas I, IV e V 

apresentaram massa do hectolitro mais elevada do que no sistema VI (Tabela 2). 

Por sua vez, os sistemas II e III situaram-se em uma posição intermediária para 

massa do hectolitro. Em 2008, os sistemas I, II e IV foram superiores para massa do 
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hectolitro, em relação ao sistema VI. Em 2011, o sistema V apresentou massa do 

hectolitro maior do que o sistema II.  Em 2016, o sistema I destacou-se para massa 

do hectolitro, em comparação ao sistema VI. A maior massa média do hectolitro 

desse período manifestou-se no ano de 2013 (78 kg hL-1). A massa média do 

hectolitro de trigo foi de 74 kg hL-1.  

Na média conjunta dos anos, não houve diferença entre os sistemas de 

produção com integração lavoura-pecuária para massa de 1.000 grãos (Tabela 3). 

Porém, no ano de 2005, os sistemas I, II, III, IV e V foram superiores ao sistema VI 

para a massa de 1.000 grãos. A massa média de 1.000 grãos foi de 32 g.  

Entre os anos avaliados e na média conjunta de 2005 a 2016, não houve 

diferenças quanto aos componentes do rendimento (número de espiguetas por 

planta, número de grãos por planta e massa de grãos por planta) entre os sistemas 

de produção com integração lavoura-pecuária (resultados não mostrados). O 

número médio de espiguetas por planta, o número de grãos por planta e a massa de 

grãos por planta de trigo foram 15, 32 e 1,07 g, respectivamente.  

Concluindo, a cultura de trigo destaca-se para rendimento de grãos, no 

sistema V, em comparação aos sistemas IV e VI, enquanto que, os sistemas I, 

IV e V, superam em massa do hectolitro, o sistema VI. Não houve diferença na 

massa de 1.000 grãos, no número de espigueta por planta, no número de 

grãos por planta e na massa de grãos por planta entre os trigos cultivados nos 

sistemas de produção com integração lavoura-pecuária. O trigo para grãos não 

deve ser cultivado após trigo de duplo propósito.  
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Tabela 1. Efeitos de sistemas de produção com integração lavoura-pecuária no rendimento de grãos de trigo, de 2005 
a 2016. Passo Fundo, RS. 

Ano Sistemas de produção  
 Sist I Sist II Sist III Sist IV Sist V Sist VI Média C.V. 

(%) 
F-trat 

 Rendimento de grãos (kg ha-1)   
2005 3.323 A 3.261 AB 3.495 A 3.445 A 3.395 a 2.784 B 3.284 bc 10 2,6 ns 
2006 2.942 B 2.910 B 3.379 A 3.019 B 3.340 a 2.979 B 3095 bc 6 4,8** 
2007 1.639 BC 1.687 BC 1.623 

BC 
1.923 AB 2.130 a 1.394 C 1.733 gh 16 3,5* 

2008 2.487 2.689 2.986 2.474 2.634 2.398 2.611 de 13 1,6 ns 
2009 2.509 BC 2.980 

ABC 
3.179 
AB 

2.874 BC 3.591 a 2.367 C 2.917 cd 14 4,5* 

2010 3.377 
ABC 

3.657 AB 3.911 A 3.278 
ABC 

3.072 BC 2.711 C 3.334 b 12 4,0* 

2011 1.983 B 1.950 B 1.807 B 1.725 B 2.685 a 2.105 B 2.042 fg 12  8,1** 
2013 3.527 3.659 3.193 3.035 3.617 2.901 3.322 b 11  3,1 ns 
2014 2.515 AB 2.467 AB 2.847 A 2.392 AB 2.415 AB 1.726 B 2.394 ef 17  3,2* 
2015 1.439 AB 1.223 AB 1.402 

AB 
1.847 A 1.395 AB    928 B 1.372 h 27  2,5 ns 

2016 4.916 AB 4.591 AB 5.337 A 4.448 BC 5.152 AB 3.620 C 4.677 a 8 11** 
Media 2.787 AB 2.825 AB 3.014 

AB 
2.769 B 3.039 A 2.356 C 2.798 - 14** 

F-trat: tratamento e Sist: sistema. Sistema I: trigo/soja e ervilhaca/milho; Sistema II: trigo/soja, pastagem de aveia 
preta/milho; Sistema III: trigo/soja e pastagem de aveia preta/soja; Sistema IV: trigo/soja e ervilha/milho; Sistema V: 
trigo/soja, triticale de duplo propósito/soja e ervilhaca/soja e; Sistema VI: trigo/soja, aveia branca de duplo 
propósito/soja e trigo de duplo propósito/soja. Médias seguidas de mesma letra, minúscula na vertical e maiúscula na 
horizontal, não apresentam diferenças significativas, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. ns: não 
significativo; *nível de significância de 5%; **nível de significância de 1%. 
 
 
 
Tabela 2. Efeitos de sistemas de produção com integração lavoura-pecuária na massa do hectolitro de trigo, de 2005 

a 2016, Passo Fundo, RS. 
Ano Sistemas de produção  
 Sist I Sist II Sist III Sist IV Sist V Sist VI Média C.V. (%) F-trat 
 Massa do hectolitro (kg hL-1)   
2005 76 72 76 75 76 73 74 cd 3 2,5 ns 
2006 75 73 75 75 76 77 75 bcd 2 1,9 ns 
2007 74 73 75 75 75 73 74 d 2 2,0 ns 
2008 77 A 78 A 75 BC 77 A 76 AB 73 C 76 abcd 2 7,7** 
2009 75 76 76 75 76 73 75 bcd 2 1,1 ns 
2010 78 77 78 78 77 76 77 ab 3 0,3 ns 
2011 77 AB 73 B 76 AB 77 AB 80 A 77 AB 77 ab 3 3,3* 
2013 78 78 77 80 77 76 78 a 2 1,9 ns 
2014 75 74 74 75 74 70 74 d 3 2,9 ns 
2015 62 63   59 66 63 58 62 e 7 1,9 ns 
2016 77 A 76 AB   76 AB 75 AB 76 AB 73 B 76 abcd 2 3,1* 
Média 75 A 74 AB 74 AB 75 A 75 A 73 B 74 - 6,9** 
F-trat: tratamento e Sist: sistema. Sistema I: trigo/soja e ervilhaca/milho; Sistema II: trigo/soja, pastagem de aveia 
preta/milho; Sistema III: trigo/soja e pastagem de aveia preta/soja; 4Sistema IV: trigo/soja e ervilha/milho; Sistema V: 
trigo/soja, triticale de duplo propósito/soja e ervilhaca/soja e; 6Sistema VI: trigo/soja, aveia branca de duplo 
propósito/soja e trigo de duplo propósito/soja. Médias seguidas de mesma letra, minúscula na vertical e maiúscula na 
horizontal, não apresentam diferenças significativas, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. ns: não 
significativo; *nível de significância de 5%; **nível de significância de 1%. 
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Tabela 3. Efeitos de sistemas de produção com integração lavoura-pecuária na massa de 1.000 grãos de trigo, de 

2005 a 20016, Passo Fundo, RS. 
Ano Sistemas de produção  
 Sist I Sist II Sist III Sist IV Sist V Sist VI Média C.V. (%) F-trat 
 Massa de mil grãos (g)   
2005    34 A    34 A    33 A    34 A    33 A    31 B 33 c 3 6,1** 
2006 27 27 26 27 27 28 27 g 4 0,8 ns 
2007 34 33 32 30 34 31 32 cd 7 2,2 ns 
2008 29 29 27 31 28 27 28 fg 9 1,1 ns 
2009 34 34 36 34 35 32 34 bc 6 2,3 ns 
2010 33 34 32 32 34 33 33 c 4 1,9 ns 
2011 38 38 37 37 39 40 38 a 7 0,9 ns 
2013 36 34 35 35 34 37 35 b 7 1,0 ns 
2014 32 31 31 29 31 29 31 de 8 1,2 ns 
2015 30 30 30 30 30 30 30 ef 1 1,1 ns 
2016 33 33 35 35 30 32 33 c 8 1,7 ns 
Média 33 32 32 32 32 32 32 - 0,9 ns 
F-trat: tratamento e Sist: sistema: Sistema I: trigo/soja e ervilhaca/milho; Sistema II: trigo/soja, pastagem de aveia 
preta/milho; Sistema III: trigo/soja e pastagem de aveia preta/soja; Sistema IV: trigo/soja e ervilha/milho; Sistema V: 
trigo/soja, triticale de duplo propósito/soja e ervilhaca/soja e; Sistema VI: trigo/soja, aveia branca de duplo 
propósito/soja e trigo de duplo propósito/soja. Médias seguidas de mesma letra, minúscula na vertical e maiúscula na 
horizontal, não apresentam diferenças significativas, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. ns: não 
significativo; *nível de significância de 5%; **nível de significância de 1%. 
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O trigo é um dos principais cerais cultivados no Brasil, sua produção 

nacional correspondeu, na safra de 2016, a mais de 6,7 milhões toneladas, 

sendo 21,5% superior a safra passada (CONAB, 2017). Mesmo com a 

superioridade de produção da safra passada, sua oferta atinge pouco mais de 

60% da estimativa da demanda brasileira (10,7 milhões toneladas) pela matéria 

prima. A região Sul tem grande importância no cultivo do cereal, representando 

mais que 90% da produção brasileira, atingindo número superior a 6,1 milhões 

de toneladas no ano safra 2016 (CONAB, 2017). 

Entre as técnicas culturais mais importantes e que influenciam o 

rendimento de grãos e seus componentes está a densidade de semeadura 

(OZTURK; CAGLAR; BULUT, 2006). O trigo tem alto poder de lançar afilhos 

produtivos, compensando muitas vezes a falta de sementes, evitando o baixo 

número de espigas por metro e consequentemente baixas produtividades. 

O excesso de plantas pode favorecer o acamamento, diminuindo o 

tamanho das espigas, e favorecendo o aparecimento de doenças, 

comprometendo o rendimento de grãos (Fontes et al. 2015), bem como o 

aumento do custo de produção. 

Com o objetivo de avaliar a densidade ideal da cultivar CD 1303 para se 

obter a maior produtividade sem alterar as características agronômicas quanto 
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ao acamamento, foram instalados os experimentos sob diferentes densidades 

de semeadura na Região Fria no Sul do Brasil. 

O experimento foi conduzido em diferentes locais e épocas de 

semeadura e os resultados foram obtidos no ano safra 2016, conforme Tabela 

1. Os experimentos foram instalados com duas densidades de plantio, 340 e 

440 sementes viáveis por m-². O delineamento experimental utilizado foi o de 

blocos ao acaso, com 3 repetições em parcelas constituídas por 12 linhas de 5 

m de comprimento, espaçamento entre linhas de 0,20 cm, totalizando 12 m² de 

área de cada unidade experimental, sendo a área útil para avalição 8 linhas de 

4 m de comprimento, totalizando 6,4 m². O controle de moléstias e pragas bem 

como a adubação seguiram as recomendações da Comissão Brasileira de 

Pesquisa de Trigo e Triticale (Informações..., 2013). As sementes foram 

tratadas com Triadimenol + Imidacloprid). As variáveis avaliadas foram 

rendimento de grãos, acamamento, estatura de planta, peso do hectolitro e 

massa de mil grãos. 

A média da estatura de planta da cultivar CD 1303 para a densidade de 

340 plantas/m² foi de 68 cm e para a densidade de 440 plantas/m² foi de 70 

cm, variando de 63 a 85 cm e 61 a 85 cm para as respectivas densidades, 

considerando-se uma planta baixa. Apesar desta cultivar ser submetida a uma 

alta densidade de planta não apresentou problemas de acamamento, onde em 

ambas as densidades a nota de acamamento foi somente 4 (Tabela 2), na 

escala de 1 a 5 (5 corresponde a zero de acamamento). 

A média de rendimento de grãos foi similar nas duas densidades 

avaliadas, sendo que na densidade de 340 plantas/m² teve média de 4.731,6 

Kg ha-1 e na densidade de 440 plantas/m² apresentou a média de 4.659,2 ha-1. 

Para a média da massa de mil grãos a resposta foi a mesma dentro das duas 

densidades, revelando valores de 32,1 g para 340 plantas/m² e de 32 g para a 

densidade de 440 plantas/m². Este mesmo comportamento foi detectado para 

ambas as densidades quando foram comparadas as médias do peso do 

hectolitro (Tabela 2), onde a densidade menor variou de 72 a 79 Kg hl-1 e a 

maior densidade variou de 69 a 79 Kg hl-1.   
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A cultivar CD 1303 tem alto potencial de rendimento de grãos e 

excelente tipo agronômico (FRANCO et al., 2016), sendo mais uma opção para 

triticultores do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A 

correta densidade de semeadura é essencial para o alcance de elevados 

rendimentos, entretanto os resultados deste ano destacaram a capacidade 

desta cultivar em manter altas produtividades também na baixa densidade. 
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Tabela 1. Locais e data de plantio onde foram conduzidos os experimentos de 

densidade da cultivar CD 1303 na safra 2016 - Cascavel/2016. 

Local / Estado Data de Plantio 

Tibagi / PR 22-Jun-16 

Realeza / PR 26-Maio-16 

São Luís Gonzaga / RS 10-jun-16 

Não-Me-Toque I /RS 29-Jun-16 

Não-Me-Toque II /RS 25-Jun-16 

 

 

Tabela 2. Médias de estatura de planta (EP), massa de mil grãos (MMG), peso 

do hectolitro (PH), rendimento de grãos e acamamento da cultivar CD 1303 

submetida a duas densidades de plantio na safra 2016 - Cascavel/2016. 

Características agronômicas 

Densidade 

(plantas m²) 

EP 

(cm) 

MMG     

(g) 

PH        

(kg hl-1) 

Rendimento 

(kg ha-1) 

Acamamento 

(nota 1 - 5) 

340 68 32,1 77 4.731,6 4 

440 70 32 77 4.659,2 4 
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Os Latossolos Vermelhos, principais solos agrícolas do Planalto do Rio Grande 

do Sul, começaram a ser revolvidos por implementos de preparo há mais de 50 anos 

(STRECK et al., 2008). Há três décadas, quase que a totalidade da área ocupada por 

estes Latossolos foi submetida a uma mudança no tipo de manejo de solo, que 

passou a ser sem revolvimento (plantio direto). Por outro lado, o solo manejado com 

cultivo mínimo com escarificador de hastes também não promove revolvimento da 

camada de 0 a 20 cm. Como ficaria na prática a comparação desses dois tipos de 

manejos de solo? O presente trabalho teve como objetivo avaliar dois sistemas de 

manejo de solo, cultivo mínimo (CM) e sistema plantio direto (SPD) no rendimento de 

grãos e em algumas caraterísticas agronômicas de trigo em sistemas de produção 

com integração lavoura-pecuária (SPILP). 

O experimento foi conduzido em Coxilha, RS, em solo classificado como 

Latossolo Vermelho distrófico típico, em 2013 e em 2014. As cultivares de trigo 

usadas foram BRS Parrudo, para produção de grãos, e BRS Tarumã, de duplo 

propósito. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com parcelas 

subdivididas e quatro repetições. A parcela principal foi constituída pelos dois 

manejos de solo, e as subparcelas, pelos SPILP. A parcela principal media 1.400 m2 

(10 m de largura por 140 m de comprimento), e subparcela, 200 m2 (10 m de largura 

por 20 m de comprimento). Os tratamentos foram constituídos por dois manejos de 

solo: 1) SPD) e 2) CM, e por seis SPILP: sistema I: trigo/soja e ervilhaca/milho; 

sistema II: trigo/soja, pastagem de aveia preta/milho; sistema III: trigo/soja e 

pastagem de aveia preta/soja; sistema IV: trigo/soja e ervilha/milho; sistema V: 
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trigo/soja, triticale de duplo propósito/soja e ervilhaca/soja e; sistema VI: 

trigo/soja, aveia branca de duplo propósito/soja e trigo de duplo propósito/soja.  

Foram efetuadas as seguintes avaliações: rendimento de grãos de trigo, 

determinado a partir da colheita de 23,80 m2 de área útil (ajustando-se o rendimento 

para umidade de 13%), massa do hectolitro e massa de mil grãos de trigo. Os dados 

obtidos foram submetidos à análise de variância individual e conjunta entre os 

sistemas de manejo de solo e sistemas de produção com integração lavoura-

pecuária para as avaliações citadas acima, nas safras de trigo de 2013 e de 2014. 

Considerou-se o efeito do tratamento como fixo e o efeito do ano, como aleatório. A 

análise da variância foi complementada pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade, 

com uso do programa estatístico SAS versão 9.2 (SAS, 2008). 

Na comparação conjunta dos anos de 2013 e de 2014, tanto no SPD e como 

no CM o trigo cultivado nos sistemas I, II, III e V mostraram rendimento de grãos 

maior do que o trigo cultivado no sistema VI e para duplo propósito (Tabela 1). 

Nessa mesma comparação, o trigo cultivado no sistema IV sob SPD apresentou 

massa hectolítrica superior aos trigos cultivados no sistema VI e para duplo propósito 

(Tabela 2). Por sua vez, o trigo cultivado nos sistemas I, II, III, IV e V, sob CM, 

destacou-se para massa hectolítrica, em comparação ao trigo cultivado para duplo 

propósito. Ainda, na mesma comparação, o trigo cultivado em todos os sistemas 

para somente grãos, sob SPD, superou o trigo cultivado para duplo propósito para a 

massa de mil grãos (Tabela 3). Além disso, o trigo cultivado no sistema V, sob CM, 

destacou-se para massa de mil grãos, em relação ao trigo cultivado no sistema VI e 

para duplo propósito. Deve ser levado em consideração que o trigo BRS Tarumã 

possui menor tamanho de grão, em comparação ao trigo BRS Parrudo. Porém, na 

comparação conjunta das duas safras para cada sistema de manejo de solo, não 

houve diferença para os parâmetros estudados. 

Na comparação anual entre os sistemas de produção, sob SPD, em 2013, o 

trigo cultivado no sistema II mostrou maior rendimentos de grãos em comparação ao 

trigo cultivado para duplo propósito (Tabela 1). No ano de 2014 e no mesmo sistema 

de manejo de solo, o trigo cultivado no sistema III apresentou maior rendimento de 

grãos do que o trigo cultivado no sistema VI e para duplo propósito. Na comparação 

anual entre os sistemas de produção sob CM, em 2013, o trigo cultivado nos 
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sistemas I, II e V foi superior para rendimento de grãos ao trigo cultivado para duplo 

propósito. No ano de 2014 e no mesmo manejo de solo, o trigo cultivado nos 

sistemas I, II, III, IV e V apresentou rendimento de grãos mais elevado do que o trigo 

cultivado no sistema VI e para duplo propósito.  

Na comparação anual entre os sistemas de produção sob SPD, em 2013, o 

trigo cultivado no sistema IV mostrou maior massa do hectolitro, em relação ao trigo 

cultivado para duplo propósito (Tabela 2). No ano de 2014, não houve diferença 

entre os sistemas de produção para esse parâmetro. Na comparação entre os 

sistemas de produção sob CM, em 2013, o trigo cultivado nos sistemas I, II, III, IV e 

V foi superior para massa do hectolitro em relação ao trigo cultivado para duplo 

propósito. No ano de 2014 e no mesmo manejo de solo, o trigo cultivado no sistema 

I mostrou maior massa do hectolitro do que o trigo cultivado para duplo propósito.  

Na comparação anual entre os sistemas de produção sob SPD, em 2013, o 

trigo cultivado nos sistemas I e VI apresentou massa de mil grãos mais elevada do 

que o trigo cultivado para duplo propósito (Tabela 3). Em 2014, somente o trigo 

cultivado no sistema I foi superior ao trigo cultivado para duplo propósito. Na 

comparação entre os sistemas de produção sob CM, em 2013, o trigo cultivado nos 

sistemas III, IV e V destacou-se para massa de mil grãos, em comparação ao trigo 

cultivado para duplo propósito. No ano de 2014, não houve diferença entre os 

sistemas de produção para esse parâmetro.  

Concluindo, não há diferença entre os sistemas de manejo de solo CM e 

SPD para rendimento de grãos, massa do hectolitro e massa de mil grãos de 

trigo, em sistemas de produção com integração lavoura-pecuária.  
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Tabela 1. Rendimento de grãos de trigo, em sistemas de produção com integração lavoura-
pecuária, considerando diferentes sistemas de manejo de solo, em 2013 e em 2014, Passo 
Fundo, RS 

Sistema de produção Tipos de manejo do solo  
  SPD CM Média 
  2013 2014 2013 2014 SPD CM 
  Rendimento de grãos (kg ha-1)   

I. Trigo para grãos 3.527 ab 2.516 ab 3.523 a 2.590 a 3.022 a 3.057 a 
II. Trigo para grãos 3.659 a 2.467 ab 3.909 a 2.687 a 3.063 a 3.297 a 
III. Trigo para grãos 3.193 ab 2.847 a 3.320 ab 2.674 a 3.019 a 2.997 a 
IV. Trigo para grãos 3.035 ab 2.392 ab 3.291 ab 2.349 a 2.713 ab 2.820 ab 
V. Trigo para grãos 3.617 ab 2.416 ab 3.633 a 2.497 a 3.016 a 3.065 a 
VI. Trigo para grãos 2.901 ab 1.726 bc 3057 ab 1.518 b 2.313 bc 2.287 bc 

Trigo de duplo propósito 2.717 b 1.166 c 2.462 b 1.017 b 1941 c 1.740 c 
Média 3.235 2.218 3.314 2.190 2.727 A 2.752 A 

C.V. (%) 12 18 13 16 - - 
F tratamentos 3,7* 8,0** 4,2** 14** 12** 17** 

ISistema I: trigo/soja e ervilhaca/milho; IISistema II: trigo/soja, pastagem de aveia preta/milho; 
IIISistema III: trigo/soja e pastagem de aveia preta/soja; IVSistema IV: trigo/soja e ervilha/milho; 
VSistema V: trigo/soja, triticale de duplo propósito/soja e ervilhaca/soja e; VISistema VI: 
trigo/soja, aveia branca de duplo propósito/soja e trigo de duplo propósito/soja. Médias seguidas 
de mesma letra, minúscula na vertical e maiúscula na horizontal, não apresentam diferenças 
significativas, ao nível de 5 % de probabilidade, pelo teste de Tukey. *: nível de significância de 
5 %; e **: nível de significância de 1 %. 

 
Tabela 2. Massa do hectolitro de trigo, em sistemas de produção com integração lavoura-
pecuária, considerando diferentes sistemas de manejo de solo, em 2013 e em 2014, Passo 
Fundo, RS 

Sistema de produção Tipos de manejo do solo  
  SPD CM Média 
  2013 2014 2013 2014 SPD CM 
  Massa do hectolitro (kg hl-1)   

I. Trigo para grãos 78 ab 75 77 a 76 a 77 ab 77 a 
II. Trigo para grãos 78 ab 74 77 a 75 ab 76 ab 76 a 
III. Trigo para grãos 77 ab 74 79 a 74 ab 76 ab 77 a 
IV. Trigo para grãos 80 a 75 78 a 74 ab 78 a 76 a 
V. Trigo para grãos 77 ab 74 78 a 74 ab 76 ab 76 a 
VI. Trigo para grãos 76 ab 70 74 ab 72 ab 73 b 73 ab 

Trigo de duplo propósito 73 b 71 68 b 71 b 72 b 69 b 
Média 77 73 76 74 75 A 75 A 

C.V. (%) 3 3 4 3 - - 
F tratamentos 2,8* 2,6ns 7,0** 3,0* 4,3** 9** 

ISistema I: trigo/soja e ervilhaca/milho; IISistema II: trigo/soja, pastagem de aveia preta/milho; 
IIISistema III: trigo/soja e pastagem de aveia preta/soja; IVSistema IV: trigo/soja e ervilha/milho; 
VSistema V: trigo/soja, triticale de duplo propósito/soja e ervilhaca/soja e; VISistema VI: 
trigo/soja, aveia branca de duplo propósito/soja e trigo de duplo propósito/soja. Médias seguidas 
de mesma letra, minúscula na vertical e maiúscula na horizontal, não apresentam diferenças 
significativas, ao nível de 5 % de probabilidade, pelo teste de Tukey. ns: não significativo; *: 
nível de significância de 5 %; e **: nível de significância de 1 %. 
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Tabela 3. Massa de mil grãos de trigo, em sistemas de produção com integração lavoura-
pecuária, considerando diferentes sistemas de manejo de solo, em 2013 e em 2014, Passo 
Fundo, RS 

Sistema de produção Tipos de manejo do solo  
  SPD CM Média 
  2013 2014 2013 2014 SPD CM 
  Massa de mil grãos (g)   

I. Trigo para grãos 36 a 32 a 34 ab 31 34 a 33 ab 
II. Trigo para grãos 34 ab 31 ab 32 ab 31 33 a 32 ab 
III. Trigo para grãos 35 ab 31 ab 37 a 32 33 a 35 ab 
IV. Trigo para grãos 35 ab 29 ab 38 a 30 32 a 34 ab 
V. Trigo para grãos 34 ab 31 ab 38 a 32 33 a 35 a 
VI. Trigo para grãos 37 a 29 ab 32 ab 29 33 a 30 bc 

Trigo de duplo propósito 30 b 26 b 28 b 25 28 b 27 c 
Média 35 30 34 30 32 A 32 A 

C.V. (%) 7 7 11 10 - - 
F. tratamentos 3,7* 3,7* 3,8* 2,0ns 6,1** 10** 

ISistema I: trigo/soja e ervilhaca/milho; IISistema II: trigo/soja, pastagem de aveia preta/milho; 
IIISistema III: trigo/soja e pastagem de aveia preta/soja; IVSistema IV: trigo/soja e ervilha/milho; 
VSistema V: trigo/soja, triticale de duplo propósito/soja e ervilhaca/soja e; VISistema VI: 
trigo/soja, aveia branca de duplo propósito/soja e trigo de duplo propósito/soja. Médias seguidas 
de mesma letra, minúscula na vertical e maiúscula na horizontal, não apresentam diferenças 
significativas, ao nível de 5 % de probabilidade, pelo teste de Tukey. ns: não significativo; *: 
nível de significância de 5 %; e **: nível de significância de 1 %. 
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O trigo (Triticum aestivum) é uma espécie anual de grande importância 

agrícola no centro-sul brasileiro, principalmente por se tratar de uma opção 

agrícola economicamente viável no inverno. Para alcançar o máximo potencial 

de produtividade desta e das demais culturas, é essencial que os nutrientes 

sejam fornecidos de maneira equilibrada e nas doses corretas.   

Neste contexto, o nitrogênio (N) é o nutriente absorvido em maior 

quantidade pela cultura do trigo, de maneira que sua demanda é suprida, 

principalmente, via adubação com fertilizantes químicos. 

Neste cenário, visando à sustentabilidade ambiental e a redução dos 

custos de aquisição de fertilizantes, inúmeros autores têm apresentado a 

fixação do N atmosférico pelas bactérias Azospirilum spp. como um processo 

suplementar ou, em alguns casos, substituto da adubação nitrogenada 

(Hungria et al., 2010; Baldani & Baldani, 2005; Bergamaschi et al., 2007). 

Essas bactérias, que além de fixadores de N, produzem fitohormônios 

promotores do crescimento vegetal, mostraram ser responsáveis pelo aumento 

da produtividade média de várias espécies de grande relevância agronômica e 

ecológica (Bashan & Holguin, 1997; Bashan et al., 2004). Para a cultura do 

trigo, em 273 ensaios de inoculação com Azospirillum spp., Díaz-Zorita e 

Fernandez Canigia (2008) registraram que em 76% dos casos, observou-se um 

aumento médio de produtividade da ordem de 256 kg ha–1. No entanto, são 

escassos os trabalhos que buscam compreender como os atributos da 
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qualidade tecnológica de grãos são influenciados pela a inoculação da cultura 

com A. brasilense.  

 Nesse sentido, objetivou-se no presente trabalho avaliar a eficiência 

agronômica da associação de diferentes doses de N com três modos de 

aplicação de A. brasilense (via sementes, foliar e sulco), sobre o teor de 

nitrogênio nos grãos. 

O experimento de campo foi instalado na safra 2014, em área localizada 

na Fazenda Experimental de Iguatemi (FEI), no município de Maringá, com 

altitude média de 520 m. Tomando por base a classificação de Köppen, o clima 

do distrito de Iguatemi está classificado em Cfa - Clima Subtropical Úmido 

Mesotérmico. O solo da área é classificado como Argissolo Vermelho 

distroférrico.  

Os tratamentos consistiram na utilização da adubação nitrogenada nas 

doses 0, 30 e 60 kg ha-1 distribuídos na semeadura e em cobertura, em 

associação com três diferentes modos de aplicação (sementes, sulco e 

pulverização) de A. brasilense (Quadro 1). O inoculante utilizado na forma 

líquida continha uma concentração de 2 × 108 UFC por mililitros das estirpes 

AbV5 e AbV6 (Masterfix Gramíneas®). A cultivar de trigo utilizada na 

semeadura foi a CD 116 com densidade de 420 sementes viáveis m-2, de 

maneira que as parcelas foram constituídas por 10 linhas de 5 m de 

comprimento, espaçadas de 0,16 m entre si. O delineamento experimental foi 

em blocos completos casualizados, com nove tratamentos e quatro repetições 

de campo. Os tratamentos estão detalhados no Quadro 1. As variáveis 

analisadas foram submetidas à análise de variância a 1% de probabilidade (p < 

0,01), utilizando-se os sistemas para análise estatística SISVAR (Ferreira, 

2011). Quando o tratamento foi significativo, as médias foram comparadas pelo 

teste de agrupamento de Scott-Knott (Scott e Knott, 1974) a 1% de 

probabilidade. 

No final do ciclo, foi realizada a colheita de grãos na área útil da parcela                   

(excluídas as linhas laterais de ambos os lados), obtendo-se, em seguida, o 

rendimento de grãos. O teor de nitrogênio na matéria seca da parte aérea e 

nos grãos colhidos foi determinado conforme recomendação de AOAC (1990). 
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O teor de N na matéria seca da parte aérea (TNMS) foi estatisticamente 

semelhante em todos os tratamentos (Quadro 2).  Por outro lado, considerando 

a mesma dose de fertilizante, nos grãos, o teor de N (TNG) foi continuamente 

superior na presença do inoculante, independentemente do método de 

inoculação (Quadro 2). Ainda a respeito do TNG, destacou-se positivamente o 

tratamento 4, em que se associou a maior dose testada de N com a aplicação 

do inoculante via sementes. A este respeito, resultados semelhantes são 

apontados em Rodrigues et al. (2014), em que os autores observaram que 

tratamentos submetidos a inoculação com A. brasilense apresentaram valores 

superior de N nos grãos.  

Outra observação relevante é a de que tratamentos sem restrição de N 

se sobressaíram positivamente sobre os demais. Ao passo que os tratamentos 

em que se empregou metade da dose de N, associada à aplicação do 

inoculante, apresentaram resultados de produtividade superiores, 

comparativamente aqueles sem a bactéria (Quadro 2).  

 Neste sentido, conclui-se que além do incremento da produtividade, a 

inoculação da cultura do trigo com A. brasilense (independentemente da forma 

ou da dose de aplicação) é uma técnica viável para obtenção de grãos de trigo 

com maiores teores de N e, consequentemente, com elevados teores de 

proteínas.  

 

Quadro 1. Esquema dos tratamentos com diferentes modos de aplicação do 

inoculante a base de A. brasilense, associados a doses de N (Maringá, PR, 

Brasil, 2015). 

Tratamento 

Adubação 

nitrogenada (kg ha-1)* 

Modo de aplicação 

do inoculante 

Dose do inoculante 

(mL ha-1) 

1 0 - 0 

2 30 - 0 

3 60 - 0 

4 60 Semente 200 

5 30 Semente 200 

6 30 Sulco 300 
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7 30 Sulco 400 

8 30 Pulverização 300 

9 30 Pulverização 400 

*15 kg ha-1 na sementeira e o restante em cobertura no perfilhamento. 

 

Quadro 2 - Resultados médios do peso do hectolitro (PH), teor de N na massa 

seca da parte aérea (TNMS), teor de N no grão (TNG) e produtividade de grãos 

(PROD.) da cultivar CD 116, em resposta a diferentes doses de N associadas a 

diferentes doses e modos de aplicação de A. brasilense 

Tratamento TNMS (g Kg-1) TNG (kg N ha-1) PROD. (kg ha-1) 

1 4,75 A 51,773 E 488,323 H 

2 4,33 A 55,818 D 762,511 G 

3 5,53 A 114,383 B 2316,293 B 

4 4,73 A 115,838 A 2573,878 A 

5 4,95 A 56,793 C 2083,712 C 

6 4,68 A 57,288 C 1822,334 D 

7 5,03 A 56,033 C 1169,356 F 

8 4,05 A 56,833 C 1539,874 E 

9 4,83 A 58,128 C 1755,514 D 

Média 4,76 69,209 1,612,421 

C.V. (%) 22,26 0,76 5,55 

De acordo com o critério de agrupamento de Scott-Knott (1974), médias 

seguidas de mesma letra na coluna pertencem a um mesmo grupo, a 1% de 

probabilidade. 
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A região extremo Oeste Catarinense é destaque na exploração 

agropecuária, tal atividade concentra-se nas mãos de pequenos agricultores, 

considerando que em algumas propriedades após a colheita da safra dispõe-se 

de um período de até 3 meses para plantio de culturas de inverno, é nítido o 

período em que os solos ficam sem cobertura verde, assim deixando as 

lavouras suscetíveis a erosão e sem gerar lucros aos produtores rurais. 

Além desse benefício, o trigo duplo propósito quando bem manejado, 

pode deixar boa quantidade de cobertura morta no solo para o próximo cultivo, 

evitando assim a erosão do mesmo e incrementando matéria orgânica ao solo 

após a decomposição de sua palha, e ciclando nutrientes para culturas 

subsequentes ao mesmo. O objetivo do trabalho é avaliar produtividade, 

rendimento, e biomassa remanescente do trigo tarumã submetido a diferentes 

doses de adubação nitrogenada e diferentes cortes. 

O experimento foi conduzido na safra 2016, no campo experimental da 

Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), localizado no município 

de Maravilha/SC. O solo da área é classificado como um NITOSSOLO 

BRUNO. Segundo Köppen o clima da região é classificado no tipo Cfa. A 

análise de solo da camada 0-10cm apresentou os resultados: Argila 48% m/v; 

pH (água) 5,8; Índice SMP 6,4; P: 7,8 mg dm-³; K: 204 mg dm-³; M.O. 3.0% m/v; 
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Al: 0,0 cmolc dm-³; Ca 10,4 cmolc dm-³; Mg 4,0 cmolc dm-³; CTC (pH 7.0) 18,61 

cmolc dm-³; V%: 85,02. A interpretação do resultado da análise de solo foi 

realizada seguindo o Manual de adubação e calagem para os estados do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina (SBCS, 2004). Foram testados em 

delineamento em blocos casualizados, com três repetições, manejados em 

diferentes números de cortes e submetido a diferentes doses de adubação 

nitrogenada na cultura do trigo Tarumã, sendo: A30C0: Adubação de 30 kg de 

N ha-1, sem cortes. A30C1: Adubação de 30 kg de N ha-1, com um corte. 

A30C2: Adubação de 30 kg de N ha-1, com dois cortes. A30C3: Adubação de 

30 kg de N ha-1, submetido a três cortes. A45C0: Adubação de 45 kg de N ha-1, 

sem cortes. A45C1: Adubação de 45 kg de N ha-1, com um corte. A45C2: 

Adubação de 45 kg de N ha-1, com dois cortes. A45C3: Adubação de 45 kg de 

N ha-1, com três cortes. A60C0: Adubação de 60 kg de N ha-1, sem cortes. 

A60C1: Adubação de 60 kg de N ha-1, com um corte. A60C2: Adubação de 60 

kg de N ha-1, com dois cortes. A60C3: Adubação de 60 kg de N ha-1, com três 

cortes. Foram realizadas análises de massa seca, teor proteico, rendimento de 

grãos, massa de mil sementes, peso hectolitro, fitomassa remanescente e 

ciclagem de nutrientes pela fitomassa. 

A análise de variância revelou efeito significativo (P≤0,05) do fator cortes 

em relação à variável massa seca (Tabela 1).  

Cortes 
Massa seca  

----------(kg ha-1)---------- 

C1 841,23 c 

C2  1311,61 a  

C3  1203,74 b 

     CV (%) 7,54 
Tabela 1. Massa seca do trigo em relação ao fator cortes (Maravilha/SC - Safra 

2016). Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de 

Tukey (P≤0,05). C1: 1; Corte; C2: 2 Cortes; C3: 3 Cortes. 

No gráfico 1 observa-se que ao aumentar a dose de N eleva-se também 

o teor de PB. 
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 Gráfico 1. Influência das doses de N no teor de PB (Maravilha/SC - Safra 

2016). 30: 30 Kg de N ha-1; 45: 45 Kg de N ha-1; 60: 60 Kg de N ha-1. 

 

 As variáveis de rendimento, pH e massa de 1000 sementes não se 

diferem estatisticamente em relação ao fator doses de nitrogênio (Tabela 2), 

considerando-se que a variável rendimento foi maior com a dose A45. 

Doses de N Rendimento                      PH 
Massa de 1000 

sementes 
---(kg.ha-1)--                    -----kg hl-1-------                 ----(g)---- 

A30 2671,26 a                          78,50 a                              25,51 a 

A45  2822,76 a                          78,25 a                              25,25 a 
A60 2507,98 a                          78,00 a                              24,90 a 

CV (%) 17,80                                   1,5                                     3,51 
Tabela 2. Variáveis de rendimento, pH e massa de 1000 sementes do 

experimento em relação ao fator doses de N (Maravilha/SC - Safra 2016). 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 

(P≤0,05).  A30: 30 Kg de N ha-1; A45: 45 Kg de N ha1; A60: 60 Kg de N ha-1. 

 

 Avaliando a Tabela 3, é possível destacar que a variável rendimento e a 

variável massa de 1000 sementes apresentou diferença significativa em 

relação ao fator cortes. O tratamento C3 foi o que apresentou o menor 

rendimento considerando uma diferença de 1336,80 kg ha-1 em relação ao C1 

que foi o que apresentou o maior rendimento 3222,08 kg ha-1.  

 

Número de cortes 
Rendimento                      PH Massa de 1000 sementes 

---(kg.ha-1)--                   -----kg hl-1-------                 ----(g)---- 

C0  2677,71 a                          78,00 a                              26,03 a 

C1  3222,08 a                          78,67 a                              26,24 a 
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C2  2992,66 a                          78,00 a                              24,63b 
C3 1885,28 b                          78,33 a                              23,97 b 

CV (%) 17,80                                 1,5                                     3,51 
Tabela 3. Variáveis de rendimento, pH e massa de 1000 sementes do 

experimento em relação ao fator número de cortes (Maravilha/SC - Safra 

2016)Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de 

Tukey (p≤0,05).  C0: Sem Cortes; C1: 1 Corte; C2: 2 Cortes; C3: 3 Cortes.  

 

 O maior rendimento registrado nos tratamentos C1 e C2 justifica-se, pois 

o cultivar BRS Tarumã possui genótipo desenvolvido para emitir maiores 

números de perfilho após o corte, este pode ser o diferencial pelo maior 

rendimento. Já o baixo rendimento nos tratamentos C3, e menor massa de 

1000 sementes nos tratamentos C3 justifica-se principalmente pela elevada 

extração, que consequentemente interfere na atividade fotossintética da planta, 

o corte pode ter ocorrido no período em que o ponto de crescimento já havia 

passado do ponto recomendado que é de 05-10 cm, (FONTANELI, 2007).  

  A maior produtividade de MS remanescente observada na tabela 4 

ocorreu no tratamento A30C1 produzindo 6263,50 kg ha-1 de MS.  

Doses de N 
                     Números de cortes  

--------0--------       --------1--------     --------2----------------3-------- 

A30 5403,71 aAB        6263,50 aA        4357,94 abB      4470,46 Aab 

A45  3274,34 Bb           5945,62 aA        3812,73 bB       4363,26 Aab 
A60 6010,78 aA           5015,07Aa         5593,71aA         3069,84 aB 

CV (%)                                      17,08 
Tabela 4. Interação do número de corte com as doses de Nitrogênio em 

relação à massa seca remanescente no solo (Maravilha/SC - Safra 2016). 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 

(P≤0,05). A30: 30 Kg de N ha-1; A45: 45 Kg de N há-1; A60: 60 Kg de N 

ha-1;  

No gráfico 2, 3, 4, observa-se as quantidades de nitrogênio, potássio e 

fosforo remanescente na palhada do solo, estes dados são importantes para 

verificar a disponibilidade do nutriente que permanecera no solo para à cultura 

sucessora, observa-se que ao aplicar doses A30 e A45 fazendo-se apenas um 

corte obteve-se as maiores quantidades de N remanescentes.  As maiores 

quantidades de potássio remanescente ocorreram em C0 e em C1 com 93 e 91 
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kg ha-1 de K respectivamente, ocorrendo assim a maior ciclagem do nutriente.  

A ciclagem de fósforo foi de 21,99 kg ha-1, nos tratamentos A60C0, e 21,10 kg 

ha-1 em A30C1, onde obteve-se uma produtividade de 6010,78 kg e 6263,50 kg 

de massa seca remanescente por ha-1, respectivamente, está maior ciclagem 

do nutriente deve-se a menor extração. 
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Gráfico 2.  Nitrogênio 
remanescente na matéria seca no 
solo.  (Maravilha/SC – Safra 2016). 
C0: Sem Corte; A30: 30 Kg de N 
ha-1; C1: Corte 1; A45: 45 Kg de N 
ha; C2: Corte 2; A60: 60 Kg de N 
ha-1; C3: Corte 3. 
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Gráfico 3. Potássio 
remanescente na matéria seca 
do solo (Maravilha/SC – Safra 
2016). C0: Sem Corte; A30: 30 
Kg de N ha-1; C1: Corte 1; A45: 
45 Kg de N ha; C2: Corte 2; A60: 
60 Kg de N ha-1; C3: Corte 3. 
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Gráfico 4. Fósforo 
remanescente na matéria 
seca do solo (Maravilha/SC – 
Safra 2016). C0: Sem Corte; 
A30: 30 Kg de N ha-1; C1: 
Corte 1; A45: 45 Kg de N ha-

1; C2: Corte 2; A60: 60 Kg de 
N ha-1; C3: Corte 3. 

 

Os resultados indicam que as variáveis de fosforo e potássio na MS, 

rendimento e massa de 1000 sementes, MS de forragem, são influenciados 

apenas pelos números de cortes, não se tem influência pelo uso de diferentes 

doses de fertilizante nitrogenado. Para variável massa seca remanescente no 

solo houve interação entre as doses de N x número de cortes. Os teores de 

NPK na massa seca remanescente no solo é influenciado tanto por doses de N 

como pelo número de cortes. 
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O objetivo deste trabalho foi estimar a incidência de nanismo amarelo em 

duas safras de inverno (2015 e 2016) e seu impacto associado a diferentes 

manejos de inseticidas sobre a produtividade de cultivares e linhagens de trigo 

promissoras na região de Guarapuava - PR.  

O experimento foi conduzido a campo na Fundação Agrária de Pesquisa 

Agropecuária (FAPA), distrito de Entre Rios, município de Guarapuava-PR durante 

as safras de inverno de 2015 e 2016. Na safra 2015, o experimento foi instalado 

no dia 20 de julho de 2015, já na safra 2016, a instalação ocorreu no dia 18 de 

julho de 2016. O delineamento estatístico utilizado foi de blocos ao acaso em 

parcelas sub-sub-divididas com quatro repetições. As parcelas principais foram 

compostos pelas duas safras (2015 e 2016), as sub-parcelas receberam os 

tratamentos (formas de aplicação de inseticidas) e as sub-sub-parcelas foram 

compostas por diferentes cultivares/linhagens de trigo.  

Os tratamentos consistiram em diferentes programas de aplicação de 

inseticidas aplicados na parte aérea da cultura, bem como a utilização ou não de 

inseticida no tratamento de sementes (TS). Os programas de manejo, número de 

aplicações de inseticida em parte aérea, e estádio em que as aplicações foram 

realizadas estão na tabela 1. Na safra 2015 foram utilizadas as cultivares CD 

1104, CD 1805, Lg Oro, ORS Vintecinco, Tbio Sintonia e Tbio Toruk. Na safra 

2016, utilizaram-se as cultivares/linhagens Tbio Consistência, Lg Oro, Bio 122625 

e ORL 100272. 

68



Os produtos utilizados para controle de afídeos foram: 24,5 g i.a. de 

Tiametoxam/100 Kg de semente (Cruiser 0,07 L/100 Kg) no tratamento de 

sementes e 5,3 g i.a. de Lambda-Cialotrina/ha + 7,05 g i.a. de Tiametoxam/ha 

(Engeo Pleno 0,05 L/ha) para controle de parte aérea. Todas as sementes foram 

tratadas com 30 g i.a. de Difenoconazol/100 Kg de semente.  

Para determinação do índice de doença (ID), foi feita uma avaliação visual 

dos sintomas da virose no estádio de desenvolvimento 11.2 da escala de Feeks & 

Large (LARGE, 1954), mediante atribuição de notas em 40 plantas consecutivas 

por parcela, utilizando escala de descrição dos sintomas (tabela 2). Então, 

determinou-se o índice de doença por meio da fórmula de McKinney (1923): ID = 

∑[(f.v)*100/(n.x)]; onde: f=número de plantas com a mesma nota; v=nota 

observada; n=número total de plantas avaliadas; e x=nota máxima da escala 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de confiança, utilizando o 

pacote estatístico SAS.  

Com relação aos dados de índice de doença, apresentados na tabela 3, 

observa-se que na safra 2015, a testemunha apresentou um alto índice de doença 

(7,81%), porém, não diferindo estatisticamente dos demais tratamentos. Mesmo 

com o emprego do tratamento de sementes e aplicação quinzenal de inseticida em 

parte aérea, foram observadas plantas apresentando sintomas desta virose. Na 

safra 2016, a testemunha apresentou um índice de nanismo amarelo de 1,79%. O 

manejo com o emprego de tratamento de sementes e aplicação quinzenal de 

inseticida em parte aérea apresentou o menor índice de doença (0,49%). Como na 

safra 2015 ocorreu um período prolongado de estiagem, associado a maiores 

temperaturas, uma maior população de afídeos estava presente na área, e 

consequentemente, maiores valores médios de índice de doença foram 

observados na safra 2015 (4,41%) do que comparado à safra 2016 (1,51%). Na 

média das safras, os índices de doença mais baixos foram observados no 

tratamento que empregou o TS + aplicações quinzenais de inseticida, e no 

tratamento que utilizou o TS + manejo de afídeos com 10% de plantas com 
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incidência de afídeos. Isso indica que o manejo de afídeos feito em pós-

emergência com inseticida é eficiente na redução de plantas infectadas pelo vírus.  

Em relação à produtividade de grãos (tabela 4) foram observadas 

diferenças estatísticas entre manejos apenas para a média das safras avaliadas. 

Os tratamentos mais completos (com mais aplicações e/ou combinação de 

estratégias de manejo) apresentaram as maiores produtividades em comparação 

aos tratamentos com manejos isolados (sem TS) ou sem manejo (testemunha). 

Isto demonstra que o manejo de afídeos em trigo deve utilizar mais táticas de 

manejo, dentre elas TS e inseticida foliar. O dano médio (%) ocasionado pela 

virose, estimado entre o tratamento total (TS + 15/15) e o tratamento sem manejo 

(Testemunha), para a safra 2015 foi de 32,7%, enquanto que para a safra 2016 

praticamente não houve dano, apresentando apenas 6,5%.  

Nos dois anos sob análise foram verificados dois níveis populacionais 

distintos das populações de afídeos (dados não apresentados), com consequente 

aumento dos níveis da ocorrência da virose e de redução da produtividade. Em 

relação a 2016, a população de afídeos foi em média 1,5 vezes maior em 2015 e o 

índice médio de doença nas parcelas testemunhas saltou de 1,51 para 4,41 

resultando na variação de dano percentual de 6,5% para 32,7%. Os diferentes 

tratamentos químicos efetuados reduziram os danos observados, e aumentaram a 

produtividade considerando os dados médios. Deve-se considerar a análise 

econômica para que se avalie adequadamente os benefícios das diferentes 

formas de manejo químico e de critérios de aplicação.  
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Tabela 1. Número de aplicações e estádio de desenvolvimento das plantas 

quando foram realizadas as aplicações de inseticida nos diferentes 

tratamentos do ensaio. FAPA, Guarapuava, PR, 2017. 

 

Tratamentos 
Nº aplicações (estádio) 1 

Safra 2015  Safra 2016 

TS + aplicação de 15 em 15 dias 7 (2, 3, 7, 8, 10.1, 11 e 11.2)  7 (2, 3, 7, 8, 10.1, 11 e 11.2) 

TS + aplicação com 10% de incidência 3 (3, 8 e 10.1)  2 (8 e 10.1) 

TS + aplicação com 25% de incidência 2 (8 e 10.2)  1(10.1) 

TS + aplicação no nível de controle (NC)2 1(10.2)  1(10.2) 

Aplicação no nível de controle (NC)2 1(10.2)  1(10.2) 

Testemunha 0  0 
1Estádio de desenvolvimento da escala fenológica de Feeks e Large (LARGE,1954) 
2Nível de controle proposto pela Reunião...(2017). 

 

Tabela 2. Escala de notas para avaliação de severidade de nanismo amarelo 

utilizadas para realizar o cálculo do índice de doença para os 

tratamentos do ensaio. FAPA, Guarapuava, PR, 2017. 

 
Nota Descrição dos sintomas  
Zero (0)  Plantas sem sintomas visíveis 

Um (1) Leve amarelecimento e/ou descoloração nas folhas. Planta com estatura normal e 
aparência vigorosa 

Dois (2) Moderado amarelecimento de folhas. Nenhum sinal de nanismo ou redução de afilhos. 
Vigor de planta pouco afetado 

Três (3) Moderado a severo amarelecimento de folhas e/ou leve amarelecimento nas pontas. Leve 
nanismo. Vigor de planta moderadamente afetado. 

Quatro (4) 
Severo amarelecimento da maioria das folhas e/ou moderado avermelhamento nas pontas. 
Espigas pequenas. Nanismo moderado. Vigor da planta fortemente afetado. Afilhamento 
reduzido. 

Cinco (5) 
Completo amarelecimento de todas as folhas e/ou avermelhamento intenso. Redução no 
número de afilhos. Pouca ou nenhuma espiga. Nanismo acentuado. Considerável 
esterilidade. Maturação forçada ou secamento das folhas. 

Fonte: Adaptado de Bianchin (2008) 
 
 

 

 

71



Tabela 3.  Índice de doença-ID (%) dos diferentes manejos químicos de inseticida, 

cultivares de trigo e safras. FAPA, Guarapuava, PR, 2017. 

 

Tratamento 
Safra 2015 Safra 2016 Média 

ID (%) 

TS + aplicação de 15 em 15 dias 2,58 a 0,49 b 1,75 b 

TS + aplicação com 10% de incidência 2,88 a 1,69 ab 2,40 ab 

TS + aplicação com 25% de incidência 3,63 a 1,11 ab 2,62 ab 

TS + aplicação no nível de controle (NC)2 4,67 a 1,53 ab 3,41 ab 

Aplicação no nível de controle (NC)2 6,71 a 2,44 a 5,0 a 

Testemunha 6,00 a 1,79 ab 4,32 a 

Média 4,41 A 1,51 B 3,25 

CV (%) 20,8 13,5 17,5 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade de confiança. 1Estádio de desenvolvimento da escala fenológica de 
Feeks e Large (LARGE,1954); 2Nível de controle proposto pela Reunião...(2017). 
 
 
Tabela 4. Produtividade (Kg/ha) dos diferentes manejos químicos de inseticida, 

cultivares de trigo e safras. FAPA, Guarapuava, PR, 2017. 

 

Tratamento 
Safra 2015 Safra 2016 Média 

Produtividade (Kg/ha) 

TS + aplicação de 15 em 15 dias 3.810 a 6.611 a 4.930 a 

TS + aplicação com 10% de incidência 3.727 a 6.628 a 4.887 a 

TS + aplicação com 25% de incidência 3.326 ab 6.319 ab 4.524 b 

TS + aplicação no nível de controle (NC)2 2.978 bc 6.428 ab 4.358 bc 

Aplicação no nível de controle (NC)2 2.937 bc 6.187 b 4.237 bc 

Testemunha 2.565 c 6.183 b 4.012 c 

Média 3.224 B 6.393 A 4.491 

Dano³ 32,7 6,5 18,6 

CV (%) 9,4 3,4 6,1 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade de confiança. 1Estádio de desenvolvimento da escala fenológica de 
Feeks e Large (LARGE,1954); 2Nível de controle proposto pela Reunião...(2017). 3Redução na produtividade 
em porcentagem entre o tratamento total (TS + 15/15) e o tratamento sem manejo (Testemunha).  
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Na cultura do trigo é comum a presença de insetos, embora o número de 

insetos que causem danos às culturas de inverno seja pequeno. Dentre as 

principais pragas estão os pulgões e as lagartas na parte aérea e corós como 

insetos de solo. Para os insetos de solo é de fundamental importância que se 

adote o tratamento de sementes como uma estratégia inicial.  

Dependendo da época do ano e ainda região tritícola podem ocorrem 

diversas espécies de pulgões. As mais comuns são o pulgão-verde-dos-cereais, 

Schizaphis graminum, o pulgão-do-colmo-do-trigo ou pulgão-da-aveia, 

Rhopalosiphum padi, o pulgão-da-folha-do-trigo, Metopolophium dirhodum e o 

pulgão-da-espiga-do-trigo, Sitobion avenae. Outras espécies, como o pulgão-

preto, Siphamaydis, o pulgão-do-milho, Rhopalosiphum maidis, o pulgão-da-raiz, 

Rhopalosiphum rufiabdominalis, e o pulgão-amarelo, Sipha flava podem ocorrer 

esporadicamente em plantas de trigo (PEREIRA et al., 2010). 

Os danos podem ocorrer através da sucção da seiva e de suas 

conseqüências no rendimento de grãos. Estes são causados tanto por indivíduos 

jovens como adultos. No entanto, a partir da sucção, decorre o principal dano, a 

transmissão de vírus fitopatogênicos como espécies de Barleyyellowdwarfvirus 

(BYDV) e de Cereal yellowdwarfvirus (CYDV) (LAU et al., 2007). Estes por sua 

vez são agentes causais do nanismo amarelo, doença caracterizada pelo 

nanismo das plantas e folhas de coloração amarela intensa com bordas 

arroxeadas, mais curtas e eretas (SALVADORI e TONET, 2001). Outra 
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consequência, além das já relatadas, da ação dos pulgões é a redução e o peso 

de grãos o que impacta diretamente na produtividade. 

Assim sendo, estratégias como o constante monitoramento das áreas de 

cultivo aliado a rotação de culturas são de fundamental importância na redução 

da densidade populacional destas pragas. Além das ferramentas de redução 

populacional acima citada e que fazem parte das premissas do Manejo Integrado 

de Pragas temos ainda o controle biológico. O controle biológico consiste na 

atuação natural ou introduzida de inimigos naturais. Práticas e estratégias que 

favoreçam o incremento populacional de inimigos naturais e consequentemente 

a redução do uso de agroquímicos são ações preconizadas e enfatizadas pelas 

entidades de pesquisa e extensão recentemente com o intuito de reduzir a 

contaminação ambiental e aumentar a segurança alimentar. 

No entanto, especificamente para a região Noroeste do Rio Grande do 

Sul, não se encontrou na literatura nenhum estudo sobre a avaliação das 

espécies predominantes de pulgões e parasitóides assim, este trabalho foi 

realizado com o objetivo de atualizar tais informações, identificar as espécies de 

pulgões e sua flutuação bem como as espécies de parasitoides e sua flutuação 

na cultura do trigo em Independência, RS. 

 O estudo foi conduzido Escola Fazenda da Faculdade de Três de Maio – 

SETREM no município de Independência (RS). O período de avaliação 

compreendido entre julho(instalação da armadilha) época de início de 

perfilhamento da lavoura de trigo, a outubro no ano de 2016.  Foram instaladas 

armadilhas em três locais, duas na Escola Fazenda (Armadilha 2 e Armadilha 3) 

e uma na Área Experimental/Campus SETREM (Armadilha 1), em Três de Maio. 

Para o monitoramento e captura dos pulgões alados foi elaborada uma solução 

padrão contendo 20 litros água mais 100 ml de Formaldeído Solução 37% PA- 

LITRO e 5 ml de glicerina. Está solução foi despejada em bandejas de chapa 

galvanizada medindo 50 cm de comprimento x 32 cm de largura x 8 cm altura. 

Sua capacidade volumétrica era de dois litros. As bandejas eram pintadas 

externamente de cor escura e internamente de amarelo. Semanalmente o 

material contido na bandeja foi coletado e peneirado e acondicionado em potes 
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devidamente identificados e levados ao laboratório para identificação. Após 

realização da contagem dos indivíduos e a identificação dos pulgões e os 

parasitoides, os dados foram tabulados e efetuou-se gráficos no programa 

Microsoft® Excel. 

Foram diagnosticadas três espécies de pulgões nas lavouras de trigo R. 

padi, S. graminum e S. avenae totalizando um número de 410 indivíduos no 

período avaliado (Tabela 1). Observando a Figuras 1A,2A, e 3A, todas as 

espécies ocorrem simultaneamente em todas as áreas, no entanto S. avenae, 

teve um número maior de indivíduos presentes. Salvadori & Salles (2002) 

relatam que S. avenae é espécie que ocorre em maior abundância na região 

noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, estando de acordo com este trabalho. 

A espécie R. padi, foi observada em menor densidade populacional, apenas 53 

indivíduos no total durante o período avaliado nas diferentes armadilhas. Silva et 

al. (2004), em Cruz Alta, registraram uma frequência de 75% de R. padi em trigo. 

Já Machado et al. (2013) em observação direta encontraram está espécie com 

uma frequência de 8,3% se aproximando dos dados do presente trabalho que 

indicam uma frequência de 12,9%.  No presente estudo a espécie S. graminum 

apresenta uma frequência de 13,6% presentes durante todo o período avaliado, 

sendo também menos frequente. Este resultado é superior ao encontrado por 

Silva et.al.(2004), que foi de 3,9% para esta espécie.  

A espécie de inimigo natural que esteve presente em todas as 

amostragens foi a Praon gallicum (Figuras 1B, 2B e 3B). Sua flutuação segue a 

flutuação dos pulgões, ou seja aumenta a população de pulgões aumenta a 

população do inimigo natural. Dado semelhante foi verificado por Zanini et al. 

(2006) que afirmam que o índice de parasitismo tende a se elevar com o aumento 

da população de pulgões em função da relação parasitóide-hospedeiro. 

Salienta-se que na região em tela nas últimas safras de trigo é prática 

comum o aumento do número de aplicações de inseticidas químicos para o 

controle de pulgões, sem no entanto a correta aferição da densidade 

populacional presente. Além disso, os inimigos naturais também presentes nas 

áreas não são contabilizados. Cabe ressaltar ainda que a área monitorada adota 

os princípios do Manejo Integrado de Pragas. 
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Assim sendo o presente estudo indicou o predomínio da espécie de 

pulgão S. Avenae e P.gallicum como o principal parasitoide. Os resultados 

apontam para a importância do monitoramento correto das áreas e do 

reconhecimento das espécies de pulgões bem como de seus inimigos naturais 

para a região objeto do estudo 
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Tabela 1.  Número total de pulgões por espécie encontrados em 3 armadilhas. 

Independência/2016. 

Espécies Armadilhas Total 
I II III 

Rhopalosiphum padi 17 17 19 53 
Sitobion avenea 85 95 121 301 

Schizaphis graminum 26 16 14 56 
Total de Pulgões 

 
410 

 

 

FIGURA 1.Gráficos de flutuação populacional de pulgões(A) e parasitoide(B) na 

cultura do trigo safra 2016, Armadilha1. 

 

 

FIGURA 2.Gráficos de flutuação populacional de pulgões(A) e parasitóide(B) na 

cultura do trigo safra 2016, Armadilha 2. 

 

 

FIGURA 3.Gráficos de flutuação populacional de pulgões(A) e parasitóide(B) na 

cultura do trigo safra 2016, Armadilha 3.  
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Epidemias de Doenças cujos patógenos são Transmitidos por Insetos 

(EDTIs) são frequentes e impactantes nas áreas da saúde humana, animal e 

vegetal. A recente expansão e gravidade de doenças causadas por vírus 

transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti demonstra a 

possibilidade/capacidade de evolução e de desdobramentos com diferentes 

níveis de consequências (danos/sequelas) desses sistemas. Devido à sua 

complexidade, a compreensão da dinâmica das EDTIs requer o acúmulo de 

dados epidemiológicos oriundos de redes de monitoramento e sua 

interpretação depende do uso de modelos matemáticos. Tais modelos 

permitem estabelecer a cadeia de relações entre os componentes 

epidemiológicos e calcular, sob oscilações ambientais, a taxa e o progresso 

dos processos biológicos envolvidos. O presente trabalho apresenta os 

avanços no desenvolvimento de uma plataforma, disponível via web, que 

integra sistemas de gerenciamento de dados, modelos de simulação do 
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hospedeiro e de insetos vetores, para auxiliar a tomada de decisão de manejo 

de EDTIs. Embora a estrutura conceitual da plataforma seja genérica, o 

patossistema alvo em desenvolvimento no momento são as epidemias de 

nanismo amarelo em trigo. Esta doença é causada por espécies de Barley 

yellow dwarf virus transmitidas por afídeos para cereais de inverno. 

Atualmente, série 2008 – 2015, os danos médios à produtividade de grãos 

estimados para esta EDTI, em trigo, estão ao redor de 20%, variando de 

acordo com as oscilações na população de afídeos vetores (Parizoto et al., 

2013; Pereira et al., 2016a, b; Rebonatto et al., 2015). Paradoxalmente, estes 

danos são subestimados, não sendo devidamente controlados, ou 

desencadeiam aplicações desnecessárias de inseticidas. No primeiro caso, a 

redução do potencial produtivo, em conjunto com outros fatores, resulta em 

lavouras cujo rendimento de grãos não cobre os custos de produção. No 

segundo, as dificuldades para realizar monitoramento adequado e o baixo 

custo dos inseticidas resultam em aplicações excessivas, com redução da 

receita líquida, danos ao meio ambiente e à saúde humana. O conjunto de 

ações propostas para o desenvolvimento da plataforma de monitoramento 

estão representadas na Figura 1.  As ações são: 1. estabelecer uma rede de 

ensaios de campo para monitorar a EDTI (afídeos - BYDV em trigo), quantificar 

seus impactos à produtividade de trigo e avaliar a eficácia do manejo químico a 

campo; 2. desenvolvimento do aplicativo Trapsystem (Lazzaretti et al., 2016 ) 

acessível via web para entrada, armazenamento e visualização de dados 

obtidos em cada um dos locais da rede de monitoramento; 3. integração, em 

uma única plataforma, do aplicativo Trapsystem e outras ferramentas 

computacionais como o banco de dados AgroDB, um banco de dados genérico 

que fornecerá o suporte necessário para a integração entre o modelo de 

simulação da cultura do trigo CropsimWheat e o modelo de simulação de 

insetos ABISM; e 4. simulação do desenvolvimento das populações de afídeos 

concomitante ao trigo; comparação com variáveis epidemiológicas obtidas em 

cada ponto da rede; e teste do uso da plataforma para tomada de decisão 

quanto à aplicação de inseticidas, otimizando seu uso de forma a proteger o 
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potencial produtivo da lavoura, aumentar a receita líquida da cultura e 

minimizar impactos ao ambiente e a saúde humana. 

A plataforma Trapsystem está disponível on-line no endereço 

http://gpca.passofundo.ifsul.edu.br/traps/. Pelo módulo administrativo é 

possível realizar a manutenção dos cadastros básicos do sistema. Os 

cadastros básicos são compostos por espécies de insetos (afídeos e de 

parasitoides), locais e coordenadas geográficas das armadilhas, organizações 

e pessoas que estão envolvidas na rede de colaboração. No módulo de 

lançamentos são realizados os cadastramentos das armadilhas e dos dados 

de coleta das populações de insetos encontradas nas respectivas armadilhas. 

Além do lançamento manual, é possível realizar o “upload” de um arquivo com 

as observações da população de insetos. A aplicação possui um sistema de 

gerenciamento de usuários. Por meio deste gerenciamento, pode-se conceder 

diferentes permissões de acesso e uso para os usuários que fazem parte da 

rede de colaboração. Por meio do Trapsystem, estão sendo gerenciados o 

conjunto de dados, de diversos colaboradores, unificando a rede de 

monitoramento das populações de insetos.   

O monitoramento a campo para obter variáveis epidemiológicas está 

sendo feito por empresas de pesquisa, instituições de ensino e assistência 

técnica ligadas ao agronegócio. Ensaios padronizados estão instalados em 

Passo Fundo/RS, Três de Maio/RS, Cruz Alta/RS, Guarapuava/PR, Tibagi/PR, 

Londrina/PR, Uberaba/MG e Campo Verde/MT. Para a estimativa dos danos à 

produção do trigo causados pelo complexo afídeos-B/CYDVs e efetividade do 

manejo químico foram instalados ensaios experimentais, contendo quatro 

manejos: T1: tratamento total (tratamento de sementes (TS) + inseticida na 

parte aérea quinzenalmente); T2: TS apenas; T3: inseticida na parte aérea 

apenas, ao atingir o nível de controle (10% de plantas com afídeos); e T4: sem 

inseticida (controle). Cada parcela é subdividida em duas subparcelas 

contendo cultivares definidas como tolerantes e intolerantes ao BYDV (Lau et 

al., 2016). Ao final do ciclo da cultura, para cada uma das cultivares e 

tratamentos, é feita a estimativa da produtividade, peso de mil sementes e 

peso hectolitro. A flutuação populacional de afídeos e seus parasitoides ao 
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longo do ciclo da cultura do trigo é feita semanalmente, por bandejas de cor 

amarela, contendo solução conservante (água + formaldeido + detergente), 

distribuídas nas bordas do experimento. Em laboratório, com auxílio de chaves 

de identificação taxonômica e microscópio estereoscópico, os afídeos e 

parasitoides são identificados em nível de espécie. Também são realizadas 

leituras de afídeos em plantas para determinar o nível populacional, 

atingimento do nível de ação e estimativa da eficiência do controle químico, 

diretamente sobre as populações de afídeos. Os dados são depositados no 

aplicativo Trapsystem, permitindo a construção das curvas das populações de 

afídeos e de parasitoides e comporão os dados reais para validação dos 

modelos. A estimativa da incidência de BYDV, nas parcelas dos diferentes 

tratamentos, é realizada por avaliação visual dos sintomas.  

A partir dos dados que estão sendo obtidos, espera-se re-estimar os 

níveis de dano causados pelo complexo afídeo vírus (B/CYDV) em trigo, avaliar 

a eficácia dos níveis de ação atualmente vigentes para afídeos e testar o uso 

da plataforma de simulação como ferramenta facilitadora para tomada de 

decisão do manejo químico deste complexo. 
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Figura 1. Representação diagramática da estrutura do projeto, rede 
experimental a campo e fluxo de informação. 
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No Brasil, o mosaico comum foi inicialmente atribuído ao Soilborne 

wheat mosaic virus (SBWMV) (Caetano et al., 1978), mas também é citado o 

Wheat spindle streak mosaic virus (WSSMV) (Caetano, 1998). Estes vírus são 

transmitidos por Polymyxa graminis, microrganismo residente no solo e 

parasita obrigatório de raízes de trigo, triticale, centeio, cevada e outras 

gramíneas (Kanyuka et al., 2003). Predominante nas regiões tritícolas do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, pode reduzir em mais de 50% 

a produtividade de cultivares suscetíveis semeadas em áreas com inóculo e 

em condições favoráveis de ambiente (Lau et al., 2016). O longo período de 

sobrevivência do vetor no solo e a ampla gama de plantas hospedeiras 

dificultam o controle desta virose, sendo a resistência genética o método mais 

eficaz de controle (Caetano, 1982). No Brasil, apesar do conhecimento de 

genótipos de trigo resistentes (Lau et al., 2016), há informações conflitantes da 

reação de cultivares em diferentes regiões e anos de cultivo que podem ser 

decorrentes da variabilidade da população. Ainda não há sequências gênicas 

disponíveis dos vírus que causam o mosaico comum no Brasil e testes 

sorológicos e moleculares, com base em informações de vírus oriundos de 

outros países, têm sido inconclusivos. Em casos como este, a técnica Next 

Generation Sequencing (NGS), capaz de gerar gigabases de informação de 

sequências de nucleotídeos, é uma alternativa, pois vem sendo utilizada para a 
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detecção de novos vírus ou para a detecção não direcionada de patógenos 

virais (Radford et al., 2012). Quanto aos métodos culturais e/ou químicos de 

controle, observações de lavouras e ensaios a campo sugerem que, em algum 

nível, técnicas como rotação de culturas, adubação nitrogenada e tratamento 

de sementes com fungicidas químicos e microbiológicos têm algum efeito 

sobre a incidência de mosaico comum (Wesp et al., 2012). Portanto, há 

necessidade de revisar estas questões e validar estratégias para o manejo 

dessa virose. Assim, devido à crescente relevância do tema e de seus efeitos 

no setor produtivo, foi estruturado um programa combinando empresas de 

pesquisa públicas e privadas, cooperativas e universidades, que objetiva: 1) 

Caracterizar, em rede de ensaios de campo, a reação de genótipos de trigo ao 

mosaico comum em diferentes regiões tritícolas; 2) Identificar, por NGS, os 

vírus associados ao mosaico comum do trigo no Brasil e descrever a 

variabilidade genética da população viral; 3) Estabelecer a relação entre a 

variabilidade genética da população viral e a reação de cultivares; 4) 

Determinar a eficácia do tratamento de sementes, da adubação nitrogenada e 

da rotação de culturas na redução da incidência, da severidade e da perda de 

rendimento de grãos provocadas pelo mosaico comum em trigo; e 5) 

Transferir, para integrantes da cadeia produtiva de trigo, indicações de 

métodos genéticos, químicos e culturais para o manejo do mosaico comum. 

A rede de ensaios de campo para caracterização fenotípica está sendo 

executada no Rio Grande do Sul (Passo Fundo, Coxilha, Victor Graeff, Santo 

Augusto e Cruz Alta) e no Paraná (Ivaiporã e Cascavel), em áreas com 

histórico de mosaico comum. Em 2016, foram instalados ensaios de campo em 

Victor Graeff e Passo Fundo, sendo caracterizadas as reações ao mosaico 

comum de 30 cultivares: 23 brasileiras e 7 americanas (Tabela 1). Entre as 

cultivares brasileiras, além de cultivares atualmente recomendadas, também 

foram utilizadas cultivares com histórico de reação ao mosaico comum (Lau et 

al., 2016). Os ensaios, semeados manualmente na época recomendada para a 

região (junho e julho), foram conduzidos em blocos casualizados com quatro a 

cinco repetições para cada cultivar. Cada unidade experimental (parcela) foi 

constituída por uma linha de 0,5 m de comprimento com 30 a 35 
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sementes/linha. Para cada parcela, foram avaliados os sintomas e 

classificadas as reações de acordo com escala utilizada correntemente na 

avaliação do ensaio estadual de cultivares (Lau et al., 2016). A avaliação visual 

foi realizada em setembro de 2016 (entre o final do alongamento e 

espigamento, para a maioria das cultivares). Entre as cultivares de trigo 

analisadas, foram observadas diferenças quanto à reação ao vírus do mosaico 

comum, variando de sintomas severos nas folhas, com redução do 

desenvolvimento normal da planta, até plantas assintomáticas e com 

desenvolvimento normal (Tabela 1). Os genótipos brasileiros que exibiram 

sintomas foliares severos e redução de crescimento foram: OR 1, BRS 277, 

BRS Guamirim e Esporão. Com elevada incidência e sintomas foliares 

evidentes, mas sem drástica redução de porte, foram classificadas: CEP 11, 

BRS Pastoreio, ORS 1401 e LG Oro. Também exibiram sintomas: Marfim, 

TBIO Noble, TBIO Itaipu, CD 1440, BRS Reponte, Celebra, TBIO Tibagi, TBIO 

Sinuelo, TBIO Sossego, CD 1104 e TBIO Toruk. Em relação às cultivares 

americanas, foram suscetíveis: Karl 92, Everest, Endurance e TAM 112, todas 

com severos sintomas de mosaico em amarelo que, em alguns casos, resultou 

em necrose. Foram resistentes: Jagger, TAM 111 e Postrock. A reação distinta 

dessas cultivares, em relação ao descrito nos EUA (De Wolf et al., 2016), 

sugere diferenças nas populações virais. 

Para a caracterização molecular, foram coletadas amostras dos dois 

ensaios conduzidos em 2016 (Tabela 1). Oito amostras (Karl 92, Everest, OR 

1, CEP 11, TBIO Toruk + TBIO Tibagi e Esporão + LG Oro) foram 

selecionadas para extração de dsRNA (Valverde et al., 1990), das quais seis 

foram enviadas para sequenciamento via NGS. Espera-se obter os genomas 

virais, a partir dos quais serão desenhados e validados iniciadores específicos, 

úteis para diagnóstico molecular e sequenciamento de regiões específicas. A 

análise da variabilidade da população viral será feita em amostras das 

diferentes cultivares que compõem a rede de ensaios. Serão coletadas 

amostras de plantas para extração de RNA total, amplificação e 

sequenciamento de regiões genômicas virais utilizando os iniciadores 

específicos. Por fim, será feita a associação entre variabilidade da população 
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viral e sintomas de cada genótipo por local, visando a descrever como a 

população viral interage com os genótipos de trigo.  

Também foram definidos experimentos de campo para avaliar a eficácia 

de métodos químicos (tratamento de sementes com fungicidas químicos e 

microbiológicos) e culturais (rotação de culturas e doses de nitrogênio). 

Anualmente, será realizada reunião e editada publicação com a análise dos 

resultados da safra do ano anterior. Ao término de três safras, será feita a 

síntese, com indicação de métodos genéticos, químicos e culturais indicados 

para o manejo adequado do mosaico comum do trigo. 

 

Referências bibliográficas 
 
CAETANO, V.R.; KITAJIMA, E.W.; COSTA, A.S. Ocorrência e estudos 

electrono-microscópicos do vírus do mosaico do trigo, transmitido pelo 
solo, no estado do Rio Grande do Sul. Fitopatologia Brasileira, Brasília, 
DF, v.3, n.1, p.39-46, 1978. 

CAETANO, V.R. Mosaico do trigo transmitido pelo solo “Wheat Soil Borne 
Mosaic Virus” Tobamovirus. In: OSÓRIO, E.A. (Ed.). Trigo no Brasil. 
Campinas: Fundação Cargill, v.2, p.563-570, 1982. 

CAETANO, V.R. O impacto das doenças do trigo transmitidas por vetores. 
Correio Agrícola, São Paulo, n.1, p.16-19, 1998. 

DE WOLF, E.D.; LOLLATO, R.; WHITWORTH, R.J. Wheat variety disease 
and insect ratings 2016. Manhattan: Kansas State University Agricultural 
Experiment Station and Cooperative Extension Service, 2016. 20 p. MF991 
Wheat Ratings. Disponível em: 
<https://www.bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/mf991.pdf>. 

KANYUKA, K.; WARD, E.; ADAMS, M.J. Polymyxa graminis and the cereal 
viruses it transmits; a research challenge. Molecular Plant Pathology, 
Orlando, v.4, n.5, p.393-406, 2003. 

LAU, D.; PEREIRA, P.R.V. da S.; CASTRO, R.L. de. Reação de cultivares de 
trigo ao mosaico comum - EECT/RS-2015. In: REUNIÃO DA COMISSÃO 
BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E TRITICALE, 10., 2016, 
Londrina. Anais... Londrina: Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e 
Triticale, 2016. 5 p. 1 CD-ROM. 

RADFORD, A.D.; CHAPMAN, D.; DIXON, L.; CHANTREY, J.; DARBY, A.C.; 
HALL, N. Application of next generation sequencing technologies in 
virology. Journal of General Virology, Cambridge, v.93, n. 9, p.1853-
1868, 2012. 

VALVERDE, R.A.; NAMETH, S.T.; JORDAN, R.L. Analysis of double-stranded 
RNA for plant virus diagnosis. Plant Disease, St. Paul, v.74, n.3, p.255-
258, 1990. 

WESP, C.L.; NAVARINI, L.; BRUINSMA, J.S.; SEIDEL, G. Efeito do tratamento 
químico de sementes no controle do vírus do mosaico comum do trigo. In: 

87



REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E 
TRITICALE, 6., 2012, Londrina. Anais... Londrina: IAPAR, 2012. 5 p. 
Trabalho 136-1. 1 CD-ROM. 

 
 
Tabela 1. Avaliação visual de sintomas de mosaico comum de trigo em série 
diferencial proposta para avaliar a reação de cultivares em relação à 
variabilidade da população viral ano de 2016. 

Cultivar 
Local  Kansas State Coleta 

 
Extração 

 
NGS 

 P. Fundo V. Graeff  SBWMV WSSMV 
BRS Guamirim 5* 4      PF/VG** X   
Embrapa 16 1 1            
TBIO Sinuelo 2 1            
TBIO Sossego 2 2            
BRS Parrudo 1 1            
ORS Vintecinco 1 2            
Marfim 3 2      PF     
TBIO Noble 3        VG     
Celebra 2 1            
LG Oro 4 2      PF X X 
ORS 1401 4        PF     
TBIO Toruk 1 1      PF/VG X X 
TBIO Tibagi 2 1      PF X X 
CD 1104 2 2      VG     
TBIO Pioneiro 1 2            
TBIO Itaipu 2 2      PF X   
Esporão 5 3      PF X X 
CD 1440 2 3      VG     
BRS Reponte 2 1            
BRS Pastoreio 4        PF     
BRS 277 5 4      PF     
CEP 11 4 4      PF/VG X X 
OR 1 5 4      PF/VG X X 
KARL 92 5 5  1*** 3 PF/VG X X 
Everest 4 4  1 1 PF X X 
Endurance 4 4  2 8 PF     
Postrock 1 3  2 5       
TAM 112 4 4  8 8 PF     
TAM 111 1 2  8 8       
Jagger 1 2  2 4       

* Avaliação visual de sintomas: 1 (verde escuro) = ausência de sintomas de mosaico comum; 2 
(verde claro) = plantas raramente com sintomas, sendo estes pouco evidentes; 3 (amarelo) = 
sintomas de mosaico mais frequentes e evidentes, sem aparente comprometimento do 
desenvolvimento da planta; 4 (laranja) = plantas sempre com sintomas típicos de mosaico, com 
evidentes estrias amareladas nas folhas e colmos, porém sem redução evidente da estatura 
das plantas e do tamanho das espigas, e 5 (vermelho) = plantas com sintomas de mosaico 
evidentes em folhas e colmos e com evidente redução da estatura das plantas e do tamanho 
das espigas. 
** PF (Passo Fundo); VG (Victor Graeff). Coletas e processamento baseados nas diferenças de 
sintomas e na disponibilidade de quantidade mínima de material vegetal necessário para 
extrações. 
*** De WOLF et al. (2016) 
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Considera-se uma prática comum nos dias de hoje, para a elevação da 

produtividade e qualidade de grão, o uso de reguladores de crescimento com 

intuito de reduzir os índices de acamamento das plantas, sendo esse um dos 

fatores que podem limitar a produção de grãos de trigo dependendo da 

intensidade e estádio que a planta se encontra no momento da ocorrência 

(Rodrigues et al., 2003).  

O uso dos reguladores de crescimento, substâncias essas não 

sintetizadas pelas plantas que influenciam no seu crescimento, se faz 

promissor pela redução da estatura da planta além de culminar em um maior 

rendimento pela possibilidade de uma maior entrada de radiação solar 

(Zagonel e Fernandes, 2007).  

Neste sentido, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a 

performance da cultivar CD 1303 em diferentes doses de regulador de 

crescimento.  

Os experimentos foram conduzidos no ano de 2016 em diferentes 

municípios do estado do Paraná e do Rio Grande do Sul, tendo o manejo de 

adubação de cada área realizada de forma especifica a elas, porém sendo 

utilizadas um nível de médio a alto investimento.  

Para isso, tais experimentos foram conduzidos em blocos ao acaso, 

contando com três repetições cada, com uma área de 20 m2 (5m x 4m) para 

cada parcela.  
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Realizou-se a semeadura da cultivar de trigo CD 1303 de forma 

mecanizada com uma população de 360 plantas/m2, na qual foi submetida a 

aplicação de regulador de crescimento composto por Trinexapaque – Etílico 

(Moddus®) nas doses de 200 mL ha-1 e 400 mL ha-1 ao aparecimento do 

primeiro nó visível. Tratamentos esse comparados a testemunha na qual não 

houve aplicação. 

Durante a condução da cultura foram avaliados altura de plantas, 

realizada entre o estádio 11.1 e 11.3 sendo considerada a medição em cm da 

superfície do solo até a ponta das espigas, e o acamamento da cultura, sendo 

avaliada as duas linhas centrais da parcela e consideradas em uma escala de 

1 (altamente suscetível) a 9 (resistente). 

Ao final do ciclo da cultura, realizou-se a colheita da área útil da parcela 

(12 m2), sendo posteriormente trilhadas separadamente, realizada a pesagem 

para definição de produtividade e pH (peso hectolitro).  

Os dados coletados foram tabulados e submetidos a análise estatística 

pelo teste de comparação de médias Tukey a 0.5% de probabilidade.  

Para todos os aspectos avaliados, a análise de variância não detectou 

diferenças significativas (p < 0,05) quando utilizado as diferentes doses de 

regulador de crescimento comparado a testemunha, não demonstrando 

influência sobre o desenvolvimento a cultivar de trigo CD 1303 (Tabela 1).  

 

Tabela 1-Resultados médios de Peso hectolitro, Produtividade (kg ha-1), altura 

de plantas (cm) e acamamento na cultivar CD 1303, submetidas a diferentes 

doses de regulador de crescimento.  
1
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si no nível de 5% de 

probabilidade erro pelo teste de Tukey.
 
 

 

Tratamentos pH 
Produtividade (kg 

ha-1) 
Altura de 

Planta (cm) 
Acamamento  

 400 mL 80 A 4584,21 a 72 a 8,91  a 
 200 mL 82 A 4834,50 a 73 a 8,75  a 

Testemunha 80 A 4901,99 a 73 a 8,91  a 

Média  74   4783,44 72,92 8,66 

CV% 12,94 12,94 13,31 12,76 
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Resultados semelhantes foram apresentados por Azevedo et al. (2009), 

ao avaliar o uso de regulador de crescimento Moddus® em diferentes cultivares 

de trigo, não demonstrando diferenças significativas na produção de grãos, 

peso do hectolitro e altura de plantas.  

 Já se tem relatos apresentados pela Embrapa (2012), onde-se algumas 

cultivares de trigo disponíveis no estado apresentaram redução na 

produtividade por injurias causadas pela aplicação de reguladores de 

crescimento (Trinexapaque – Etílico), dependendo da cultivar, ambiente e 

manejo, mesmo em doses recomendadas. Informação essa que corroboram 

com os resultados discutidos no trabalho em questão, sendo apresentado pela 

cultivar CD 1303 maior produtividade pela testemunha, mesmo que não 

significativamente distintos.  

 Quando avaliado o fator acamamento, obtivemos uma menor resistência 

quando utilizada a dose de 200 mL ha-1, não sendo distintas das demais, 

porém, a utilização da dose menor que o recomendado que seria de 400 a 500 

mL ha-1, proporcionou uma maior susceptibilidade comparada com a dose 

superior por não ter reduzido o seu crescimento.   

 Desta forma, conclui-se que a cultivar CD 1303 apresentou resistência a 

acamamento e capacidade produtiva superior não justificando o uso do 

regulador de crescimento.  
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Oídio de trigo, causado por Blumeria graminis f. sp. tritici, é uma doença 

comum nas fases iniciais de desenvolvimento da cultura no sul do Brasil, em 

períodos de clima seco e com temperaturas amenas (18°C a 20°C). O uso de 

cultivares resistentes por longo período e em larga escala exerce pressão de 

seleção, levando ao desenvolvimento de raças capazes de superar a 

resistência. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a reação ao oídio de genótipos de 

trigo do programa de melhoramento genético da Embrapa Trigo, do Ensaio de 

Valor de Cultivo e Uso (VCU) em 2016. 

Para a avaliação de resistência completa, 30 sementes de cada 

linhagem de trigo foram semeadas em substrato de terra vegetal. A inoculação 

foi realizada na fase de expansão da primeira folha, agitando-se vigorosamente 

plantas testemunhas com folhas infectadas por oídio sobre as plântulas a 

serem avaliadas, mantidas em casa de vegetação, com temperatura entre 17ºC 

e 23ºC, sob luz natural. O inóculo de oídio foi coletado no município de Passo 

Fundo, RS, em plantas de trigo naturalmente infectadas, e mantido viável em 

plantas da cultivar IAS 54, em casa de vegetação. A avaliação ocorreu 10 dias 

após a inoculação, com escala variando entre zero e 5 (Costamilan, 2002). A 

resistência de campo foi avaliada nas linhagens semeadas em quatro linhas de 

2 m de comprimento, no ensaio Coleção de Oídio, no município de Coxilha, 

RS. A severidade de oídio foi avaliada em plantas no estádio 8 (folha bandeira 

visível) da escala de Feekes & Large (Large, 1954), com a escala de 

Costamilan (2002). Em ambos estádios de avaliação (plântula e planta adulta), 
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os genótipos foram considerados resistentes quando exibiram notas de 0 a 2+, 

e considerados suscetíveis, com notas de 3- a 5. 

A reação a genes Pm do isolado de B. graminis f. sp. tritici utilizado nas 

avaliações de resistência completa é apresentada na Tabela 1. Entre os genes 

testados, foram efetivos Pm4a+, Pm4b e Pm17.  

Somente três linhagens, PF 130311, PF 130341 e PF 110191, 

apresentaram resistência em todas as avaliações (entre 2013 e 2016). Em 

condição de planta adulta, a maioria dos materiais em VCU foi classificada 

como resistente, com exceção das linhagens PF 120456, PF 080399 e PF 

101054 (Tabela 2).  
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Tabela 1. Caracterização de genes efetivos (reação de resistência) e não 

efetivos (reação de suscetibilidade) ao patótipo de Blumeria graminis f. sp. 

tritici coletado em Passo Fundo em 2016. Passo Fundo, RS, 2017. 

Cultivar Gene Pm Reação 

Axminster 1 Suscetível (S) 
Asosan 3a S 
Sonora 3c S 
Khapli 4a+ Resistente (R) 
Ronos 4b R 
Rektor 5 S 
NK 747 6 S 
Disponent 8 S 
Amigo 17 R 
Maris Huntsman 2,6 S 
Normandie 1,2,9 S 
Apollo 2,4b,8 S 
Testemunha (IAS 54) nenhum S 

 

94



Tabela 2. Notas de severidade de oídio em linhagens de trigo da Embrapa 
Trigo, componentes do Ensaio de Valor de Cultivo e Uso (VCU) em 2016. 
Passo Fundo, RS, 2017. 

 Nota de severidade de oídio
a
/ano 

Ensaio/ Plântula  Planta adulta 

genótipo 2010 11 12 13 14 15 16  2010 11 12 13 14 15 16 

VCU Pão                

PF090702 tr 0; 4,5
b 

0;,1 3,3 tr,tr 2-  0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

PF101088 -
c 

0; 5 1 
2-, 
3- 

1 3-  - - - 0 0,0 0 0 

PF101162 - 0; 3,3- 0;,0; 3+ 0 2-  - - 2,0 0,0 0 0 tr 
PF110046 - - - 1 5 2 2  - - - 0 0 0 0 
PF110081 - - - 1 2-,2- 1 3+  - - - 0 0,0 0 0 
PF110152 - - - 2 4 2 2  - - - 0 0 0 0 
PF120124 - - - 1 3+ 1,tr 2-  - - - - 0 0,0 0 
PF120185 - - - 2+ 3 2-,1 3+  - - - - 0 0,0 0 
PF120192 - - - 5 5 5 5  - - - - 0 0 0 
PF120213 - - - - - - 5  - - - - - - 0 
PF120225 - - - 5 5 4,5 3-  - - - - 0 0,tr 0 
PF120456 - - - 5 5,5 5 5  - - - - 1,3 0 0 
PF130311 - - - - 2 2-,2+ 2-  - - - - - 0,1 0 
PF130341 - - - - 2 0; 2-  - - - - - 0 0 
PF130391 - - - - 3 1 2-  - - - - - 0 0 
PF130393 - - - - 3+ 3-, 1 1  - - - - - 0,0 0 
PF130408 - - - - 3+ 1, 2- 2-  - - - - - 0,tr 0 
PF130431 - - - - 3+ 2+ 2  - - - - - 0 0 
PF130450 - - - - 3+ 3-, 3- 2  - - - - - 0,0 0 
PF130453 - - - - 5 3 3  - - - - - 0 0 
PF130461 - - - - 3- 0;, 0; 1  - - - - - 0,0 0 
PF130480 - - - - 3+ 3-, 2- 3-  - - - - - 0,0 0 
PF130516 - - - - 3+ 3- tr  - - - - - 0 0 
PF130552 - - - - 3+ 4 1  - - - - - 0 0 
VCU Brando               

PF080399 5 5 - 4,5 5 5 -  3 2+ - 0,3 3+ 0 3- 
PF080769 0; 0; - 1,tr 4,3- 1,1 -  0 0 - 0,0 0,tr 0,0 0 
PF101054 - 5 5,5 5,5 5,5 5 -  - - 2+, tr 0,3 1,2+ 0 0 
PF110191 - - - 0 2+ 2 -  - - - 0 0 0 0 
PF120394 - - - 3 3+,4 5 -  - - - - 2,2 0 1 
PF120454 - - - 4 4 5 -  - - - - 1 0 0 
PF130004 - - - - 5 5 3  - - - - - 0 tr 
PF130005 - - - - 3+ 3+ 3+  - - - - - 0 0 
PF130009 - - - - 5 5 3  - - - - - 0 0 
PF130075 - - - - 5 4 3+  - - - - - 0 0 
PF130114 - - - - 5 5 4  - - - - - 0 tr 
PF130140 - - - - 5 5 3  - - - - - 0 0 
PF130411 - - - - 4 4,2 2+  - - - - - 0,0 0 
PF130523 - - - - 4 4 2-  - - - - - 0 0 
a 

Reação de resistência: notas 0 a 2+; reação de suscetibilidade: notas 3- a 5 (COSTAMILAN, 
2002).  
b
 Dados separados por vírgula significam duas avaliações no mesmo ano. 

c
 Não avaliado.
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A principal doença de espiga que acomete a triticultura no Rio Grande do 

Sul é a giberela (Gibberella zeae), conhecida também por fusariose. Além de 

reduzir a produtividade da lavoura interfere negativamente, na qualidade 

tecnológica e na inocuidade devido ao potencial acúmulo de micotoxinas, 

principalmente deoxinivalenol (DON). Os sintomas característicos são 

espiguetas de coloração esbranquiçada ou cor de palha, e os grãos quando 

formados são chochos, enrugados, de coloração branco-rosada a pardo-clara 

(Parry et al., 1995). A giberela pode ocorrer a partir do espigamento (Lima, 2004) 

e as epidemias são registradas em anos de El niño, caracterizado por frequentes 

períodos de precipitação pluvial.  

O objetivo do trabalho foi avaliar a intensidade de ocorrência de giberela 

e os níveis de deoxinivalenol em trigo do ensaio estadual de cultivares (EEC), na 

região do planalto médio do Rio Grande do Sul, em 2016.  

O ensaio foi instalado na área experimental da Embrapa Trigo, no 

município de Coxilha, em delineamento de blocos casualizados com 29 

cultivares (Ametista, BRS 327, BRS 331, BRS Marcante, BRS Parrudo, BRS 

Reponte, Campeiro, CD 1104, CD 1440, CD 1805, Esporão, Jadeíte 11, LG Oro, 

LG Prisma, Marfim, ORS 1401, ORS Vintecinco, Quartzo, TBIO Iguaçu,  TBIO 

Itaipu, TBIO Mestre, TBIO Noble, TBIO Pioneiro, TBIO Sintonia, TBIO Sinuelo, 

TBIO Sossego, TBIO Tibagi, TBIO Toruk, e Topázio) e quatro repetições. A 

96



semeadura ocorreu em duas épocas, sendo a primeira em 14/06/2016 e a 

segunda em 27/06/2016.  

A incidência de giberela nos grãos foi avaliada apenas na repetição 

quatro, na qual não foi realizado o controle químico de doenças. Cem espigas 

foram amostradas no estádio 11.4 (ponto de colheita) da escala de Large (1954), 

conforme metodologia descrita por Lima (2002). 

Para isso, as espigas foram trilhadas em trilhadeira estacionária, 

fechando-se a entrada de ar visando à máxima recuperação de grãos com 

sintomas. Em amostra de 1.000 grãos, efetuou-se a separação visual e 

determinou-se o percentual de grãos com sintomas.  

A análise de DON foi realizada através do método ELISA (Enzyme-linked 

immunosorbent assay), na Embrapa Trigo. A quantificação de DON foi realizada 

oticamente, através da leitora de microplacas modelo MR-96A, série WH-

46105387 (Mindray), com filtro de absorbância de 450nm e um filtro diferencial 

de 630nm. A faixa de quantificação para DON é de 250-5000 ppb e o limite de 

detecção é de 200 ppb. Os procedimentos de extração, calibração e leitura foram 

efetuados de acordo com o protocolo do fabricante. 

A precipitação pluvial diária, registrada pela estação meteorológica da 

Embrapa Trigo do espigamento até a colheita (setembro a novembro), foi 

considerada para determinar o número de períodos favoráveis à giberela. Cada 

período constituiu-se de pelo menos dois dias consecutivos com precipitação 

acima de 0,5 mm (Del Ponte et al., 2009).  

Em setembro foram registrados três períodos favoráveis sendo um no 

primeiro decêndio e dois no segundo. Em outubro ocorreram quatro períodos 

favoráveis sendo um no primeiro e terceiro decêndios e 2 no segundo. No mês 

de novembro foram identificados três períodos favoráveis à giberela, dois no 

primeiro decêndio e um no último. Em setembro e novembro o volume de chuva 

ficou em aproximadamente 35% e 60%, respectivamente, abaixo da média 

histórica. 

Na primeira época de semeadura a cultivar CD 1104 (0,7%) e LG Oro 

(9,1%) apresentaram os menores e maiores percentuais de grãos com sintomas 

de giberela (grãos giberelados), respectivamente, e 82% das cultivares 
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apresentaram percentual de grãos giberelados inferior a 5% (Figura 1). Neste 

experimento não foi obtida amostra de TBIO Iguaçu. Na segunda época de 

semeadura, o menor percentual de grãos giberelados foi obtido em LG Prisma 

(1%) e o maior em BRS Marcante (17,2%) e 62% das cultivares apresentaram 

percentual de grãos giberelados abaixo de 5% (Figura 1). 

A micotoxina DON foi detectada em todas as amostras, com níveis 

variando de 116 ppb até 1.377 ppb (Figura 2). A média do conjunto de amostras 

da primeira época foi de 353 ppb e o desvio padrão foi de 255 ppb. Na segunda 

época de semeadura a média foi de 563 ppb com desvio padrão de 321 ppb. 

Considerando o atual nível máximo tolerado para DON na legislação brasileira, 

que é de 1.250 ppb para trigo moído (Brasil, 2017), somente uma amostra 

apresentou nível superior, na primeira semeadura (BRS Reponte 1.377 ppb). De 

forma geral, os níveis de micotoxinas registrados na safra 2016, na região do 

Planalto médio do RS foram mais baixos, considerando outras safras analisadas, 

garantindo níveis seguros para alimentação humana.  

O percentual de grãos giberelados não apresentou correlação com os 

níveis de deoxinivalenol obtido nas cultivares, devido, provavelmente, a 

presença de fungo também em grãos assintomáticos (Lima, 2015).  

Os resultados de grãos giberelados e de níveis de micotoxinas refletiram 

as adequadas condições climáticas da safra 2016, garantindo boa sanidade e 

inocuidade dos grãos de trigo. 
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Figura 1. Grãos com sintomas de giberela (GB) em duas épocas de semeadura 

(14/06/2016 e 27/06/2016), na região do planalto médio do Rio Grande do 

Sul, em 2016. 

 
Figura 2. Níveis de deoxinivalenol (ppb) em amostras de trigo obtidas em duas 

épocas de semeadura, na região do planalto médio do Rio Grande do Sul, 

em 2016. 
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As doenças causadas por fungos, são as que acarretam maiores danos, 

sendo as principais: manchas foliares (Bipolaris sorokiniana, Drechslera 

siccans, D. tritici-repentis), o oídio (Blumeria graminis tritici), ferrugem da folha 

(Puccinia triticina), e a giberela (Gibberella zeae), (REIS et al., 2016). Dentre 

essas destacadas, as do complexo de manchas foliares podem provocar 

perdas de até 80% no rendimento de grãos (SANTANA et al., 2012). 

A mancha amarela causada pelo fungo Drechslera tritici-repentis, é a 

que tem maior importância para a cultura do trigo, deixando rastros de 

prejuízos. Ela é de ocorrência mundial, com caráter destrutivo nos estados do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo ela a mais frequente e 

intensa nas áreas de monocultivo de trigo (PRESTES et al., 2002). 

O controle destas doenças é realizado de diversas formas, como a 

rotação de culturas, o uso de cultivares resistentes, controle biológico e o 

controle químico com fungicidas, sendo que a eficiência do uso de fungicidas 

está inteiramente relacionada com o momento de aplicação na cultura, e as 

principais doenças do trigo podem acarretar perda de produtividade desde que 

não controladas no momento ideal (PICININI; FERNANDES, 2003). 

Neste sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar a performance da cultivar 

de trigo CD 1303, submetida à diferentes números de aplicações de fungicidas, 

em diferentes estádios da cultura.  
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Os trabalhos experimentais foram conduzidos no ano de 2016, em 

municípios do estado do Paraná e Rio Grande do Sul. O manejo de adubação 

de cada área, foi o mesmo realizado pelos produtores em suas áreas, sendo 

que todos utilizaram nível de investimento de médio à alto, e as áreas dos 

ensaios foram de sucessão de culturas, ou seja, no verão soja e no inverno 

trigo. 

O experimento foi conduzido em blocos ao acaso, com duas repetições, 

cada parcela com área de 20m² (5m x 4m). A semeadura foi realizada com 

semeadora mecanizada, e a população utilizada foi de 360 plantas/m² com 

sementes da cultivar de trigo CD 1303, tratada com Neonicotinóide + 

Acilalaninato, Benzimidazol e Fenilpirrol. Os tratamentos utilizados foram: 

Testemunha (sem aplicação de fungicida); A, B, C (três aplicações, sendo a 

primeira no estádio 6 no início da elongação, a segunda no estádio 10, no 

emborrachamento e a terceira no estádio 10.5, na floração); B, C (duas 

aplicações, sendo a primeira no estádio 10 e a segunda no estádio 10.5); A, B 

(duas aplicações, sendo a primeira no estádio 6 e a segunda no estádio 10); A, 

C (duas aplicações, sendo a primeira no estádio 6 e a segunda no estádio 

10.5). O momento das aplicações e os produtos usados com suas respectivas 

doses foram: Estádio 6: Azoxistrobina+ciproconazol (0,3 l/ha p.c.), 

Propiconazol (0,5 l/ha p.c.), Mancozebe (1,5 kg/ha p.c.) e Óleo mineral (0.6 l/ha 

p.c). Estádio 10: Azoxistrobina+ciproconazol (0,3 l/ha p.c.), Propiconazol (0,5 

l/ha p.c.), Mancozebe (1,5 kg/ha p.c.) e Óleo mineral (0.6 l/ha p.c). Estádio 

10.5:  Azoxistrobina+ciproconazol (0,3 l/ha p.c.), Propiconazol (1 l/há p.c.) e 

Óleo mineral (0.6 l/ha p.c). A aplicação dos produtos, foi realizada através de 

pulverizador costal elétrico, com uma barra de 4 bicos, espaçadas à 0,5 metros 

de distância de um bico à outro, totalizando 1,5 metros de barra, com pontas de 

bico do tipo AXR 110 2, com uma vazão média de 150 l/há de calda. 

Foram realizadas avaliações de severidade de doenças foliares, 

avaliando a incidência de manchas foliares (MF), nos seguintes estádios de 

desenvolvimento da cultura: estádio 10 e 10.5. Posteriormente foi realizada a 

média de severidade da doença por planta, considerando os danos de todas as 
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folhas. As notas de severidade de doenças têm a variação de 1 a 9, sendo a 

nota 1, plantas totalmente atacadas, e 9, plantas isentas da doença. 

Após feitas todas as avaliações anteriores, foi realizada a colheita da 

área útil da parcela (12 metros²). Cada parcela foi trilhada separadamente e 

pesada para definição da produtividade e analise do pH (peso hectolitro). 

Realizou-se a análise estatística dos resultados, e as médias foram submetidas 

ao teste de Tukey a 0.5% de probabilidade. 

Ao avaliar os diferentes momentos de aplicação de fungicidas, a cultivar 

CD 1303 não apresentou diferenças significativas para análise do pH e 

produtividade, não influenciando assim, os resultados apresentados (Tabela 1).   

Pode-se atribuir a baixa incidência de doenças ocorridas no ano, devido 

ao comportamento do clima, que não exerceu condições favoráveis para o 

desenvolvimento de doenças, evitando o comprometimento da produtividade e 

o pH, porém, a menor produtividade foi a da testemunha. Panisson et al. 

(2002), encontrou resultados que diferiram do presente trabalho, onde obteve 

incrementos de até 30% de produtividade quando comparado à testemunha em 

áreas irrigadas, onde a irrigação foi feita em momentos estratégicos para 

proporcionar um microclima favorável para ocorrência de doenças.  

Segundo Junior (2011), a incidência de machas foliares aumenta em 

áreas de monocultura, sendo assim, qualquer tratamento com fungicidas na 

cultura, diminuirá a severidade em comparação a testemunha. 

Observa-se que em todas as aplicações de fungicidas, mesmo que não 

demonstrando diferenças entre as mesmas, obtiveram notas superiores a 

testemunha, ou seja, as doenças se apresentaram menos severas nas plantas 

que receberam tratamentos, e ainda, apresentando plantas mais sadias no 

estádio 10.5 (floração), devido as aplicações anteriores terem controlado a 

doença. Resultados semelhantes foram encontrados por Correa et al. (2013), 

obtendo controle de 77% da mancha foliar quando aplicado 

azoxistrobina+ciproconazole, produto que foi utilizado no presente trabalho. 

Ainda que não se obteve diferenças significativas sobre a produtividade, 

a preservação da sanidade da planta com as aplicações no correto estágio de 

desenvolvimento da planta, é sim de suma importância para a manutenção do 
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potencial produtivo da cultivar, impedindo perdas de área fotossintética, 

desenvolvimento das espiguetas e acometimentos das espigas. 

Portanto, concluímos que a aplicação de fungicidas na cultivar de trigo 

CD 1303 em diferentes estádios, não apresentou diferença estatística 

significativa em relação à produtividade e peso hectolitro nos tratamentos. O 

uso de fungicidas diminui a incidência de manchas foliares no trigo. 
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Tabela 1-Resultados médios de Peso hectolitro, Produtividade (KG Ha-1) e Mancha 
foliar em dois momentos de avaliação submetidos em estádios diferentes de 
aplicação de fungicida na cultivar CD 1303, em ensaios conduzidos nos estados do 
Rio Grande do Sul e Paraná na safra de 2016. 

Tratamentos pH Produtividade (KG Ha-1) 
Mancha 

foliar 
Estádio 10 

Mancha 
foliar 

 Estádio 10.5 

B, C 78 a 5418,92 a 7,91  a 8,00  a 

A, C 78 a 4983,58 a 7,83  a 8,00  a 

A, B, C 78 a 5110,12 a 8,00  a 8,00  a 

A, B  78 a 5146,26 a 7,83  a 8,00  a 

TEST. 77 a 4794,28 a 7,15     b 7,4       b 

Média  74   4668.38 7,52   7,72   

CV% 3,78 12,95 5,85       6,15   

1Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si no nível de 5% de probabilidade 
erro pelo teste de Tukey.  
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A g iberela ou fusariose d a es piga é,  a tualmente, u ma das  m ais 

importantes d oenças da c ultura do  t rigo ( Triticum aestivum L.) no  m undo. 

Frequentes epi demias t êm s ido observadas nos  úl timos anos em di versas 

regiões, promovendo danos na produtividade e na qualidade dos grãos (Parry 

et al., 19 95; M cmullen et al ., 1 997). N o B rasil, o  pa tossistema t em s ido 

estudado há mais de três décadas e estudos recentes indicam que a doença, 

que s e apr esentava n a f orma de e pidemias l eves e es porádicas, al cançou o 

status d e principal doença nas r egiões t ritícolas c om m aior frequência, 

principalmente no Sul do B rasil, c ausando impactos econômicos (Reis et  al ., 

1996b; Luz, 2003; Panisson et al., 2003).  
No Brasil e no mundo, o principal patógeno associado à giberela do trigo 

é o fungo Gibberela zeae (Schw.) P etch (anamorfo =  Fusarium graminearum 

Schwabe).  

Medidas de controle, como o uso de fungicidas, têm sido preconizadas, 

entretanto, a di ficuldade reside em se conhecer a  necessidade e o momento 

ideal de aplicação e n a tecnologia empregada, para se obter bons resultados 

(Mesterhazy e Bartok, 1996; Reis et al., 1996a; Picinini e Fernandes, 2001). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de diferentes fungicidas 

no manejo da giberela na cultura do trigo. 

O t rabalho foi c onduzido dur ante a s afra de  20 15, na  E stação 

Experimental A grícola C ampos G erais - EEACG, l ocalizada na R odovia B R-
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277, K m 175, L ocalidade de  M anhoso, P apagaios N ovos, no Município de 

Palmeira, PR, G leba A4 (Latitude 25º 25’18.29’’ Sul e Lo ngitude 50º  3’15.76’’ 

Oeste) e altitude média de 895 metros. 

O s olo d a área ex perimental é c lassificado c omo C ambissolo, c uja 

cultura antecessora era a soja. A cultivar de trigo utilizada foi Celebra, semeada 

no dia 22/06/2015, com espaçamento de 0,17m entre linhas e 70 sementes por 

metro, t otalizando 411,76 plantas por metros quadrado. A  cultura emergiu no 

dia 28/06/2015.   

O del ineamento ex perimental foi d e bl ocos i nteiramente c asualizados, 

com c inco t ratamentos e q uatro repetições, sendo cada parcela composta de 

2,04 metros de largura (12 linhas) por 8,0 metros de comprimento, totalizando 

16,32 m2.  

Os f ungicidas f oram aplicados e m t rês épocas, s endo a pr imeira 

preventivamente no início da floração (BBCH 61) no dia 19/09/2015, a segunda 

10 dias após a primeira no dia 29/09/2015 (BBCH 71) e a terceira 10 dias após 

a segunda aplicação, no dia 09/10/2015 (BBCH 75). Os fungicidas e os dados 

de aplicação estão representados na Tabela 1. 

Para r ealizar as  pul verizações dos  fungicidas f oi ut ilizado um  

equipamento pulverizador de precisão para ensaios agronômicos, pressurizado 

com CO2, com quatro bicos leque XR 110 02,  espaçados de 0,5m entre si. O 

volume de c alda i nseticida ut ilizado foi d e 200 L.ha-1, c om um a p ressão 

constante de 35 lb/pol2. 

A incidência e severidade da giberela foram avaliadas quando a c ultura 

atingiu a  fase de  g rão m assa m ole ( BBCH 85), onde foram colhidas espigas 

(amostras destrutivas) em um metro de cada uma das t rês l inhas centrais da 

parcela, totalizando três metros de cada uma das três linhas. A severidade da 

giberela foi baseada na escala diagramática de Stack e McMullen (1995).  

A produtividade f oi obt ida através da c olheita d e 3,06 m2 no d ia 

10/11/15, sendo pos teriormente av aliado o peso de 100 0 grãos (PMG), 

corrigindo a umidade par a 13% . Também f oi avaliado o peso he ctolitro (PH) 

das amostras. 
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As médias entre os tratamentos foram comparadas pelo teste Tukey ao 

nível de 5%  de pr obabilidade, através da ut ilização do “ software” Sasm – agri 

(Canteri et al., 2001). 

 Os r esultados ob tidos es tão r epresentados nas Tabelas 2 e 3. P ara a  

incidência de giberela nas es pigas nota-se q ue t odos os  t ratamentos c om 

fungicidas diferiram es tatisticamente da T estemunha, t endo o f ungicida 

Metconazol + Piraclostrobina se destacado entre os tratamentos, apresentando 

eficiência d e 82,6%. O s de mais t ratamentos nã o diferiram entre s i, c om 

eficiência variando de 45,9% a 51,4%. 

 Para a s everidade todos os fungicidas testados f oram es tatisticamente 

iguais ent re s i, porém apenas os  fungicidas Trifloxistrobina + P rotioconazol e 

Metconazol + Piraclostrobina diferiram da Testemunha, apresentando eficiência 

de 76,6% a 65,7%, respectivamente.  

 A ocorrência de giberela nas espigas de t rigo afetou o r endimento final 

da cultura, tendo os tratamentos Trifloxistrobina + Protioconazol e Metconazol + 

Piraclostrobina se apresentado estatisticamente superiores à Testemunha e ao 

Ésteres d e ác idos g raxos, os q uais apr esentaram 17,6% e 1 6,5% de per da, 

respectivamente, em relação ao melhor tratamento. Para o peso de 1000 grãos 

os tratamentos Tebuconazol + Trifloxistrobina, Trifloxistrobina + Protioconazol e 

Metconazol +  P iraclostrobina foram estatisticamente iguais en tre si, sendo os 

fungicidas Trifloxistrobina +  P rotioconazol e M etconazol +  P iraclostrobina 

estatisticamente superiores à Testemunha e ao Ésteres de ácidos graxos. 

 Em r elação ao pes o h ectolitro não f oram observadas diferenças 

significativas entre os tratamentos. 

 De modo geral as  m isturas de t riazol + estrobilurina apr esentam 

melhores resultados no m anejo da giberela, principalmente os  i ngredientes 

ativos M etconazol +  P iraclostrobina e Trifloxistrobina +  P rotioconazol q ue 

reduziram s ignificativamente a i ncidência e s everidade da g iberela, o q ue 

refletiu de forma positiva no rendimento de grãos da cultura. 
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TABELA 1 . D escrição d os fungicidas ut ilizados par a avaliar o  c ontrole da 

giberela na cultura do trigo, cultivar Celebra, Palmeira, PR. Safra 2015. 

Tratamentos Aplicação Dose  
(g-mL/ha)1 

 Nome Comercial Nome técnico do protetor Época2 Vol3 p.c. 
1 Testemunha  - - 0 
2 Nativo + Aureo 0,25% v/v Tebuc. + Triflox. ABC 200 750 
3 Fox + Aureo 0,25% v/v Triflox. + Protioc. ABC 200 500 
4 Opera Ultra + Assist 500 mL/ha Metc. + Piraclos. ABC 200 750 
5 BM608 Ésteres de ácidos graxos ABC 200 1000 

1Dose em  gramas ou mililitros por  hectare do  p. c.= produto c omercial. 2A =  1 9/09/2015; B  =  
29/09/2015; C = 09/10/2015. 3Volume de calda a ser utilizado em L/ha. 

 

TABELA 2. Incidência, s everidade e  e ficiência de  c ontrole d e di ferentes 

fungicidas no c ontrole da g iberela na cultura do trigo, c ultivar Celebra, 

Palmeira, PR. Safra 2015. 

Tratamentos Incidência1 
15/10/2015 

Efic. 
% 

% Severidade1 

15/10/2015 
Efic. 
% 

1 Testemunha 27,3 a 0,0 14,1 a 0,0 
2 Tebuc. + Triflox. 14,8   b 45,9 7,9 ab 44,2 
3 Triflox. + Protioc. 13,5   b 50,5 3,3   b 76,6 
4 Metc. + Piraclos. 4,8     c 82,6 4,9   b 65,7 
5 Ésteres de ácidos graxos 13,3   b 51,4 7,1 ab 49,7 
C.V. (%)2 11,63   17,24   

1Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível 
de 5% de probabilidade. 2Coeficiente de variação em porcentagem. 
 
 
TABELA 3. Produtividade, peso de 1000 grãos, peso hectolitro e perda relativa 

de diferentes fungicidas no controle da giberela na cultura do trigo, cultivar 

Celebra, Palmeira, PR. Safra 2015. 

Tratamentos Produtividade (Kg/ha)1 
10/11/2015 

PMG (g)1 

10/11/2015 
PH1 

10/11/2015 
Perda 

% 
1 Testemunha 2897,4     c 27,2   b 65,4 a 17,6 
2 Tebuc. + Triflox. 3047,1   bc 28,3 ab 64,2 a 13,3 
3 Triflox. + Protioc. 3425,3 ab 28,9 a 65,1 a 2,6 
4 Metc. + Piraclos. 3516,1 a 29,3 a 64,3 a 0,0 
5 Ésteres de ácidos graxos 2936,0     c 27,4   b 64,3 a 16,5 
C.V. (%)2 6,16  2,05  1,09   

1Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível 
de 5% de probabilidade. 2Coeficiente de variação em porcentagem. 
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A br usone do t rigo, doe nça c ausada pel o f ungo Magnaporthe grisea 

(T.T. H ebert) M .E. B arr [ anamorfo Pyricularia grisea (Sacc.) S acc.], q ue foi 

relatada pela pr imeira vez no Brasil em 1985 ( Igarashi et  al ., 1986).  O fungo 

pode infectar toda a parte aérea da planta (folhas, colmo, espiga). Na espiga o 

sintoma é o branqueamento total ou parcial da parte imediatamente superior ao 

ponto d e i nfecção o casionando esterilidade o u c hochamento dos  g rãos 

(Goulart, Paiva, 2000; Reis et al., 2005). Na ráquis, no ponto de infecção ocorre 

uma l esão de c or ne gra ( Reis et  al ., 20 05). A  doe nça provoca reduções no  

rendimento e  n a qualidade d e g rãos, q ue ficam enr ugados, peq uenos, 

deformados e com baixo peso específico com perdas de 51% do rendimento de 

grãos, e i ncidência média de 86% de espigas com brusone (Goulart e P aiva, 

2000). 

A brusone é fortemente influenciada pelo molhamento continuo do início 

do e mborrachamento até o final d o e nchimento de  g rãos ( Cunha e C aierão, 

2014) 

Os pr odutos e m uso no manejo d a br usone t êm demonstrado baixa 

eficiência no controle. A alternativa mais viável ainda é a a plicação preventiva 

de f ungicidas a base de  t riazóis e estrobirulinas, especialmente di ante d a 

previsão de chuvas intensas no período (Cultivares, 2016). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de diferentes fungicidas 

no manejo da brusone na cultura do trigo. 
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O t rabalho foi c onduzido dur ante a s afra de  20 15, na  E stação 

Experimental A grícola C ampos G erais - EEACG, l ocalizada na R odovia B R-

277, K m 175, L ocalidade de  M anhoso, P apagaios N ovos, no Município de 

Palmeira, PR, G leba A4 (Latitude 25º 25’18.07’’ Sul e Lo ngitude 50º  3’15.47’’ 

Oeste) e altitude média de 894 metros. 

O s olo d a área ex perimental é c lassificado c omo C ambissolo, c uja 

cultura antecessora era a soja. A cultivar de trigo utilizada foi Celebra, semeada 

no dia 22/06/2015, com espaçamento de 0,17m entre linhas e 70 sementes por 

metro, t otalizando 411,76 plantas por metros quadrado. A  cultura emergiu no 

dia 28/06/2015.   

O del ineamento ex perimental foi d e bl ocos i nteiramente c asualizados, 

com seis tratamentos e q uatro r epetições, sendo c ada p arcela c omposta de  

2,04 metros de largura (12 linhas) por 8,0 metros de comprimento, totalizando 

16,32 m2.  

Os fungicidas foram apl icados e m t rês épocas, s endo a pr imeira 

preventivamente no início da floração (BBCH 61) no dia 19/09/2015, a segunda 

10 dias após a primeira no dia 29/09/2015 (BBCH 71) e a terceira 10 dias após 

a segunda aplicação, no dia 09/10/2015 (BBCH 75). Os fungicidas e os dados 

de aplicação estão representados na Tabela 1. 

Para r ealizar as  pul verizações dos  fungicidas f oi ut ilizado um  

equipamento pulverizador de precisão para ensaios agronômicos, pressurizado 

com CO2, com quatro bicos leque XR 110 02,  espaçados de 0,5m entre si. O 

volume de c alda i nseticida ut ilizado foi d e 200 L.ha-1, c om um a p ressão 

constante de 35 lb/pol2. 

A incidência e severidade da brusone foram avaliadas quando a cultura 

atingiu a  fase de  g rão m assa m ole ( BBCH 85), onde foram colhidas espigas 

(amostras destrutivas) em um metro de cada uma das t rês l inhas centrais da 

parcela, totalizando três metros de cada uma das três linhas. A severidade da 

brusone foi baseada na escala diagramática de Maciel et al. (2013).  

A pr odutividade foi obtida at ravés da c olheita d e 3,06 m2 no d ia 

10/11/15, sendo pos teriormente av aliado o peso de 100 0 grãos (PMG), 
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corrigindo a umidade par a 13% . Também f oi avaliado o peso he ctolitro (PH) 

das amostras. 

As médias entre os tratamentos foram comparadas pelo teste Tukey ao 

nível de 5%  de pr obabilidade, através da ut ilização do “ software” Sasm – agri 

(Canteri et al., 2001). 

 De acordo com os resultados obtidos para a incidência e severidade da 

brusone n ão houve di ferença es tatística entre os t ratamentos ( Tabela 2) . 

Entretanto, de acordo com a eficiência obtida para a incidência, os tratamentos 

Trifloxistrobina + Protioconazol, Tebuconazol + Trifloxistrobina, Mancozebe 800 

e M ancozebe 75 0 a presentaram eficiência q ue v ariou de 5 0,0% a 62 ,5%, 

enquanto que o t ratamento com Ésteres de ácidos graxos atingiu eficiência de 

18,8%. 

 Em r elação à e ficiência obt ida par a a severidade da brusone o  

tratamento Tebuconazol +  T rifloxistrobina apr esentou 70,3% de eficiência, 

enquanto que os  demais tratamentos apresentaram e ficiência v ariando de 

64,7% a 52,6% (Tabela 2). 

 Em relação aos  resultados de pr odução (Tabela 3) , os t ratamentos 

Trifloxistrobina +  P rotioconazol, M ancozebe 750 e M ancozebe 800 foram 

estatisticamente superiores à Testemunha, a qual apresentou 23,0% de perda 

em relação ao m elhor tratamento. Para o pes o de 1000 grãos não houv e 

diferença es tatística entre os  t ratamentos, com peso variando de  27,8 a 28,7 

gramas. 

 Para o peso h ectolitro os  t ratamentos Trifloxistrobina +  P rotioconazol, 

Mancozebe 750 e M ancozebe 800 f oram es tatisticamente superiores à  

Testemunha (Tabela 3). 

 Diante dos resultados obtidos pode-se concluir que o uso de fungicidas 

triazóis +  es trobilurinas o u fungicidas pr otetores ( Mancozebe) p roporcionam 

resultados satisfatórios, com elevada eficiência, o que reflete de forma positiva 

no rendimento de grãos da cultura. 
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TABELA 1 . D escrição d os fungicidas ut ilizados par a avaliar o  c ontrole da 

brusone na cultura do trigo, cultivar Celebra, Palmeira, PR. Safra 2015. 

Tratamentos Aplicação Dose  
(g-mL/ha)1 

 Nome Comercial Nome técnico do protetor Época2 Vol3 p.c. 
1 Testemunha  - - 0 
2 Nativo + Aureo 0,25% v/v Tebuc. + Triflox. ABC 200 750 
3 Fox + Aureo 0,25% v/v Triflox. + Protioc. ABC 200 500 
4 Unizeb Gold Mancozebe  ABC 200 2500 
5 Manzate 800 Mancozebe ABC 200 2500 
6 BM 608 Ésteres de ácidos graxos ABC 200 1000 

1Dose em  gramas ou mililitros por  hectare do  p. c.= produto c omercial. 2A =  1 9/09/2015; B  =  
29/09/2015; C = 09/10/2015. 3Volume de calda a ser utilizado em L/ha. 

 

TABELA 2. Incidência, s everidade e  e ficiência de  c ontrole d e di ferentes 

fungicidas n o c ontrole d a brusone na cultura d o trigo, cultivar C elebra, 

Palmeira, PR. Safra 2015. 

Tratamentos Incidência1 
15/10/2015 

Efic. 
% 

% Severidade1 

15/10/2015 
Efic. 
% 

1 Testemunha 4,0 a 0,0 9,5 a 0,0 
2 Tebuc. + Triflox. 1,8 a 56,3 2,8 a 70,3 
3 Triflox. + Protioc. 1,5 a 62,5 4,2 a 56,1 
4 Mancozebe 750 2,0 a 50,0 4,5 a 52,6 
5 Mancozebe 800 1,8 a 56,3 3,9 a 58,7 
6 Ésteres de ácidos graxos 3,3 a 18,8 3,4 a 64,7 
C.V. (%)2 16,60   50,15   

1Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível 
de 5% de probabilidade. 2Coeficiente de variação em porcentagem. 
 
 
TABELA 3. Produtividade, peso de 1000 grãos, peso hectolitro e perda relativa 

de diferentes fungicidas no controle da brusone na cultura do trigo, cultivar 

Celebra, Palmeira, PR. Safra 2015. 

Tratamentos Produtividade (Kg/ha)1 
10/11/2015 

PMG (g)1 

10/11/2015 
PH1 

10/11/2015 
Perda 

% 
1 Testemunha 2474,1   c 28,0 a 63,0     c 23,0 
2 Tebuc. + Triflox. 2769,4   bc 28,3 a 64,0   bc 13,8 
3 Triflox. + Protioc. 2967,5 ab 28,7 a 65,9 a 7,7 
4 Mancozebe 750 3213,6 a 28,7 a 64,9 ab 0,0 
5 Mancozebe 800 3184,3 a 28,7 a 65,0 ab 0,9 
6 Ésteres de ácidos graxos 2822,1 abc 27,8 a 64,0   bc 12,2 
C.V. (%)2 6,11  2,74  0,79   

1Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível 
de 5% de probabilidade. 2Coeficiente de variação em porcentagem. 
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O trigo (Triticum aestivum L.) é uma cultura de grande importância no 

cenário mundial, sendo a principal fonte energética na alimentação da 

população de muitos países e a segunda em produção de grãos, ficando atrás 

apenas do milho (ZYLBERSZTAJN et al.,2004).  

A ferrugem-da-folha do trigo causada pelo fungo Puccinia triticina 

ERIKS, encontra-se disseminada em todo o mundo, sendo uma das doenças 

fúngicas mais comuns e prejudiciais à cultura. Ao contrário das outras 

ferrugens desse cereal, ela ocorre todos os anos no Brasil (ZOLDAN e 

BARCELLOS, 2002). 

Para o complexo de manchas foliares, destacam-se a D. tritici-repentis 

(mancha amarela) e B. sorokiniana (mancha marron) tendo relatos de perdas 

variando entre 20 a 30%, e em anos chuvosos, especialmente na fase de 

enchimento de grãos, tendo-se sido observada perdas totais (DUVEILLER, 

2005). A mancha amarela, B. sorokiniana, têm considerável importância no 

estado do Paraná e na região Centro Oeste.  

Dentre as medidas de controle das doenças de trigo, o uso de 

cultivares resistentes é a medida preferencial, entretanto não se dispõe de 

cultivares resistentes a todas as enfermidades. A disponibilidade de fungicidas 

sistêmicos, do grupo químico dos triazóis, produtos que possuem 
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características de penetração, translocação e efeito residual prolongado nas 

plântulas oferecem medida segura de controle nas cultivares suscetíveis 

(KIMATI et. al 1997). 

Com base no exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a 

eficiência de diferentes ingredientes ativos no controle da ferrugem da folha e 

das manchas marrom e amarela na cultura do trigo. 

O trabalho foi conduzido fazenda experimental da COODETEC – 

Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola, localizada na BR-467 Km 98, 

Cascavel-PR. A classificação climática de Koppen, o clima da região é do tipo 

subtropical úmido com temperatura media anual de 21º C (LUQUETA e 

LAGEMANN, 1999). O solo é de textura argilosa, classificado como 

LATOSSOLO VERMELHO eutroférico.  

A semeadura da cultura foi realizada no dia 27/05/2011, utilizando-se 

semeadora mecânica de arrasto adaptada para parcelas, no sistema de plantio 

direto na palha. A parcela constituiu-se de seis linhas no espaçamento de 0,20 

m de entre linhas e 5 metros de comprimento. A cultura que antecedeu o 

experimento foi de soja/verão e no inverno anterior, milho safrinha.  

A adubação de base foi realizada conforme resultado da análise de solo. 

Na semeadura foram utilizados, 165 kg ha-1 de semente da cultivar CD-150 

com classe comercial melhorador, com stand final de 360 plantas por m², a 

qual possui ciclo Precoce, sendo moderadamente resistente a ferrugem da 

folha, e moderadamente suscetível ao complexo de Manchas da foliares. O 

delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso foi com dez 

tratamentos e quatro repetições. 

Foram avaliados nove ingredientes ativos, sendo: 1- Testemunha (sem 

controle); 2 – Trifloxistrobina e Protioconazol + Óleo mineral (0,5 + 0,43 L ha-1); 

3- Azoxystrobina + Ciproconazol + Óleo Mineral (0,3 + 0,5 L ha-1); 4 - 

Azoxystrobina + Ciproconazol + Tebuconazol + Óleo Mineral (0,27 + 0,6 + 0,5 L 

ha-1); 5- Piraclostrobina + Epoxiconazol + Óleo Mineral (0,5 + 0,5 L ha-1); 6 - 

Piraclostrobina + Epoxiconazol + Ciproconazol + Óleo Mineral (0,5 + 0,5 +0,3 L 

ha-1); 7 - Picoxistrobina + Ciproconazol + Óleo Mineral (0,3 + 0,5 L ha-1); 8-

Picoxistrobina + Ciproconazol + Propiconazol + Óleo Mineral (0,3 + 0,5 + 0,5 L 
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ha-1); 9- Azoxystrobina + Propiconazol + Óleo Mineral (0,25 + 0,5 + 0,6 L ha-1) 

e 10- Cresoxim metílico + Epoxiconazol + Óleo Mineral (0,6 + 0,6 L ha-1).  

Foram realizadas três aplicações dos fungicidas, sendo a primeira 

realizada no estádio de alongamento (47 dias após o plantio). A segunda 

aplicação realizada no estádio de emborrachamento da cultura, após 21 dias 

da primeira aplicação e a terceira aplicação em espigamento pleno da cultura, 

com intervalo de 24 dias da segunda aplicação.  

A aplicação dos tratamentos foi realizada pelo uso de um pulverizador 

costal pressurizado CO2, com pressão constante de 2 bar com uma barra de 

pulverização de 3 pontas espaçadas 0,50 m entre si (3,0 metros de 

comprimento) e com volume de calda de 175 L ha-1. 

 As avaliações de severidade da ferrugem e manchas foram realizadas 

coletando-se 25 folhas por parcelas antes da aplicação dos fungicidas, e 

avaliadas segundo escala de severidade. A colheita foi realizada com 

colheitadeira de parcelas e os valores extrapolados para rendimentos em kg 

ha-1 á 12% de umidade dos grãos.  

Para as variáveis de área abaixo da curva de progresso de ferrugem e 

manchas amarela e marrom, todos os tratamentos diferiram significativamente 

da testemunha sem aplicação, apresentando valores inferiores na AACPD em 

relação à testemunha. Por esta, observa-se que não houve diferença 

significativa sobre os tratamentos.  

Estes resultados vão de acordo com os obtidos por Kuhnem Junior et al. 

(2009), citado por Correa (2012), em que o fungicidas a base de Triazol+ 

Estrobirulina obteve a maior eficiência no controle de manchas foliares  e 

ferrugem da folha no trigo diminuindo a AACPD. Outra característica importante 

se trata da menor pressão dos patógenos sobre a cultura no ano agrícola 

cultivado, além da moderada resistência a ferrugem e moderada 

suscetibilidade á manchas foliares, justificando a maior ocorrência de manchas.  

A aplicação de fungicidas para o controle das doenças foliares em trigo 

resultou em acréscimo no rendimento dos grãos, como exemplifica a Tabela 1. 

A testemunha apresentou a menor produtividade de 2587,65 kg ha-1 onde os 
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demais tratamentos com a aplicação dos diferentes fungicidas não diferiram 

estatisticamente em produtividade.  

Tabela 1 – Rendimento (kg ha-1) na cultivar de trigo CD 150 submetida a 

diferentes tratamentos de controle químico para doenças. Cascavel, PR, safra 

2011. 

TRATAMENTO   RENDIMENTO (kg ha
1
) 

Testemunha    2587,65   a 

Trifloxistrobina e Protioconazol + Óleo Mineral     3626,88   b 

Azoxystrobina e Ciproconazol + Óleo Mineral    3448,98    b 

 Azoxystrobina e Ciproconazol + Tebuconazol + Óleo Mineral   3207,53   b 

Piraclostrobina e Epoxiconazol + Óleo Mineral    3423,55   b 

Piraclostrobina e Epoxiconazol + Ciproconazol + Óleo Mineral    3483,5   b 

Picoxistrobina e Ciproconazol + Óleo Mineral    3690,68   b 

Picoxistrobina e Ciproconazol+ Propiconazol + Óleo Mineral    3452,43   b 

Azoxystrobina e Propiconazol + Óleo Mineral    3312,08   b 

Cresoxim metílico e Epoxiconazol + Óleo Mineral   3629,23   b 

C.V (%)   9,76%       

Notas: * Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo 

teste de Scott-Knott ao nível de 5% de significância. 

A menor produtividade da testemunha está diretamente ligada a maior 

severidade de manchas foliares e ferrugem, repercutindo em menor 

produtividade pela diminuição da área foliar fotossintética, consequentemente 

menor produção de fotoassimilados, componente essencial á produção de 

grãos para a planta.  

Santos et al. (2009) realizaram estudos com oito diferentes tratamentos, 

variando doses e combinações de ingredientes ativos de fungicidas 

(Azoxystrobin, Cyproconazole, Trifloxistrobina, Tebuconazole, Epoxiconazole, 

Pyradostrobin, Fenpropimorph) para cultivares de trigo susceptíveis a doenças 

foliares e obtiveram maiores rendimentos em kg ha-1 para os diferentes 

tratamentos em relação a testemunha, concordando com os dados do presente 

estudo. 

 Os resultados indicam que a aplicação de fungicidas na cultura do trigo 

repercutiu em aumento de produtividade em função da menor severidade no 
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ataque de manchas foliares e ferrugem. Apesar dos diferentes princípios ativos 

não terem tido diferença significativa, ressalta-se a grande importância no 

manejo fitossanitário do trigo, com a aplicação de fungicidas no incremento de 

produtividade.  
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A giberela (Fusarium graminearum/Gibberella zeae) vem se destacando 

nos últimos anos devido ao difícil controle e ao aumento da ocorrência, estando 

disseminada em todo o mundo e sendo prejudicial ao trigo e a outros cereais 

(COWGER & ARELLANO, 2013), bem como na América do Sul, principalmente 

em áreas úmidas e temperadas (NIEVINSKI, 2009), ocasionando impacto na 

produtividade e acúmulo de micotoxinas (principalmente desoxinivalenol – 

DON) nos grãos. A dificuldade no controle da doença pode ser atribuída ao 

direcionamento errado dos jatos da pulverização (REIS et al., 2013), pois 

atingir as faces laterais das espigas, que está em posição vertical, com 

uniformidade e nas quantidades adequadas, é um dos entraves para obtenção 

de sucesso no controle. Assim, esse trabalho objetivou avaliar a eficiência de 

diferentes modelos de pontas de pulverização, com e sem assistência de uma 

cortina de correntes na barra de um pulverizador, em aplicações de fungicidas 

visando reduzir a ocorrência de giberela na cultura do trigo. 

Foi conduzido um experimento no campo experimental da FAMV/UPF, 

em Passo Fundo/RS. A semeadura ocorreu em 04/07/16 com 325 sementes 

viáveis m-2, distribuídas em linhas espaçadas 0,17 m e adubação de base de 

300 kg ha-1 (08-25-20). Efetuou-se aplicação de ureia na dose de 200 kg ha-1 

dividida em dois momentos (estádio de perfilhamento pleno e pré-
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espigamento). Utilizou-se a cultivar TBIO® Sossego (moderada suscetibilidade 

a giberela). O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 

arranjo fatorial (2 x 6) + duas testemunhas, com três repetições. Foram 

comparadas duas configurações da barra do pulverizador (com e sem 

assistência de uma cortina de correntes) e seis modelos de bicos/pontas de 

pulverização e duas testemunhas (uma sem fungicida em todo o ciclo e outra 

somente com controle das doenças foliares). A cortina de correntes consta de 

uma série de correntes distanciadas entre si em 0,20 m e posicionadas 

verticalmente, a 0,40 m na frente da barra de pulverização, sendo as suas 

extremidades inferiores unidas por um cordão. Esse mecanismo ocasiona a 

inclinação das plantas para frente, causando uma oscilação para frente e para 

trás das espigas, favorecendo maior captação de gotas da pulverização pelas 

mesmas. Cada parcela mediu 2,9 m de largura x 10 m de comprimento. Os 

tratamentos (Tabela 1) foram aplicados com auxílio de um pulverizador Jacto® 

modelo Falcon Vortex, montado a um trator, mantendo-se a pressão de 

operação em 300 kPa, exceto para as pontas Teejet® AI 3070 (500 kPa) e 

ajustando-se a velocidade para distribuir um volume de calda de 200 L ha-1. No 

momento da aplicação dos tratamentos a média de temperatura do ar foi de 

21,9 °C, a umidade relativa do ar de 78,1% e a velocidade do vento de 7,0 

km/h. Os tratamentos (Tabela 1) foram aplicados em dois momentos: a 

primeira aplicação no estádio 10.5.1 e sete dias após, estádio 10.5.3 (LARGE, 

1954) utilizando-se os fungicidas Opera Ultra® (metconazol + piraclostrobina), 

na dose de 0,75 L p. c. (produto comercial) ha-1 + Unizeb Gold® (mancozebe) a 

1,5 kg p. c. ha-1. Utilizou-se os adjuvantes: óleo mineral Assist® 0,5 L ha-1, 

espalhante adesivo Tac Tic® 0,2% v/v e o adjuvante multifuncional TA-35 0,5% 

v/v. Na segunda aplicação foram utilizados os mesmos produtos descritos 

acima exceto Unizeb Gold®. No estádio 11.2 foram coletadas as espigas ao 

longo de um metro em uma fileira central de cada parcela para avaliar a 

intensidade (incidência x severidade) de giberela (IG). A IG foi calculada pela 

fórmula IG=((IExIe)/100), IE= incidência em espigas; Ie= incidência em 

espiguetas (ZOLDAN, 2008). A eficácia de controle foi calculada utilizando-se a 

fórmula de Abbot (1925), em relação à Test. 1. Após a colheita das parcelas, 
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determinou-se o peso de mil grãos (g), o peso do hectolitro (kg.hL-1) e calculou-

se o rendimento de grãos (kg.ha-1) corrigidos para 13% de umidade. Para 

obtenção dessas variáveis colheu-se uma faixa medindo 1,36 m de largura na 

área central de cada parcela (13,6 m2). Os dados obtidos foram submetidos à 

análise de variância, e havendo significância (F-Teste – p<0,05), comparou-se 

as médias pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade de erro.  

Não houve diferenças significativas entre bicos/pontas, nem respostas à 

assistência à barra, nas variáveis IG, PMG e PH (Tabela 2). Quanto ao controle 

a maior eficácia (71%) foi obtida nos tratamentos T1 e T6. Houve diferenças 

entre os modelos de bicos/pontas quanto ao rendimento de grãos, em que, o 

T3 foi superior ao T2, porém ambos não se diferenciaram dos demais. Além 

disso, o uso da assistência à barra proporcionou ganho de 248,5 kg.ha-1 em 

comparação à barra convencional. Os tratamentos Test 1 e Test 2, obtiveram 

médias de rendimento semelhante aos demais tratamentos, fato este, que pode 

ser atribuído a baixa severidade de doenças foliares, e de giberela, somado as 

características de resistência da cultivar e a favorabilidade das condições 

meteorológicas para o trigo durante a safra 2016. Para as médias de DON 

houve interação significativa entre as variáveis estudadas (Tabela 3). Com 

assistência à barra, não houve diferença significativa entre as pontas, porém, 

sem assistência, o tratamento T4 resultou na maior concentração da toxina e o 

tratamento T6 na menor e não diferiu do T1. Em média, a interação entre o uso 

da assistência dependendo do modelo de bico/ponta proporcionou aumento na 

concentração de DON em 15,6 μg.kg-1. Todos os resultados ficaram abaixo do 

limite máximo tolerável (ano 2016 - 1000 μg.kg-1) para a comercialização de 

grãos de trigo integral e farelo (ANVISA, 2011). Portanto, as pontas mais 

eficientes no controle de giberela foram a TT 11001 60° p/ frente e p/ 60° trás, 

e, ADT 11002 40° p/ frente e 40° p/ trás. 
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TABELA 1. Descrição dos tratamentos realizados com e sem auxílio à barra, 

utilizados para pulverização no florescimento do trigo visando ao controle 

de giberela, na safra de 2016. Passo Fundo-RS, 2017. 

TRAT. MODELO DE BICO/PONTA 
TAMANHO DE 
GOTA (µm)* 

 Testemunha 1 (sem fungicida todo ciclo) - 

 Testemunha 2 (controle de doenças foliares) - 

1 
Teejet Duo** com pontas TT 11001 60° para frente e 
60° para trás Fina (100-175) 

2 
Teejet Duo com XR 11001 45° p/ frente + TT 11001 
60° p/ trás Fina (100-175) 

3 
Teejet Duo com TT 11001 60° p/ frente + XR 11001 
45° p/ trás 

Fina (100-175) 

4 
Jatos planos duplos Teejet AI 3070 30° p/ frente e 
70° p/ trás Média (175-250) 

5 
Jatos planos duplos Teejet TJ60 11002 30° p/ frente 
e 30° p/ trás Fina (100-175) 
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6 
Jatos planos triplos ADT 11002 40° p/ frente e 40° p/ 
trás Grossa (250-375) 

*O tamanho das gotas leva em consideração a pressão de trabalho utilizada e as informações obtidas do seu 
fabricante. **Teejet Duo é um corpo de bico duplo, com angulação de 90° entre as duas saídas, o que permite 
direcionar um jato para frente e outro para trás. Em todos os tratamentos a distância entre os bicos na barra de 
pulverização foi de 0,50 m e altura da barra em relação ao topo da cultura foi mantida entre 0,30 e 0,40m.  

 

TABELA 2. Intensidade de giberela (IG), eficácia de controle (C), peso de mil 

grãos (PMG), peso do hectolitro (PH) e rendimento de grãos de trigo cv. 

TBIO Sossego, em resposta a aplicação dos tratamentos, na safra de 

2016. FAMV/UPF, Passo Fundo-RS, 2017. 

Bicos/pontas IG (%) C (%) PMG (g) PH (kg. hL-1) Rendimento (kg ha-1) 

1 1,8 n.s. 71 33,55 n.s. 71,52 n.s. 4846,7 ab* 
2 2,3 63 34,12 71,40 4569,7 b 
3 2,1 66 34,48 71,65 5177,7 a 
4 2,1 66 34,40 71,10 5016,7 ab 
5 2,2 65 34,55 71,72 4958,6 ab 
6 1,8 71 34,38 71,58 5018,8 ab 

Auxílio à barra      

Com 2,07 n.s. 67 34,39 n.s. 71,25 n.s. 5055,6 a 
Sem 2,02 67 34,10 71,74 4807,1 b 

Test 11 6,2 0 33,51 71,20 4310,7 b 
Test 22 7,0 - 33,12 71,02 5025,6 ab 

C.V.(%) 51,82 - 2,62 1,05 5,64 
*Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 
1Testemunha absoluta (sem fungicida todo cilco). 2Testemunha com controle de doenças foliares. n.s. diferenças não 
significativas pelo F-Teste a 5% de probabilidade de erro.  

 

TABELA 3. Concentração de desoxinivalenol (DON) em μg.kg-1 em grãos de 

trigo cv. TBIO Sossego, em função da aplicação de fungicidas para o 

controle de giberela na safra 2016. Passo Fundo-RS, 2017. 

TRAT. BICO/PONTA DE PULVERIZAÇÃO 

ASSISTÊNCIA À BARRA 

Com 
assistência1 

Sem 
assistência2 

1 Teejet Duo (TD) - duas pontas TT11001 A 737,9 a B 650,0 cd 

2 TD TT11001 frente e XR11001 p/trás A 681,6 a A 667,3 bc 

3 TD XR11001 frente e TT11001 p/trás A 679,7 a A 694,4 bc 

4 Teejet AI 3070 30° p/ frente e 70° p/ trás A 728,1 a A 788,0 a 

5 Teejet TJ60 11002 30° p/frente e 30° p/trás B 658,0 a A 707,6 b 

6 ADT 11002 40° p/ frente e 40° p/ trás A 717,6 a B 602,1 d 

C.V. (%) 5,02 2,61 
*Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem significativamente 
entre si pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade de erro. 1A testemunha absoluta (sem aplicação de fungicida em 
todo o ciclo) e a testemunha onde foram aplicados fungicidas somente para o controle de doenças foliares foram 
estatisticamente semelhantes entre si e tiveram, respectivamente, uma concentração de DON de 739,3 e 738,1 μg kg-1. 
Ambos os valores foram iguais (Tukey a 5%) a todos os modelos de bico/pontas, exceto aos tratamentos 1 e 6 sem 
assistência à barra de pulverização.  

125



ENSAIO REAÇÃO DE GENÓTIPOS DE TRIGO À BACTERIOSE 2016 
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Na safra de inverno de 2015 ocorreu uma incidência generalizada de 

bacteriose em lavouras de trigo. A princípio, a doença foi diagnosticada como 

queima da folha causada por Pseudomonas syringae pv. syringae (Fernandes, 

2008). Entretanto, mesmo com o aumento da temperatura ambiente, os 

sintomas de bacteriose continuaram a evoluir a uma velocidade bem maior do 

que a esperada para este patógeno. Com a suspeita de estarmos enfrentando 

uma bactéria mais virulenta do que a P. syringae pv. syringae, foram realizadas 

coletas de folhas com sintomas em lavouras comerciais de TBIO TORUK no 

município do Pinhão, Paraná, em 15/10/2015. As amostras foram enviadas 

para o Laboratório Agronômica, Porto Alegre, RS. O genoma da bactéria, 

6.370.041 pares de bases, foi sequenciado in totum, utilizando a plataforma Ion 

Torrent PGM (ThermoFisher Scientific), e a sua comparação com os genomas 

depositados no GenBank, através do BLAST, indicou maior similaridade com P. 

trivialis, epífita de gramíneas. Cabe alertar que, quando se obtém o 

sequenciamento de um genoma e se compara com genomas já sequenciados 

e depositados nos bancos de genes, o resultado indica a similaridade com 

aquilo que está depositado. Considerando que a similaridade não é 100% com 

P. trivialis, a diferença pode ser suficiente para a proposição de uma nova 

espécie, patogênica ao trigo. Apesar da pesquisa estar em andamento, pode-

se afirmar que não se trata de P. syringae, cujos os patovares são citados 

como agentes causais da queima bacteriana da folha do trigo, ou de P. 

fuscovaginae. Na safra de inverno de 2015, esta doença resultou em um 

aumento médio de custo de controle com bactericidas de R$ 30 por hectare, 
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impactando diretamente na margem bruta obtida pelos triticultores da região. A 

doença ocorreu novamente em 2016, quando foi necessário um aumento 

médio de custo para controle deste patógeno de até R$ 34 por hectare. Em 

resultados de experimentos conduzidos na FAPA, onde parcelas de trigo com 

aplicação de fungicidas produziram 3965 kg ha-1, parcelas de trigo com 

aplicação de fungicidas mais bactericidas produziram em média 4920 kg ha-1. 

Consequentemente pode-se inferir que esta doença reduz em média o 

rendimento de grãos de trigo em 19 % (Feksa, 2017). 

 Nos dois anos de alta incidência da bacteriose foram observadas 

diferenças entre as cultivares de trigo em lavouras comerciais com relação à 

susceptibilidade a esta doença. Fernandes (2008) relatou que a resistência 

genética é o método mais eficiente e econômico de controle da queima da folha 

do trigo. Desta forma, este ensaio teve como objetivo avaliar linhagens e 

cultivares de trigo com relação à reação ao crestamento causado por uma 

provável variante fitopatogênica de P. trivialis. 

O ensaio foi instalado nos municípios de Guarapuava na FAPA, Candói 

na Fazenda Caracu e no Pinhão na Fazenda Fundo Grande. O delineamento 

experimental utilizado foi blocos ao acaso, sendo que cada local foi 

considerado um bloco, contendo 48 genótipos. O local, época de semeadura, 

pré-cultura, adubação de base e de cobertura estão descritas na tabela 1. A 

semeadura foi realizada em sistema de plantio direto, utilizando uma 

semeadoura de parcelas SEMINA com nove linhas de cinco m, espaçadas 0,17 

m entre si em todos os locais. Todas as sementes foram previamente tratadas 

com fungicida e inseticida. Utilizou-se uma densidade de semeadura para 

todos os genótipos de 330 sementes aptas m-2, mais uma quebra técnica de 

15% para a semeadura pós-milho. Foram realizadas aplicações de inseticidas 

e herbicidas para que pragas e plantas daninhas não comprometessem os 

resultados do ensaio. Entretanto não foi aplicado fungicida e bactericida na 

parte aérea. Foi avaliada a reação dos diferentes genótipos com relação à 

severidade da bacteriose quando a maioria das parcelas estavam no estádio 

de grão massa mole, utilizando a escala proposta na figura 1. Foram utilizadas 
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48 cultivares comerciais e linhagens promissoras para a região tritícola 1 (alta, 

fria e úmida). 

 Os resultados de severidade de bacteriose são apresentados na tabela 

2. Na média dos três locais avaliados ocorreram diferenças entre os genótipos 

para severidade de bacteriose. Um grande número de genótipos está no grupo 

estatístico superior para severidade de bacteriose. Não obstante pode-se 

afirmar que os genótipos TBIO SINTONIA, LG ORO e TBIO CONSISTÊNCIA 

são mais tolerantes com relação à reação da bacteriose, quando comparados 

aos genótipos ORL 110362, ORL 120380, BY390, CD 105, TBIO TORUK e 

ORL 110119. 
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TABELA 1 . Local, data de semeadura, pré-cultura, adubação de base e de 

cobertura do Ensaio Reação de Genótipos de Trigo à Bacteriose. 

Guarapuava, PR 2016.  

Local Data de Semeadura Pré-Cobertura Adubação de 
Base 

Adubação de 
Cobertura 

Guarapuava 
FAPA 14/07/16 Nabo 350 kg ha-1 

08-30-20 
110 kg ha-1 

Uréia (45% N) 
Guarapuava 
Faz. Santa 
Rita 

14/07/16 Soja 350 kg ha-1 
08-30-20 

110 kg ha-1 
Uréia (45% N) 

Pinhão 
Faz. Fundo 
Grande 

14/07/16 Nabo 350 kg ha-1 
08-30-20 

110 kg ha-1 
Uréia (45% N) 
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TABELA 2. Resultado de severidade de bacteriose do Ensaio Reação de 

Genótipos de Trigo à Bacteriose. Guarapuava, PR 2016. 

Genótipo 
Guarapuava Candói Pinhão Média 

Bacteriose severidade (%) 

ORL 110362 40 60 60 53 a 
ORL 120380 60 60 35 52 ab 
BY390 60 50 45 52 ab 
CD 105 40 65 45 50 ab 
TBIO TORUK 40 57 50 49 ab 
ORL 110119 60 35 50 48 ab 
ARPOADOR BY 5 30 70 35 45 abc 
BIO 131378 50 40 30 40 abc 
ORL 120374 53 35 27 38 abc 
BIO 132264 50 30 30 37 abc 
ORL 110360 37 30 35 34 abc 
ESPORÃO 35 45 20 33 abc 
BIO 132271 35 35 25 32 abc 
BIO 132263 33 27 35 32 abc 
LGWZ 140305 60 17 15 31 abc 
CD 12143 53 30 7 30 abc 
ORL 100272 45 20 25 30 abc 
BIO 132268 30 33 25 29 abc 
BIO 132265 25 25 35 28 abc 
ORL 110271 30 25 30 28 abc 
CD 14565 40 28 15 28 abc 
LGWZ 140340 40 15 25 27 abc 
BRS 374 14 35 30 26 abc 
RBO 303 37 25 12 25 abc 
LD 122150 15 20 37 24 abc 
ORL 090217 33 25 12 23 abc 
ORL 090242 38 13 15 22 abc 
BIO 131450 25 15 25 22 abc 
LGWZ 120067 40 15 8 21 abc 
CD 1083 12 38 12 21 abc 
CAMPEIRO 14 17 30 20 abc 
BIO 131364 13 27 20 20 abc 
CD 12203 35 7 18 20 abc 
ORL 110106 30 10 20 20 abc 
CD 1104 7 28 25 20 abc 
ORS VINTECINCO 15 25 15 18 abc 
Teste F - - - 3,3** 
C.V. Experimento - - - 22,7 
Média Geral 30 27 24 27 

† Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5 
% de probabilidade.  
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TABELA 2. Continuação. 

Genótipo 
Guarapuava Candói Pinhão Média 

Bacteriose severidade (%) 

ORL 110142 37 5 13 18 abc 
ORL 110240 37 7 10 18 abc 
TA 429 CI1ACM 28 8 15 17 abc 
PF 130450 18 12 18 16 abc 
BIO 122625 13 20 15 16 abc 
PF 130391 15 17 15 16 abc 
PF 090702 4 12 27 14 abc 
CD 12300 6 19 12 12 bc 
PF 080399 6 15 15 12 bc 
TBIO CONSISTÊNCIA 8 15 5 9 c 
LG ORO 3 14 10 9 c 
TBIO SINTONIA 5 10 10 8 c 
Teste F - - - 3,3** 
C.V. Experimento - - - 22,7 
Média Geral 30 27 24 27 

† Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5 
% de probabilidade. 
 
 
 

 

FIGURA 1. Escala visual de severidade de bacteriose. Guarapuava, PR 2016.   

1 – 4 % 

2 – 4 % 

40 – 50 % 

20 – 30 % 

90 – 100 % 

80 – 90 % 

60 – 70 % 

5 – 10 % 

50 – 60 % 

30 – 40 % 

130



INDUTOR DE RESISTÊNCIA ASSOCIADO A FUNGICIDA NO CONTROLE 

DE MANCHAS FOLIARES DO TRIGO 

 

Ana Paula Antoniazzi1, Marcelo Cruz Mendes1, Jean Carlos Zocche1, Janaína 

Neiverth1, Kathia Szeuczuk1, Alan Stadler1, Luana Gavroski1, Vitor Alessi1 

 

1Departamento de Agronomia, Universidade Estadual do Centro Oeste 

(UNICENTRO), R: Simeão Varela de Sá, 03, CEP 85040-080, Guarapuava - 

PR. Email: ana_antoni@hotmail.com; mcmendes@unicentro.br. 

 

As doenças como o oídio, a ferrugem, as manchas foliares e as de espiga 

são os principais fatores que limitam ou comprometem a sua produtividade do 

trigo (Marini et al., 2011). Fatores relacionados ao local de cultivo, assim como 

das condições climáticas da região exercem um importante papel na 

epidemiologia de doenças e na ocorrência dos fungos associados às manchas 

foliares em trigo (Tonin et al., 2013) e os prejuízos são sempre agravados 

quando mais do que uma doença incidem simultaneamente na cultura (Marini et 

al., 2011). 

Para o controle químico da mancha amarela são comumente utilizados 

fungicidas do grupo dos triazóis e das estrobilurinas, os quais são geralmente 

utilizados em mistura (Santana et al., 2010). No entanto, a utilização de 

estratégias de controle alternativas em combinação aos fungicidas, pode 

contribuir para o manejo de doenças na cultura.  

Entre os compostos que podem ser utilizados em associação com os 

fungicidas capazes de induzir a resistência estão os sais de fósforo cuja 

efetividade tem sido demonstrada contra diversos patógenos, em virtude de 

ocorrer efeito aditivo ou sinérgico quando são utilizados de forma associada 

(Meneghetti et al., 2010).  

Os fosfitos são considerados fertilizantes derivados do ácido fosforoso. 

Esse produto tem a propriedade de atuar de modo sistêmico na ativação do 

mecanismo de defesa das plantas ou induzindo a produção de fitoalexinas, 

protegendo a planta do ataque de fungos, bem como apresentam efeito 
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fungicida, atuando diretamente sobre o fungo (Meneghetti et al., 2010; Silva et 

al., 2013; Neves & Blum, 2014).  

Nesta perspectiva, é promissor o estudo de indutores de resistência, pois 

não se conhece o efeito deste sobre o controle de manchas foliares do trigo. 

Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da utilização de 

indutor de resistência associado ao fungicida, no controle de manchas foliares 

do trigo. 

Dois experimentos foram conduzidos no município de Guarapuava (PR). 

O experimento 1 foi conduzido no campo experimental da Universidade Estadual 

do Centro-Oeste, Campus Cedeteg e o experimento 2 na Fazenda Três Capões, 

num solo classificado como Latossolo Bruno Alumínico típico. 

A topografia da região é considerada plana, e o clima é classificado como 

subtropical do tipo Cfb (subtropical mesotérmico úmido) (Peel et al., 2007), sem 

estação seca definida, com verões frescos e inverno moderado conforme a 

classificação de Köppen, em altitude de aproximadamente 1.100 m. 

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com diferentes 

tratamentos envolvendo um fungicida e diferentes doses de um indutor de 

resistência, sendo descrito como: 1 - Testemunha absoluta (Sem fungicida e sem 

Indutor); 2 – sem indutor e com Fungicida; 3 - 300 mL ha-1 indutor e com 

Fungicida; 4 - 600 mL ha-1  e com Fungicida; 5 - 900 mL ha-1 e com Fungicida e 

6 - 1200 mL ha-1 e com Fungicida, estes com quatro repetições, totalizando 24 

parcelas a campo. Vale destacar que os tratamentos com indutor, foram 

realizados em duas aplicações (perfilhamento e espigamento) e o fungicida 

utilizado foi o Nativo® na dosagem de 750 mL ha-1
. 

No experimento 1, as parcelas foram constituídas por oito linhas (5,0 m 

comprimento x 0,20 m de espaçamento na entrelinha) e a cultivar utilizada foi 

Ametista (210 kg ha-1). As sementes foram previamente tratadas com fungicida 

e inseticida, a adubação de base utilizada foi o adubo formulado 10-20-12 na 

dosagem de 300 kg ha-1, sendo que para a adubação de cobertura, quando as 

parcelas estavam no período de perfilhamento, foi utilizado o fertilizante ureia 

(45-00-00), na dosagem de 200 kg ha-1, ou seja, 90 kg de N ha-1.  
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No experimento 2, as parcelas foram constituídas por oito linhas (5,0 m 

de comprimento e 0,15 m de espaçamento na entrelinha) e a cultivar utilizada foi 

a Tbio Toruk (145 kg ha-1).  

Para as aplicações com indutor e para o fungicida, foi utilizado o 

pulverizador de CO2 pressurizado em ambos experimentos.  

As avaliação de doenças utilizou-se de escalas diagramáticas para atribuir 

a porcentagem de severidade do complexo de manchas foliares. As três 

avaliações foram realizadas a partir do sétimo dia após a segunda aplicação de 

indutor associado ou não ao fungicida, com intervalo de sete dias até o 21° dia 

após a segunda aplicação de fungicida, o que permitiu calcular a área abaixo da 

curva de progresso da doença (AACPD) conforme a equação proposta por 

Shaner e Finney (1977). 

Todos os dados das características avaliadas foram submetidos ao teste 

de homogeneidade e estabilidade dos dados, a análises de variância, e as 

médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade, sendo 

utilizado o programa Sisvar® (Ferreira, 2011). 

 De acordo com os resultados da Área Abaixo da Curva do Progresso do 

Complexo de Manchas Foliares, houve efeito do tratamento, apenas no 

experimento 2. Na tabela 1, pode-se verificar que no experimento 1 para a 

cultivar Ametista, a aplicação de fungicida isolado ou em associação com o 

indutor de resistência a AACPD do complexo de manchas não diferiu 

estatisticamente do tratamento testemunha absoluta.  

No experimento 2, para a cultivar TBIO Toruk, a aplicação de fungicida 

associado ou não ao indutor foi fundamental para reduzir os valores da AACPD 

do complexo de manchas foliares do trigo (Tabela 1). O tratamento que utilizou 

o fungicida associado ao indutor na dosagem de 300 mL ha-1 teve a menor 

AACPD (1473), diferindo estatisticamente do tratamento testemunha absoluta 

que teve o maior valor de AACPD (1688), no entanto, não diferindo dos demais. 

Na cultura do trigo, efeito fungitóxico de fosfito de potássio foi relatado 

sobre o desenvolvimento de outros patógenos como Microdochium majus e 

Fusarium culmorum (Hofgaar et al., 2010), assim como sobre o controle da 

ferrugem da folha, do oídio e das manchas amarela e marrom do trigo quando 
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aplicado associado ao fungicida (Santos et al., 2011). Na cultura da soja 

reduziram significativamente a AACPD do míldio (Silva et al., 2013). 

Nesta perspectiva, a associação do fungicida com o indutor de resistência 

teve efeito apenas para a cultivar TBIO Toruk no experimento 2. Porém, visto 

que as dosagens (300 mL ha-1, 600 mL ha-1, 900 mL ha-1 e 1200 mL ha-1) não 

apresentaram diferença estatística frente ao controle das manchas foliares, 

justifica-se a utilização da menor dosagem (300 mL ha-1) no controle do 

complexo de manchas foliares. 

Para a cultivar TBIO Toruk, a menor dose de indutor associado ao 

fungicida reduziu a severidade da doença, mas, não houve efeito significativo 

quando comparado com o controle proporcionado apenas pelo fungicida. 
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TABELA 1. Média da área abaixo da curva de progresso do complexo de 
manchas foliares (AACPDMF) nos diferentes tratamentos foliares 
com indutor de resistência, isolados e associados com fungicida em 
dois experimentos na cultura do trigo. Guarapuava, 2017. 

TRATAMENTOS* AACPDMF 

INDUTOR (P) + (E) FUNGICIDA (P) + (E) Experimento 1 Experimento 2 

Testemunha Testemunha 1108,54 a 1688 b 

Testemunha FUNGICIDA 853,54 a 1558 ab 

Indutor (300 mL ha-1) FUNGICIDA 959,87 a 1473 a 

Indutor (600 mL ha-1) FUNGICIDA 1060,50 a 1551 ab 

Indutor (900 mL ha-1) FUNGICIDA 975,91 a 1598 ab 

Indutor (1200 mL ha-1) FUNGICIDA 1139,83 a 1594 ab 

MÉDIA 1016,37 1577 

C.V. % 18,17 5,3 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de significância. 
* Indutor -  fertilizante foliar a base de fosfito; Fungicida - Nativo®; AACPDMF (área abaixo da curva de progresso do 
complexo de manchas foliares), sendo (P) a aplicação em perfilhamento e (E) a aplicação em espigamento. 
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A giberela em trigo é causada pelo agente etiológico que apresenta a 

fase sexuada ou teleomórfica Gibberella zeae (Schwein.) Petch e pela forma 

assexuada ou anamórfica Fusarium graminearum (Schwabe.), sendo essa uma 

doença floral, que tem como sítio de infecção, as anteras. Apesar desse fato já 

ter sido elucidado por diversos autores no passado, que afirmam que essa 

doença é de infeção floral, com pico de suscetibilidade durante a extrusão das 

anteras (anteras expostas) (ATANASOFF, 1920), outros autores afirmam que a 

infecção pelo fungo, pode ocorrer antes da extrusão das anteras, ou seja, ainda 

durante o espigamento (LIMA, 2004). A infeção dos tecidos pelos esporos vai 

da extrusão das anteras, consideradas o sítio primário de infecção, até estádios 

de grão em massa. Após a infecção, o fungo propaga-se através do ráquis, 

sendo os sintomas percebidos após alguns dias por meio da senescência 

prematura de espiguetas infetadas, podendo se expandir por toda a espiga. 

Depois da infeção, o fungo pode causar danos quantitativos, de redução no 

rendimento e qualitativos, acúmulo de micotoxina nos grãos como 

desoxinivalenol (ANDERSEN et al., 2014). Diante disso, o objetivo do trabalho 

foi verificar se há infecção do fungo na ausência de anteras expostas e se há 

aumento na infecção de F. graminearum dependendo da evolução da antese 

do trigo. 

Com relação ao desenvolvimento do trabalho, foi realizada a semeadura 

de 30 vasos (com capacidade de 0,005 m-3, contendo solo em mistura com 

composto orgânico) de trigo, cultivar TBIO Toruk (moderada suscetibilidade a 
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giberela), contendo 6 sementes distribuídas por vaso em 3 covas, após a 

emergência as plantas foram desbastadas para 3 plantas/vaso. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado, sob esquema fatorial 

6x3 (Fases da evolução da antese x Época de avaliação). As fases de 

evolução da antese foram baseadas na escala fenológica de Zadocks (1974). 

As avaliações foram realizadas aos 7, 14 e 21 dias após a inoculação (DAI), 

contando-se as espiguetas com sintomas da doença. As plantas foram 

conduzidas em casa de vegetação, sob controle automático de temperatura 

máxima (23° C), durante o período de junho a novembro de 2016. Obteve-se o 

inóculo a partir do isolamento de sementes de trigo, cultivar TBIO Toruk, 

oriundas de lavouras do município de Erechim-RS, safra 2015. A obtenção de 

esporos foi realizada através da raspagem de placas de Petri com meio batata-

dextrose-ágar (BDA) colonizadas por F. graminearum. A concentração foi 

ajustada para 37x103 esporos/mL de água destilada. A contagem foi realizada 

em microscópio óptico em Câmara de Neubauer. Após a detecção da fase de 

evolução da antese específica a cada tratamento, os vasos foram alocados em 

câmara de inoculação (ambiente climatizado) sob temperatura de 22±2 °C, 

durante 24 horas pré-inoculação, para aclimatação. A inoculação do patógeno 

foi realizada conforme os tratamentos propostos (Tabela 1) pela aspersão da 

suspensão de conídios do fungo sobre as laterais da espiga, usando um 

borrifador manual até o ponto de escorrimento (ALVES, 2013). Em seguida, as 

plantas foram mantidas em câmara climatizada com sistema de aspersão, 

garantindo 48 h de molhamento, em temperatura de 22±2 °C. Foi realizada a 

contagem do número de anteras soltas e de anteras presas nas espigas 

anterior ao momento de inoculação. Para cada data de avaliação calculou-se a 

incidência em espiguetas - Ieg(%)=((NEGxTe)/100), NEG= número de 

espiguetas gibereladas; Te= total de espiguetas. Os dados foram submetidos a 

análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade de erro. Para análise estatística utilizou-se o programa Assistat 

versão 7.7.  

Como resultado, houve efeito significativo nas fases de evolução da 

antese e nos dias avaliados. Percebeu-se que, as médias de Ieg nos 7, 14 e 21 

137



DAI apresentaram incremento demonstrando que a doença teve um 

crescimento contínuo ao passar do tempo, colonizando espiguetas adjacentes 

àquelas infectadas. Quanto aos valores de Ieg entre as fases de evolução da 

antese, em todos os DAI, os tratamentos 3, 4, 5 e 6 apresentaram-se iguais 

entre si, com os maiores valores, independente dos dias avaliados (Tabela 1). 

De acordo com Del Ponte et al. (2007) em cultivares altamente suscetíveis 

submetidas a inoculação artificial em diferentes estádios de desenvolvimento, a 

janela de infecção do fungo apresentou-se ampla, devido a vulnerabilidade do 

trigo por maior tempo, não somente durante, mas também após a antese. A 

curva de comportamento da Ieg do tratamento T4 (75% de antese) teve maior 

ascensão aos 14 e 21 DAI (Figura 1). A incidência em espigas foi de 100%, 

exceto para o tratamento 1 (0% de antese) aos 7 DAI, o que comprova que não 

há infeção se as anteras não estiverem extrusadas. Os dados deste trabalho, 

não corroboram com os resultados de LIMA (2003), no qual afirma que espigas 

de trigo foram suscetíveis a giberela desde a emergência completa da espiga, 

sem anteras extrusadas. Mas corroboram com trabalhos clássicos que 

demostraram que a infeção do fungo é extremamente dependente da presença 

das anteras (STRANGE et al., 1978; 1974). Esses autores verificaram que as 

espigas de trigo foram resistentes à infeção antes da antese, porém suscetíveis 

durante o tempo no qual as anteras ficavam externamente as espigas. De 

acordo com DEL PONTE et al. (2004), a flor é o principal sítio de infecção, 

relacionado ao fato de que no momento da extrusão das anteras é que se tem 

início o processo de infecção.  

Neste trabalho, observou-se que nas anteras soltas, a infecção inicial foi 

maior em relação as anteras presas, tendo este comportamento até a última 

data de avaliação. No entanto, as anteras presas representaram uma infecção 

6 vezes maior quando relacionado a média de anteras presentes no momento 

da inoculação. Esse resultado foi superior ao encontrado por REIS et al. 

(2011), onde observaram uma maior correlação da incidência da doença em 

espigas com anteras presas, sendo o valor duas vezes superior às espigas 

com anteras soltas.  
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Portanto, na ausência de anteras extrusadas não há infeção de F. 

graminearum e há aumento na infecção do fungo a medida que se evolui na 

antese do trigo. 
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TABELA 1. Descrição dos tratamentos com respectivo número médio de 

anteras de trigo, cultivar Toruk, inoculadas artificialmente com F. 

graminearum, 2016. Passo Fundo-RS, 2017. 

Tratamento* 
Evolução da 

antese 
N° médio de anteras 

soltas 
N° médio de anteras 

presas 

1 0% 0,0 0,0 
2 25% 18,8 1,3 
3 50% 52,0 3,6 
4 75% 72,0 4,5 
5 100% 87,0 5,7 
6 Grão leitoso1 36,5 4,5 

Água (controle) - 46,9 3,4 

Soltas2 - 45,8 - 
Presas3 - - 4,1 

*Escala de Zadocks et al. (1974), 1- estádio 58; 2- estádio 62; 3- estádio 64; 4- estádio 66; 5- 
estádio 68; 6- estádio 73.1Grão Leitoso (GL). 2Emasculação de anteras presas visíveis. 
3Emasculação das anteras soltas visíveis.  
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FIGURA 1. Comportamento da 

incidência de giberela em 

espiguetas de trigo, cultivar Toruk, 

sob inoculação artificial de F. 

graminearum, avaliada 7, 14 e 21 

dias após a inoculação, 2016. 

UPF, Passo Fundo-RS, 2017.  

TABELA 2. Incidência de giberela em 

espiguetas de trigo, cultivar Toruk, 

sob inoculação artificial de F. 

graminearum em diferentes fases 

da evolução da antese, 2016. UPF, 

Passo Fundo-RS, 2017. 

Fase de 
evolução 
da antese  

DAI 

7 14 21 

0% 0 b* 4,6 c 16,1 c 
25% 2,5 b 17,0 bc 48,3 b 
50% 25,1 ab 50,5 a 72,7 ab 
75% 38,6 a 63,7 a 85,2 a 

100% 39,1 a 53,0 a 73,6 ab 
Grão 

leitoso1 
24,1 ab 39,6 ab 75,4 a 

C.V.(%) 35,9 
*Médias seguidas pela mesma letra na coluna 
não diferem significativamente pelo teste de 
Tukey (p<0,05). 

140



INFILTRAÇÃO DA TOXINA PTRTOXA EM PLÂNTULAS DE TRIGO, 
VISANDO O SCREENING DE CULTIVARES COM PRESENÇA/AUSÊNCIA 

DO GENE DE SENSIBILIDADE TSN1. 

 

Flávio Martins Santana1, Cheila Cristina Sbalcheiro1, Caroline Moffat2, Richard 

Oliver2 

1Embrapa Trigo. Passo Fundo, RS. E-mail: flavio.santana@embrapa.br, 2Crop 

and Disease Management (CCDM – Curtin University). Bentley, Australia. 

A mancha amarela do trigo é uma doença foliar de ocorrência mundial. O 

agente causal é Pyrenophora tritici-repentis, um fungo necrotrófico, cuja forma 

imperfeita é Drechslera tritici-repentis. É uma doença de ampla distribuição, 

desde a Argentina, na América do Sul, até o Canadá, na América do Norte. Em 

outros continentes, está presente na Austrália e em diversos países europeus. É 

uma doença associada ao sistema de plantio direto, amplamente utilizado no 

Brasil. O agente patogênico utiliza uma toxina seletiva ao hospedeiro (HST- Host 

Selective Toxin), que age sobre o tecido foliar, causando necrose e/ou clorose, 

que propicia a colonização pelo fungo, resultando em lesões elípticas, que são 

características da doença. Este patógeno, em particular, segue um modelo gene-

a-gene inverso, onde a presença do gene de sensibilidade no hospedeiro na 

presença da toxina do patógeno causa a lesão foliar beneficiando (favorecendo) 

a infecção pelo patógeno (Moreno et al., 2012, Havis, 2011, Jørgensen e Olsen, 

2007, Andrie et al., 2007, Colson et al, 2003). 

No Brasil, a mancha amarela é uma das doenças mais importantes que 

afetam a produção de trigo, particularmente devido à capacidade do agente 

patogênico em sobreviver colonizando os restos culturais entre uma estação de 

cultivo e outra. Por este motivo é fundamental que no plantio direto, adotado no 

Brasil há mais de 30 anos, seja praticada a rotação de culturas, para quebrar o 

ciclo do patógeno, que é capaz de germinar numa vasta gama de temperaturas, 

o que provavelmente explica em parte a distribuição dessa doença pelo mundo, 

em climas muito diversos (TONIN et al., 2014, Prestes et al., 2002, Santos et al., 

2000). Diversos relatos têm sido feitos sobre falhas no controle dessa doença. 

Adicionalmente, muitas cultivares, com boas características agronômicas, não 
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possuem níveis de resistência suficiente para evitar grandes prejuízos, que 

podem chegar a 70 % de perda no rendimento (Moreno et al., 2012). Uma 

caracterização, tanto do patógeno, quanto do hospedeiro, se faz necessária para 

a criação de cultivares com melhores níveis de resistência e, consequentemente, 

redução do número de aplicações de fungicidas. 

Os sintomas dessa doença vão desde pontos escuros à necrose 

generalizada. Uma série diferencial de cultivares de trigo foi padronizada, com o 

objetivo de identificar raças do patógeno em função dos sintomas produzidos, 

que variam com a cultivar e sua respectiva sensibilidade às toxinas do patógeno 

(Figura 2). Três toxinas estão associadas ao processo de infecção do hospedeiro 

por P. tritici-repentis, tendo elas sido isoladas, caracterizadas e denominadas 

PtrToxA, PtrToxB, e Ptr ToxC. Dependendo da raça, uma ou mais toxinas são 

produzidas, induzindo os sintomas de necrose, de clorose, ou ambos. Assim, 

desenvolveu-se um sistema de identificação e classificação de isolados de P. 

tritici-repentis em diferentes raças. Por este método é possível separar P. tritici-

repentis em oito raças, uma vez que a combinação de genes é 2x2x2 (Andrie et 

al., 2007 Lamari et al., 2003). Essas toxinas, chamadas HST (Host-Selective 

Toxin - Toxina seletiva de hospedeiro) não são consideradas como fatores de 

patogenicidade. A sensibilidade para os genes dessas toxinas segue um modelo 

inverso do modelo gene-para-gene, o que significa que a presença do gene 

correspondente (receptor) no hospedeiro provoca uma reação de sensibilidade 

à toxina. Assim, a toxina age como um fator de virulência. A PtrToxA, por 

exemplo, corresponde a 24% da resistência à doença (Singh et al., 2012). 

Uma forma relativamente rápida de identificar grupos de 

cultivares/linhagens com algum nível de resistência à mancha amarela é por 

meio da sensibilidade a essas toxinas. Atualmente é possível, por meio de 

infiltração de uma das HSTs em folhas jovens de trigo, realizar uma seleção de 

genótipos que não carregam os genes que conferem sensibilidade específica à 

toxina. Um desses genes é Tsn1, que cuja proteína reconhece PtrToxA, 

resultando em desenvolvimento de necrose e, consequentemente, maior 

suscetibilidade à mancha amarela (Antoni et al., 2010, Ciufffetti et al., 2010, 

Noriel et al., 2011).  
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 Em 2016 foi iniciado na Embrapa Trigo uma parceria com pesquisadores 

da Curtin University, na Austrália, buscando introduzir nova metodologia para 

screening de cultivares e linhagens de trigo, visando a resistência à mancha 

amarela, sendo este o objetivo deste trabalho. 

A toxina PtrToxA foi fornecida pelo parceiro, desidratada e acondicionada 

em tubos de 1,5ml. A toxina foi ressuspendida em H2O MilliQ e utilizada para 

infiltração em 26 cultivares de trigo, mais 5 cultivares controle (Tabela 1). Para a 

infiltração foram utilizadas seringas descartáveis, sem agulha.  

 Três dias após a inoculação procedeu-se à avaliação, onde foram 

observados sintomas apenas nas cultivares controle que possuíam o gene Tsn1, 

correspondente à reação de sensibilidade a PtrToxA (Figura 1) 

Em experimentos anteriores as cultivares que tem apresentado menor 

área de lesão na folha, quando inoculados com isolado de P. tritici-repentis são: 

BRS Marcante, BRS Parrudo, Estrela Átria, LG Oro, TBIO Pioneiro, TEC Frontale 

e Topázio.  

Os dados obtidos demonstram, de forma preliminar, que a maioria das 

cultivares de trigo brasileiras não possui o gene de sensibilidade Tsn1 e que esta 

é uma metodologia simples, rápida e efetiva, para a realização de screening de 

linhagens de trigo nos programas de melhoramento. 

 

 

 

 

 

143



 

 

Figura 1 – Cultivar testemunha (ou controle) Glenlea portadora do gene Tsn1 Glenlea 
com reação de sensibilidade (esquerda) comparado ao controle, onde houve infiltração 
com H2O (direita) 
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Tabela 1 – Cultivares utilizadas no experimento de infiltração da toxina de P. tritici-
repentis (PtrToxA). Passo Fundo, 2017. 

Identificação Cultivar Tratamento Reação Tratamento Reação 
1 Ametista  PtrToxA I H2O - 
2 BRS 331     
3 BRS Marcante PtrToxA I H2O - 
4 BRS Parrudo PtrToxA I H2O - 
5 BRS Reponte PtrToxA I H2O - 
6 Celebra PtrToxA I H2O - 
7 Esporão PtrToxA I H2O - 
8 Estrela Atria PtrToxA I H2O - 
9 Jadeíte PtrToxA I H2O - 

10 LG Oro PtrToxA I H2O - 
11 Marfim PtrToxA I H2O - 
12 Mirante PtrToxA I H2O - 
13 ORS Vintecinco PtrToxA I H2O - 
14 Quartzo PtrToxA I H2O - 
15 Tbio Alvorada PtrToxA I H2O - 
16 Tbio Iguaçu PtrToxA I H2O - 
17 Tbio Itaipu PtrToxA I H2O - 
18 Tbio Mestre PtrToxA I H2O - 
19 Tbio Pioneiro PtrToxA I H2O - 
20 Tbio Sintonia PtrToxA I H2O - 
21 Tbio Sinuelo PtrToxA I H2O - 
22 Tbio Tibagi PtrToxA I H2O - 
23 Tbio Toruk PtrToxA I H2O - 
24 TEC 10 PtrToxA I H2O - 
25 TEC Frontale PtrToxA I H2O - 
26 Topázio PtrToxA I H2O - 

Controle (-) Glenlea PtrToxA S H2O - 
Controle (-) Katepwa PtrToxA S H2O - 
Controle (-) Salamouni PtrToxA I H2O - 
Controle (-) 6B 365 PtrToxA I H2O - 
Controle (+) ND 495 PtrToxA S H2O ? 
I = insensível à PtrToxA; S = sensível à PtrToxA; ( - ) = reação negativa  
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INTERFERÊNCIA DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DE GIBERELA EM 

TRIGO E ACÚMULO DE DESOXINIVALENOL EM GRÃOS 

 

Éverson Bilibio Bonfada1, Daniela Honnef 1, Maria Tereza Friedrich1, Carolina 

Cardoso Deuner1 

 

1Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Passo 

Fundo (FAMV/UPF), BR 285 Km 292, CEP 99052-900, Passo Fundo - RS.   

E-mail: everson_bonfada@hotmail.com.  

 

Epidemias de giberela, causada pelos fungos Fusarium graminearum 

(Schwabe.)/Gibberella zeae (Schwein.) Petch, estão tornando-se cada vez 

mais frequentes em diversas regiões produtoras de trigo. O patógeno F. 

graminearum apresenta ameaça dupla para a agricultura e os consumidores, 

pois, este fungo causa danos quantitativos, que resulta em redução no 

rendimento dos cereais, e qualitativos causando contaminação dos grãos com 

micotoxinas (desoxinivalenol – DON) (ANDERSEN et al., 2014). Uma das 

estratégias utilizadas para suprimir a produção de micotoxinas é o uso de 

fungicidas em aplicações durante a antese do trigo (DEUNER et al., 2007), 

sendo que, é imprescindível proporcionar a proteção das espigas. A melhoria 

da eficiência do controle químico da giberela visa a redução do potencial de 

danos qualitativos causado pela doença, mediante isso, o objetivo do trabalho 

foi avaliar eficácia agronômica de fungicidas no controle de giberela na cultura 

do trigo e acúmulo da micotoxina desoxinivalenol nos grãos.  

A cultivar de trigo TBIO® Toruk (moderada suscetibilidade a giberela) foi 

semeada em 01/07/2016 com 350 sementes viáveis m-2, distribuídas em linhas 

espaçadas 0,17 m. Os tratos culturas foram conduzidos de acordo com as 

recomendações técnicas da cultura. O delineamento experimental foi em 

blocos casualizados com 4 repetições. As parcelas foram irrigadas durante 

todo o florescimento da cultura (20 dias), com sistema de formação de neblina 

sob as espigas, além disso, foram depositados grãos de trigo contendo 

peritécios do fungo G. zeae inoculados artificialmente (LIMA, 2007) na 
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quantidade de 7 g.m-2 por parcela no estádio 10.1. (primeiras espigas visíveis). 

Utilizou-se os fungicidas dos grupos químicos triazol (metconazol, 60,3 g i.a.ha-

1) e estrobilurina (piraclostrobina, 87,5 g e 112,5 g) isoladamente, em mistura 

comercial (metconazol + piraclostrobina, 75 + 97,5 g) e benzimidazol 

(carbendazim 300 g) (Tabela 1). As aplicações foram realizadas em dois 

momentos - estádio 10.5.1. (início do florescimento) e 10.5.2. (florescimento até 

o topo da espiga), respectivamente, de acordo com a escala de Feekes & 

Large (LARGE, 1954). O equipamento de aplicação foi um pulverizador costal 

pressurizado com CO2, equipado com uma barra provida de três bicos com 

ponta TTJ60 110 02 jato plano duplo 30° para frente e 30° para trás, sob 

volume de calda de 150 L ha-1, na pressão de trabalho de 3.5 bar, formando 

gotas médias. No estádio 11.2 (grãos no estádio de massa) Large (1954), 

foram coletadas as espigas ao longo de um metro na fileira central de cada 

parcela para avaliar a intensidade (incidência + severidade) de giberela (IG) 

(ZOLDAN, 2008). A eficácia de controle foi calculada utilizando-se a fórmula de 

Abbot (1925). Após a colheita das parcelas, calculou-se o rendimento de grãos 

(kg.ha-1) corrigidos para 13% de umidade. O rendimento relativo de cada 

tratamento foi calculado em relação à média de rendimento de grãos da 

testemunha por meio da fórmula: RR(%)= (RGpx100)/RGT onde: RR= 

rendimento relativo, RGP= rendimento de grãos da parcela, PGT=rendimento 

médio da testemunha. Para análise de DON foi coletada uma amostra de 200 g 

(gramas) dos grãos colhidos de cada parcela e armazenadas a frio. A extração 

de DON foi feita por meio do método Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, 

Safe (QuEChERS) (ANASTASSIADES & LEHOTAY, 2003), e analisados pela 

técnica de Cromatografia Líquida com Espectometria de Massas Sequencial 

(LC-MS/MS). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). Na análise estatística 

foi utilizado o programa computacional Assistat. 

Com relação a IG (%), verificou-se que os tratamentos com menores 

valores foram 3, 4, 5, 6, 7 e 10, sendo que, diferiram estatisticamente dos 

demais (Tabela 2). Quanto ao controle da doença, as maiores eficácias (%) 

foram obtidas nos tratamentos 3 e 4, com 64 e 67%, respectivamente. Para o 
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rendimento de grãos, os tratamentos 2, 6, 7, 8 e 11 resultaram nas maiores 

médias, sendo esses, estatisticamente superiores aos demais. Os tratamentos 

com maiores incrementos de rendimento relativo foram o 6, 7 e 8 com 21, 17 e 

17%, respectivamente. Com relação ao acúmulo da toxina DON nos grãos, o 

tratamento 4 apresentou o menor valor (455,65 µg.kg-1), diferindo 

estatisticamente dos demais tratamentos, seguido pelo tratamento 10 (619,40 

µg.kg-1). Os resultados de DON ficaram abaixo do limite máximo tolerável (ano 

de 2016 – 1000 μg.kg-1) para a comercialização de grãos de trigo integral e 

farelo (ANVISA, 2011). Autores afirmam que existe correlação positiva entre a 

quantidade de DON produzida por F. graminearum e biomassa do fungo, bem 

como, intensidade da giberela em ensaios de campo e concentração da toxina 

nos grãos (NICHOLSON et al., 2003). Apesar disso, não foi possível verificar 

essa correlação neste estudo, pois os tratamentos com menor IG, não foram os 

que apresentaram os menores acúmulos de DON. Existem relatos na literatura, 

de que a aplicação de fungicidas do grupo da estrobilurina, isolado ou em 

mistura, tem resultado em baixo controle da giberela e aumento na 

contaminação dos grãos por DON (AUDENAERT et al., 2010; AMARASINGHE 

et al., 2012). Mesmo assim, os dados obtidos nesse experimento não 

corroboram com isso, uma vez que, os tratamentos que continham estrobilurina 

nas duas aplicações do florescimento, apresentaram menor acúmulo de DON. 

Portanto, apesar do tratamento 7 piraclostrobina (87,5 g) primeira aplicação e 

metconazol + piraclostrobina (75 + 97,5 g) na segunda aplicação; e do 10 

piraclostrobina (112,5 g) primeira aplicação e metconazol + piraclostrobina (75 

+ 97,5 g) segunda aplicação, não apresentarem as maiores eficácias de 

controle, rendimento de grãos e menores IG, foram os que conferiram menores 

acúmulos da micotoxina em grãos. 
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TABELA 1. Descrição dos tratamentos utilizados visando o controle de 

giberela, cultivar Toruk, safra 2016. UPF, Passo Fundo-RS, 2017. 

Tratamento 
Aplicações de fungicidas 

Estádio 10.5.1 Estádio 10.5.2 

1 Test (sem fungicida) Test (sem fungicida) 

2 Test* (controle doenças foliares) Test (controle doenças foliares) 

3 Piraclostrobina + Metconazol1 Piraclostrobina + Metconazol1 

4 Carbendazim Carbendazim 

5 Metconazol Metconazol 

6 Piraclostrobina Piraclostrobina 

7 Piraclostrobina Piraclostrobina + Metconazol1 

8 Piraclostrobina + Metconazol1 Piraclostrobina 

9 Piraclostrobina2 Piraclostrobina2 

10 Piraclostrobina2 Piraclostrobina + Metconazol1 

11 Piraclostrobina + Metconazol1 Piraclostrobina2 
1Assist 0,5 L.haˉ¹. 2Dose de 112,5 g i.a.ha-1. *Duas aplicações de trifloxistrobina + protioconazol 
(87,5 + 75,0 g) nos estádios 7 e 10 (LARGE, 1954). 

 

TABELA 2. Intensidade de giberela em espigas (IG), eficácia de controle, 

rendimento de grãos, rendimento relativo (RR) e concentração de DON em 

grãos de trigo, cultivar Toruk, safra 2016. UPF, Passo Fundo-RS, 2017. 

Tratamentos IG1 (%) Controle (%) 
Rendimento 

(kg.ha-1) 
RR 

DON (μg.kg-

1) 

1 3,62 a* - 5714,3 b* 100 864,12 a* 
2 3,42 a 6 6505,9 a 114 714,10 c 
3 1,32 b 64 6014,3 b 105 766,73 b 
4 1,20 b 67 6064,8 b 106 711,20 c 
5 1,62 b 55 6194,0 b 108 758,38 b 
6 1,67 b 54 6931,7 a 121 691,19 c 
7 2,10 b 42 6676,4 a 117 455,65 e 
8 2,55 a 30 6661,1 a 117 777,11 b 
9 2,17 a 40 5897,3 b 103 776, 78 b 
10 1,52 b 58 6277,5 b 110 619,40 d 
11 2,40 a 34 6647,6 a 116 766,73 b 

C.V.(%) 14,75 - 5,27 - 2,85 
*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste 
de Scott-Knott a 5% de probabilidade de erro. 1Médias transformadas para análise estatística 
[log(x)] e (X+C). 
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A brusone do trigo, causada pelo fungo Magnaporthe oryzae, anamorfo 

Pyricularia oryzae, foi diagnosticada no Brasil em 1985, no estado do Paraná 

(Igarashi et al., 1986), e é considerada um dos principais entraves à expansão 

da produção tritícola no Brasil Central (Maciel et al., 2013).  

O patógeno infecta todos os tecidos da parte aérea da planta de trigo, 

mas a infecção na espiga é a que resulta em maior dano. As espigas 

infectadas apresentam aparência esbranquiçada e não produzem grãos. 

Epidemias de brusone estão associadas a períodos de temperatura elevada 

(25-28 °C) e alta umidade relativa (>90%) (Urashima et al., 1993). Além de 

danos quantitativos, a qualidade dos grãos também pode ser afetada em 

virtude da formação de grãos deformados, de tamanho reduzido e com baixo 

peso específico (Goulart et al., 2007).  

Nos últimos 30 anos, devido à inexistência de cultivares de trigo 

resistentes a brusone e fungicidas eficazes para controlar o fungo (Kohli et al., 

2011; Maciel, 2011), o patógeno alcançou ampla distribuição espalhando-se 

rapidamente pela maioria das áreas produtoras de trigo no Brasil (Anjos et al., 

1996). 

Desde então, a busca por fontes de resistência em cultivares de trigo 

das principais regiões tritícolas do Brasil tem sido intensa (Goulart, 2004). 

Nesse sentido, algumas espécies geneticamente afins ao trigo cultivado 

aparecem como alternativa para exploração de genes de resistência à brusone. 
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Germoplasma dessas espécies como, Triticum tauschii (sinonímia Aegilops 

squarrosa, Aegilops tauschii, Aegilops ventricosa) apresentaram reação de 

resistência a isolados de P. grisea, em ensaios conduzidos por Urashima & 

Kato (1994). Em 2016, foi relatado a existência da relação entre a presença do 

segmento cromossomal 2NS/AS (derivado de Aegilops ventricosa) no genoma 

de genótipos de trigo e a resistência à brusone do trigo (Cruz et al., 2016). 

Uma coleção de aproximadamente 1500 genótipos denominada de 

“Brusone do Trigo” do Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo 

(CIMMYT) foi avaliada para a reação à brusone em 2015 na região de 

Uberaba, MG.  Um grupo de 70 genótipos foi selecionado por apresentar baixa 

severidade de brusone.  Entre estes, 21 genótipos provinham de cruzamentos 

envolvendo a cultivar Milan que apresenta resistência moderada à brusone e é 

portadora da translocação 2NS/AS.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a reação à brusone dos 21 genótipos 

de trigo derivados de cruzamentos genéticos com a cultivar Milan, e verificar se 

os mesmos são portadores da translocação 2NS/AS. 

Para investigar a presença da translocação 2NS/AS, o DNA genômico 

foi extraído do tecido foliar de cada um dos 21 genótipos de trigo pelo método 

CTAB. A qualidade e quantidade do DNA de cada amostra foi avaliada em gel 

de agarose 0,8% corado com brometo de etídio. Para a identificação da 

translocação foram empregados os primers VENTRIUP 

(5’AGGGGCTACTGACCAAGGCT3’).e.LN2.(5’TGCAGCTACAGCAGTATGTAC

ACAAAA3’), cujo produto é um fragmento de 262 pares de bases (Helguera et 

al., 2003). Os produtos de amplificação foram analisados em gel de agarose 

2%. 

Em casa-de-vegetação os 21 genótipos foram semeados em vasos com 

capacidade de 8,0 L, sob três repetições. Quando as plantas atingiram o 

estádio da antese foram inoculadas com uma suspensão de 105 conídios mL-1 

do isolado Py 12.1.209.  

Após a inoculação, as plantas foram mantidas por 24 h no escuro, à 

24ºC e sob UR >90%. Após as 24 h iniciais, o fotoperíodo foi ajustado para 12 

h. Dez dias após a inoculação, foi determinado: severidade da doença nas 

espigas e o número de pontos de infecção na ráquis. A severidade da doença 

foi estimada pela proporção do número de espiguetas com lesão, em relação 
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ao número total de espiguetas. O número de pontos de infecção na ráquis foi 

obtido pela contagem do número de lesões identificadas após a trilha manual 

das espigas. O experimento em casa de vegetação foi realizado duas vezes, 

nos anos 2016 e 2017. 

A partir de todos os genótipos foi possível amplificar o fragmento de de 

262 pares de bases indicando que possuem o segmento cromossomal 2NS/AS 

em seus genomas (Figura 1). De acordo com a reação dos genótipos de trigo, 

representado pela severidade da doença nas espigas e o número de pontos de 

infecção na ráquis, existe reação diferencial dos 21 genótipos ao isolado Py 

12.1.209.  

 

 
Figura 1. Produto de amplificação do marcador para a translocação 2NS/AS, 

visualizado em gel de agarose 2%. 

 

Todos os 21 genótipos apresentaram espigas com sintomas da doença, 

e houve variação na resposta dos genótipos à brusone (Figura 2A). A maioria 

dos genótipos apresentou um elevado grau de suscetibilidade, com média de 

severidade de brusone nas espigas acima de 50%. Somente seis deles 

apresentaram severidade média inferior a 50%.  

O genótipo 514 foi diferente de todos os demais, com menor severidade 

da doença nas espigas (Figura 2A). Enquanto que o genótipo 1289 teve menor 

severidade que os genótipos 642 e 1066, mas não foi diferente dos demais 

genótipos. 
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Figura 2. Efeitos fixos (intercepto) dos genótipos de trigo em relação a 

severidade da doença na espiga (A) e no número de pontos de 

infecção na ráquis (B). 

 

Em relação a variável número de pontos de infecção, todos os 21 

genótipos apresentaram espigas com sintomas da doença na ráquis, no 

entanto, em diferentes quantidades, indicando haver uma variação na resposta 

dos genótipos à infecção na ráquis (Figura 2B). A maioria dos genótipos 

demonstrou um elevado grau de suscetibilidade, sendo que, o número de 

pontos de infecção por ráquis variou de 0 a 20, com média de 7 pontos por 

ráquis. 

Os genótipos 514, 583 e 956 foram os que apresentaram os menores 

valores para a variável número de pontos de infecção na ráquis, diferenciando-

se de um número considerável de genótipos testados e indicando que os três 

possuem maior resistência à penetração do fungo na ráquis. 

Os resultados permitem concluir que a presença do segmento 

cromossomal 2NS/AS no genoma não necessariamente significa resistência à 

brusone na espiga.  
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As análises de adaptabilidade e estabilidade proporcionam informações 

pormenorizadas sobre o desempenho de cada genótipo frente às variações de 

ambiente, possibilitando a identificação de cultivares com comportamento 

previsível e responsivas a condições ambientais específicas ou amplas. 

Conceitualmente, adaptabilidade refere-se à capacidade dos genótipos 
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responderem positivamente à melhoria do ambiente. Já estabilidade, refere-se à 

capacidade dos genótipos terem comportamento altamente previsível em função 

das variações de ambiente. Dentre os conceitos mais recentes, considera-se 

ideal a cultivar com alto potencial produtivo, alta estabilidade, pouco sensível às 

condições adversas dos ambientes desfavoráveis, mas capaz de responder 

positivamente à melhoria do ambiente. O objetivo deste trabalho foi analisar a 

adaptabilidade e estabilidade de rendimento de grãos dos genótipos avaliados 

no Ensaio Estadual de Cultivares de Trigo, no ano 2016 (EECT 2016), nos 

Estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e na região mais fria do 

Paraná. 

Foi avaliado o desempenho (em kg/ha) de 29 cultivares de trigo em 18 

ambientes, correspondentes aos experimentos válidos do EECT 2016. A análise 

conjunta dos ensaios foi efetuada, após verificação da homogeneidade das 

variâncias residuais, adotando-se o modelo misto (efeito de cultivar fixo e de 

ambiente aleatório). A análise de adaptabilidade e estabilidade foi realizada pelo 

método da distância em relação à cultivar ideal, ponderada pelo coeficiente de 

variação residual, proposto por Carneiro (1998). A atribuição de maior peso aos 

ambientes com maior precisão experimental foi realizada multiplicando-se o 

estimador da medida de adaptabilidade e estabilidade de comportamento 

(parâmetro MAEC) pelo fator de ponderação f, dado a seguir: 

CVT

CV
f

j
  

em que CVj = coeficiente de variação residual no ambiente j; CVT = soma dos 

coeficientes de variação residual nos ambientes. 

A cultivar ideal (hipotética ou referencial) foi definida com base no modelo 

estatístico proposto por Carneiro (1998), qual seja: 

)(210 jmjmmmj ITbIbbY   

em que Ymj = resposta da cultivar ideal no ambiente j; b0m = produtividade 

máxima, em kg/ha, constatada no experimento (considerando todos os 

ambientes); Ij = índice ambiental; T(Ij) = 0 se Ij < 0; T(Ij) = Ij -   se Ij > 0, sendo 

 igual a média dos índices (Ij) positivos; b1m = 0,5 (pouco sensível às condições 
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adversas dos ambientes desfavoráveis); b2m = 1 (responsivo às condições 

favoráveis; b1m + b2m = 1,5). 

As estimativas (Pi) do parâmetro MAEC, em termos gerais ou específicos 

a ambientes favoráveis ou desfavoráveis, foram submetidas ao teste de 

normalidade de Lilliefors. No caso em que a hipótese de nulidade do teste foi 

aceita (ou seja, quando foi considerado razoável estudar os dados através da 

distribuição normal), foram destacadas as cultivares com estimativas Pi 

superiores ao valor correspondente ao z = 1,04 (15% superiores, considerando 

a curva normal padronizada). No caso em que a hipótese de nulidade foi 

rejeitada (não sendo razoável o estudo dos dados através da distribuição 

normal), foram identificadas 15% das cultivares com os menores valores de Pi 

(menor distância em relação à cultivar ideal = maior adaptabilidade e estabilidade 

de comportamento). 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa 

computacional GENES (Cruz, 2006). 

Os ambientes favoráveis (com índice ambiental positivo – média do 

ambiente acima da média geral do ensaio) foram: Passo Fundo – época 1, Não-

Me-Toque, Guarapuava, Passo Fundo – época 2, Vacaria – época 1, Três de 

Maio, Coxilha e Chapecó. Os ambientes desfavoráveis (com índice ambiental 

negativo – média do ambiente abaixo da média geral do ensaio) foram: Sertão, 

Eldorado do Sul, São Borja, Augusto Pestana, Campos Novos, Vacaria – época 

2, Ijuí, Cruz Alta, Canoinhas e Santo Augusto (Tabela 1). 

As estimativas do parâmetro MAEC, empregando o método da distância 

em relação à cultivar ideal, ponderada pelo coeficiente de variação residual, 

permitiu destacar as seguintes cultivares (Tabela 2): 

a) Adaptabilidade e estabilidade geral (melhor desempenho em todos os 

ambientes): TBIO Itaipu, ORS Vintecinco, BRS Reponte e Quartzo. 

b) Melhor desempenho em ambientes favoráveis: BRS Reponte, ORS 

Vintecinco, TBIO Toruk, Quartzo e TBIO Itaipu. 

c) Melhor desempenho em ambientes desfavoráveis: TBIO Itaipu, ORS 

Vintecinco, Quartzo, BRS Reponte e LG Oro. 
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As cultivares de trigo avaliadas diferem quanto à adaptabilidade e 

estabilidade de produção, sendo possível identificar, pelo método da distância 

em relação à cultivar ideal, ponderada pelo coeficiente de variação residual 

(Carneiro, 1988), cultivares de trigo com maior adaptação às condições gerais 

de cultivo no Sul do Brasil ou com adaptação específica a ambientes favoráveis 

ou desfavoráveis. 
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Tabela 1. Média e valores máximo e mínimo de rendimento de grãos (kg ha-1), 
índice ambiental e coeficiente de variação experimental por ambiente. 
Ensaio Estadual de Cultivares de Trigo, 2016. 

RHA Ambiente Média Índice Máximo Mínimo CV(%) 
1 RS Coxilha 5.708 182 6.604 5.003 7.31  
1 RS Cruz Alta 5.282 -243 6.017 4.377 7.50  
1 RS Não Me Toque 6.628 1103 7.932 2.426 6.09  
1 RS Passo Fundo - Época 1 6.796 1271 7.858 6.162 3.77  
1 RS Passo Fundo - Época 2 6.429 904 7.727 5.647 4.33  
1 RS Sertão 4.521 -1005 5.616 3.502 13.14  
1 RS Vacaria - Época 1 6.400 875 7.417 5.222 9.55  
1 RS Vacaria - Época 2 4.917 -609 5.535 4.159 9.91  
2 RS Augusto Pestana 4.800 -726 5.613 3.488 11.83  
2 RS Eldorado do Sul 4.619 -906 5.712 3.766 9.89  
2 RS Ijuí 5.029 -496 6.097 3.939 13.21  
2 RS Santo Augusto 5.469 -57 7.103 3.949 15.66  
2 RS São Borja 4.672 -854 5.438 2.340 5.26  
2 RS Três de Maio 5.710 185 6.404 4.882 7.33  
1 SC Campos Novos 4.809 -717 6.073 3.374 19.54  
1 SC Canoinhas 5.353 -173 7.058 4.417 12.87  
2 SC Chapecó 5.690 164 6.731 4.471 9.11  
1 SC Guarapuava 6.628 1102 8.174 5.584 6.60  

 Média Geral 5.526 0     
RHA: Região Homogênea de Adaptação de cultivares de trigo (Brasil, 2008).   
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Tabela 2. Estimativas do parâmetro MAEC (medida de adaptabilidade e 
estabilidade de comportamento) em termos gerais (MAEC - Pi) e específicos 
aos ambientes favoráveis (MAEC - Pif) e desfavoráveis (MAEC - Pid), pelo 
método da diferença em relação à cultivar ideal (Carneiro, 1998). Ensaio 
Estadual de Cultivares de Trigo, 2016. 

Cultivar 
 

Média 
Kg ha1 

MAEC - 
Pi Geral  

Cultivar 
 

MAEC - 
Pi fav  

Cultivar 
 

MAEC - 
Pi desf 

TBIO Itaipu 5.985 165.060  BRS Reponte 94.043  TBIO Itaipu 191.262 
ORS Vintecinco 6.026 166.553  ORS Vintecinco 105.881  ORS Vintecinco 215.091 
BRS Reponte 6.136 167.179  TBIO Toruk 117.220  Quartzo 219.150 
Quartzo 6.029 174.130  Quartzo 117.854  BRS Reponte 225.688 
LG Oro 5.694 208.547  TBIO Itaipu 132.308  LG Oro 237.970 
TBIO Mestre 5.741 209.417  TBIO Sinuelo 151.388  TBIO Mestre 240.026 
TBIO Sinuelo 5.799 209.550  TBIO Sossego 155.854  Jadeíte 11 244.706 
Jadeíte 11 5.685 209.901  Ametista 159.767  TBIO Sinuelo 256.079 
TBIO Toruk 5.775 227.348  CD 1104 162.644  TBIO Iguaçu 288.553 
TBIO Iguaçu 5.613 235.961  BRS 327 166.221  BRS 327 295.700 
BRS 327 5.572 238.154  Jadeíte 11 166.394  TBIO Noble 298.168 
CD 1104 5.615 238.809  TBIO Iguaçu 170.222  CD 1104 299.740 
Ametista 5.574 239.347  TBIO Mestre 171.156  CD 1805 299.896 
TBIO Noble 5.526 242.681  LG Oro 171.768  Ametista 303.010 
TBIO Sossego 5.629 244.544  TBIO Noble 173.322  Campeiro 303.361 
Campeiro 5.560 249.234  BRS Parrudo 173.862  TBIO Pioneiro 2010 307.190 
CD 1805 5.348 262.954  Campeiro 181.576  TBIO Toruk 315.450 
Topázio 5.413 266.834  Topázio 184.535  TBIO Sossego 315.497 
BRS Marcante 5.468 268.436  BRS Marcante 193.084  TBIO Sintonia 320.506 
TBIO Pioneiro 2010 5.331 269.353  ORS 1401 198.841  BRS Marcante 328.717 
ORS 1401 5.365 273.696  TBIO Tibagi 205.791  Marfim 332.191 
Marfim 5.316 283.641  Esporão 215.703  Topázio 332.673 
LG Prisma 5.260 285.747  CD 1805 216.778  ORS 1401 333.580 
TBIO Sintonia 5.218 289.164  LG Prisma 221.803  LG Prisma 336.901 
BRS Parrudo 5.331 294.221  TBIO Pioneiro 2010 222.056  CD 1440 355.096 
CD 1440 5.190 301.692  Marfim 222.954  BRS Parrudo 390.509 
TBIO Tibagi 5.202 311.835  CD 1440 234.937  TBIO Tibagi 396.670 
Esporão 5.095 321.434  TBIO Sintonia 249.985  Esporão 406.019 
BRS 331 4.747 413.854  BRS 331 293.910  BRS 331 509.808 
Média (µ) 5.526 250.665   180.409   306.869 
Desvio Padrão (σ)  52.731   43.889   65.530 
µ – 1,04 σ  195.824   134.764   238.718 
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Segundo Portaria do MAPA, nº 354, de 18 de julho de 1996 entende-se 

por farinha de trigo o produto obtido a partir da espécie Triticum aestivum ou de 

outras espécies do gênero Triticum reconhecidas através do processo de 

moagem do grão de trigo beneficiado. O produto será designado Farinha de 

Trigo, seguida de sua classificação. A farinha de trigo é classificada de acordo 

com seu uso doméstico e/ou industrial. Por meio de analises físico-químicas e 

reológicas, é possível estimar o potencial de panificação de uma determinada 

farinha.  

A expressão "força de uma farinha" pode ser observada na análise de 

alveografia, normalmente utilizada para designar a maior ou menor capacidade 

de uma farinha de sofrer um tratamento mecânico ao ser misturada com água, 

associada à maior ou menor capacidade de absorção de água pelas proteínas 

formadoras do glúten e combinadas com a capacidade de retenção do gás 

carbônico, resultando num bom produto final de panificação, ou seja, pão de 

bom volume, de textura interna sedosa e de granulométrica aberta. 

Este estudo teve como objetivo caracterizar, através dos testes de 

farinografia e alveografia, a qualidade de panificação das farinhas de trigo Tipo 

1 encontradas nos comércios da cidade de Cascavel – PR.   

  Foram coletadas 04 diferentes marcas de farinha de trigo Tipo 1, em 

embalagens de 1 kg disponíveis comercialmente na cidade de Cascavel – PR, 

no mês de junho de 2017. Essas amostras de farinha de trigo foram 

encaminhadas e analisadas no laboratório do moinho Filadélfia, localizado na 

cidade de Cascavel – PR, onde foram feitas as análises de farinografia e de 

alveografia. No procedimento de farinografia foram obtidos dados acerca da 
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capacidade das farinhas em absorver água (em percentual), tempo de 

desenvolvimento (em minutos) e estabilidade (em minutos). Já os parâmetros 

que foram obtidos nos alveogramas foram tenacidade (P), que mede a 

sobrepressão máxima exercida na expansão da massa (mm); extensibilidade 

(L), que mede o comprimento da curva (mm) e energia de deformação da 

massa ou força geral do glúten (W), que corresponde ao trabalho mecânico 

necessário para expandir a bolha até a ruptura.  

Podemos observar na tabela 1 os dados referentes a análise de farinografia. 

Oprimeiro parâmetro analisado no farinograma é a porcentagem de absorção 

de água. Esta determinação é importante, do ponto de vista tecnológico, 

porque a água assegura a união das proteínas que dão origem ao glúten, 

controla a consistência da massa, dissolve os sais, umedece o amido, 

deixando-o mais digerível e fornece meio propício ao desenvolvimento da 

atividade enzimática.        

 Segundo a análise, a amostra mostrou uma absorção melhor para 

produtos de panificação foi a marca A, sendo que essa farinha tem uma 

capacidade de absorver mais agua e assim ter um ganho de peso na massa 

maior que as demais. O segundo parâmetro analisado foi o tempo de 

desenvolvimento da massa. Este se relaciona com a etapa de fermentação, 

pois se a massa se desenvolver em tempo insuficiente, ela não será capaz de 

reter os gases produzidos pelas leveduras, resultando em um produto de baixo 

volume (Carvalho, 1999).         

 Nesse estudo o tempo de desenvolvimento inicial do glúten das marcas 

A, C e D permaneceram praticamente iguais, já a marca C apresentou uma 

diminuição de 6 minutos em relação as outras o que indica uma farinha de 

qualidade inferior para suportar crescimento na hora da panificação. Os outros 

parâmetros avaliados foram o índice de tolerância à mistura e a estabilidade. 

 De acordo com Carvalho (1999), as farinhas de trigo com baixo índice de 

tolerância e alta estabilidade possuem boa capacidade ao processo mecânico 

de mistura e são chamadas de farinhas “fortes”. As análises demonstraram que 

todas as amostras se encontram dentro do padrão ideal de panificação. Porem 

a marca C se destaca com uma estabilidade maior, ou seja, tem uma 
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resistência ao amassamento maior que as outras. É uma farinha que poderá 

ser amassada por um maior período de tempo e mesmo assim continuará 

estável para o crescimento.  

 

Tabela 1:  Medidas de absorção, medida em ml (abs), estabilidade, medida em 

minutos (E), tempo de desenvolvimento, medida em minutos (TD) índice de 

tolerância a mistura, medido em unidades farinográficas de análise de 

alveografia de farinhas de trigo de Cascavel – PR. 

Amostras Abs.(ml) E (min) TD (min) ITM (UF) 

Marca A 70 15,5 16 0 

Marca B 65 16,5 10,8 0 

Marca C 65 17,2 14,5 0 

Marca D 64 14,5 16 0 

  

  Na tabela 2, observa-se os resultados de Alveografia e de umidade. 

Observa-se que os teores de umidade das amostras apresentaram-se entre 

13,4 e 14,1%, os valores estão em acordo com a legislação preconizada pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do regulamento técnico de 

identidade e qualidade da farinha de trigo. A umidade da farinha deve ser de no 

máximo 15% (Anvisa,1996).       

 Através da análise de alveografia é possível determinar a força de glúten 

de uma massa, medindo a força necessária para expandir e estourar uma 

bolha de massa. A alveografia fornece resultados comuns às especiações 

técnicas utilizadas pelos moinhos e indústrias que vão utilizar a farinha. Esses 

resultados garantem que o lote do produto está em conformidade com o 

desejado. No caso das amostras analisadas conclui-se que a amostra C é a 

que está dentro dos padrões de panificação exigidos pelo MAPA, tendo em 

vista que para ser destinada a panificação, as farinhas devem conter um 

relação P/L próxima a 1,40 e um W na faixa de 250 -300. As demais amostras 

apresentam um padrão próprio para a fabricação de macarrão, por ter uma 

força de glúten superior a 300, o que faz com que esse glúten retenha o ponto 
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de crescimento da massa, não permitindo assim a produção de pães e 

derivados de boa qualidade.  

 

Tabela 2:  Medidas de tenacidade (P), elasticidade (L), relação tenacidade 

e elasticidade (P/L), força da farinha (W) na análise de Alveografia das farinhas 

de trigo do comercio de Cascavel –PR. 

Amostras Umidade (%) P L P/L W 

Marca A 13,4 153 78 1,96 356 

Marca B 14,1 142 74 1,92 363 

Marca C 13,8 120 83 1,45 290 

Marca D 13,9 130 57 2,28 336 
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Altas temperaturas e a ocorrência de chuvas no final do ciclo são fatores 

que favorecem a germinação das sementes nas espigas de trigo na pré-

colheita (Pre-harvest sprouting - PHS). Este fenômeno ocorre em diferentes 

regiões produtoras de trigo ao redor no mundo e no Brasil. A PHS provoca a 

redução do rendimento de grãos e deprecia a qualidade da farinha por meio da 

atividade enzimática responsável pela degradação do amido durante a 

germinação. Diversos fatores influenciam a expressão desta característica em 

genótipos de trigo, entre eles citam-se a dormência da semente, 

permeabilidade e coloração do tegumento da semente, atividade da α-amilase, 

níveis de hormônios endógenos, genes e QTLs (Gao et al., 2013). 

Para efetuar o screening de genótipos resistentes a PHS diversas 

metodologias têm sido empregadas, como o uso de simuladores de chuva 

(Franco et al., 2009; Okuyama et al., 2003, 2017) e o uso de câmaras de 

germinação (Nornberg et al., 2015). Cultivares de trigo PHS resistentes são 

altamente desejáveis em áreas tritícolas onde há ocorrência frequente de 

longos períodos de chuvas durante a colheita. Por isso, os programas de 

melhoramento de trigo têm avaliado suas linhagens quanto à resistência à 

PHS, procurando aliar esta característica ao alto potencial de rendimento de 

grãos e à qualidade industrial. 
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O presente trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento de 

genótipos de trigo quanto à germinação pré-colheita em condições de chuva 

simulada. 

O experimento foi conduzido na Estação Experimental da Sede do 

Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), localizada em Londrina (23°23ʹS, 

50°01ʹW, altitude 556 m) no estado do Paraná, Brasil. Neste estudo foram 

avaliados 77 genótipos de trigo (Triticum aestivum L.), representados por 71 

linhagens desenvolvidas pelo programa de melhoramento de cereais de 

inverno do IAPAR e por outras seis cultivares testemunhas com diferentes 

níveis de germinação na espiga, Frontana (resistente), IPR Catuara 

(moderadamente resistente), BRS Pardela (moderadamente suscetível), IPR 

110 (suscetível), ND 674 (resistente) e Onix (moderadamente resistente).  

No ano agrícola de 2016, a semeadura foi efetuada obedecendo ao 

zoneamento agrícola para a cultura do trigo para o estado do Paraná. A 

adubação de base foi efetuada utilizando-se 300 kg.ha-1 de adubo, na 

formulação 8-30-20 (N-P-K). O controle de doenças, pragas e plantas daninhas 

foi efetuado de acordo com as recomendações técnicas para a cultura 

(RCBPTT, 2014). Na maturação fisiológica, aproximadamente 80 espigas 

uniformes por genótipo foram colhidas manualmente e armazenadas em 

ambiente protegido, até a secagem dos grãos (aproximadamente 13% de 

umidade). 

Para induzir a germinação das sementes nas espigas foi utilizado um 

simulador de chuva em casa de vegetação conforme descrito por Okuyama et 

al., (2003, 2017). Inicialmente, espigas com pedúnculo de 4,0 cm foram 

inseridas em bandejas de poliestireno (isopor de 100 cm x 50 cm x 5 cm de 

comprimento, largura e altura, respectivamente), utilizando o espaçamento de 

10 cm entre fileira e 5 cm dentro da fileira. Após a montagem das bandejas, 

estas foram levadas à estufa. A estufa foi construída com tubos galvanizados 

com cobertura de tela de polietileno escuro com folhas transparentes de 

plástico no telhado (dimensão de comprimento, largura e altura de 10 m x 4 m x 

3 m, respectivamente). As bandejas foram mantidas em mesa com altura de 

1,4 m acima do solo e 0,8 m abaixo do sistema de microaspersão. O sistema 
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de microaspersão consistiu em quatro tubos espaçados a 80 cm, com 

nebulizador colocados a 60 cm na linha. O nebulizador foi controlado por um 

temporizador configurado para ligar e desligar a cada 30 min, o que deu o 

equivalente a 280 mm de chuva ao dia. Após o período de nebulização, as 

bandejas com as espigas foram removidas da estufa e secas ao sol para 

cessar o processo de germinação. Nesta etapa foi atribuída a nota visual de 

debulha (NVD) onde nota 1: não é observado nenhum sinal visível de debulha 

dos grãos, a palha cobre integralmente todos os grãos da espiga; nota 5: 

observa-se grãos expostos ao longo de toda extensão da espiga, e quando 

essa é manuseada os grãos caem com facilidade. 

As espigas das bandejas foram trilhadas manualmente. A porcentagem 

de germinação (GERM) foi observada em duplicata utilizando 50 sementes 

aleatórias. O início da germinação foi avaliado com o auxílio de uma lupa (10X) 

para observar a ruptura do pericarpo pela radícula. O peso hectolitro (PH) 

destas amostras também foi avaliado.  

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado 

com duas repetições, cada parcela era constituída de 10 espigas por genótipo. 

Os dados coletados foram submetidos à análise de variância e ao teste de 

agrupamento de média de Scott e Knott a 5%. Os coeficientes de correlação de 

Pearson entre as variáveis foram estimados, e a sua significância foi testada 

utilizando o teste t com n-2 graus de liberdade. 

As variáveis NVD (nota visual de debulha), GERM (porcentagem de 

germinação) e PH (peso hectolitro) apresentaram efeito significativo de 

genótipo a 1%, indicando variabilidade na expressão destas características 

entres os genótipos avaliados. Os valores estimados dos coeficientes de 

variação ambiental foram de 26,54%, 24,46% e 1,29% para NVD, GERM e PH, 

respectivamente.  

Para NVD, o teste de Scott e Knott separou os genótipos em dois 

grupos, no qual o grupo com menor NVD foi formado por 44 linhagens e as 

cultivares IPR Taquarí, Frontana, IPR Catuara, BRS Pardela, ND 674 e Onix.  

Para a germinação na espiga (GERM) verifica-se grande variabilidade 

na expressão deste caráter, pois a GERM variou de 0% a 91,5%. O teste de 
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Scott e Knott separou os genótipos em quatro classes. No grupo com maior 

GERM, encontram-se 24,6% dos genótipos, cujos valores para GERM ficaram 

acima de 66%. Dentro do grupo de menor GERM estão 24,6% dos genótipos, 

as linhagens inseridas neste grupo são promissoras por apresentarem maior 

tolerância à germinação na espiga. Além disso, foi observado que 16 linhagens 

apresentaram menores médias de germinação, das quais 13 também 

apresentaram menor NVD, deste modo verifica-se que as menores 

porcentagem de germinação estiveram associadas também à menor nota 

visual de debulha. 

Com relação ao PH apresentado pelos genótipos observa-se variação 

de 61,2 a 78,5 kg/hl. O teste de Scott e Knott diferenciou a formação de 8 

grupos, no qual o grupo com maior PH foi constituído por 6 genótipos, dentre 

os quais as linhagens T15033, T15034, T14083 e a cultivar IPR Catuara se 

destacaram das demais por apresentarem além de alto PH, menores 

porcentagens de germinação na espiga e menores nota de debulha visual. 

As variáveis GERM x PH apresentaram correlação negativa significativa 

(-0,58**). Este resultado indica que os genótipos que apresentam maior 

porcentagem de germinação na espiga tendem a apresentar menor peso 

hectolitro. 

Deste modo conclui-se que as linhagens T15033, T15034 e T14083 

apresentam alto potencial para seguirem no programa de melhoramento com o 

objetivo de reduzir as perdas relacionadas à chuva na colheita.  
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Leonardo Pires¹, Gilberto Rocca da Cunha, José Pereira da Silva Junior¹, 

Douglas Lau¹ e Sírio Wiethölter¹. 

 

¹Pesquisador, Centro Nacional de Pesquisa de Trigo - CNPT (Embrapa Trigo), 

Rodovia BR 285, km 294, Caixa Postal 451, CEP 99001-970, Passo Fundo - 

RS. 2Pesquisador, Centro de Pesquisa Agropecuária de Clima Temperado 

(Embrapa Clima Temperado), Rod. BR 392, km 78, Pelotas, RS. E-mail: 

pedro.scheeren@embrapa.br 

 

A Embrapa Trigo tem buscado lançar para cultivo novas variedades de 

trigo, que apresentem características superiores em termos de resistência às 

doenças causadas por fungos ou por vírus, associadas à característica de 

porte baixo das plantas, o que possibilitará, em caso de quantidades maiores 

de fertilizantes, a redução do risco de perdas por acamamento.  

 BRS Belajoia é originária do cruzamento entre o genitor feminino “PF 

001237” e a linhagem “PF 980560”, como genitor masculino. A geração F1 (F 

80759) foi conduzida em telado na Embrapa Trigo, em 2004. Em seguida, 

exceto a geração F4, que foi conduzida em telado, no verão 2006/2007, as 

demais gerações, de F2 a F8, foram conduzidas no campo experimental da 

Embrapa Trigo (sendo que três destes cultivos estavam incluídos nas parcelas 

denominadas “destaques”), empregando os métodos genealógico e massal. As 

sementes das plantas na geração F9 foram colhidas no sistema massal, 

originando a nova linhagem PF 101088, com histórico de seleção F80759-Z-

6500F-6502F-6502F-6502F-0F-1F-0F. 

Em 2011, a linhagem PF 101088 foi avaliada no “15º Ensaio Preliminar 

de Linhagens – ELP 15” de rendimento de grãos e, em 2012, a linhagem foi 

avaliada no “1º Ensaio Preliminar de Linhagens – ELP 1” de rendimento de 
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grãos, apresentando desempenho destacado ocupando o primeiro lugar em 

rendimento de grãos. Em 2013, foi promovida ao “1º Ensaio Preliminar de 

Segundo Ano”. Posteriormente, foi avaliada nos ensaios de “Valor de Cultivo e 

Uso – VCU”, conduzidos de 2014 até 2016, conforme normas do “MAPA” 

(BRASIL, 2008), apresentando rendimento de grãos igual à média das 

testemunhas, BRS Marcante e TBIO Sinuelo (Tabela 1). O percentual relativo 

quando comparado à média das testemunhas em 2014, 2015 e 2016 foi 100%, 

98% e 100%, respectivamente. 

BRS Belajoia é cultivar pertencente ao grupo bioclimático de primavera, 

de porte baixo (75 cm na média das avaliações em 32 ensaios de VCU, 

conduzidos de 2014 até 2016) e de ciclo precoce (80 dias até o espigamento e 

128 dias até a maturação, na média das avaliações em 32 ensaios de VCU). 

Caracteriza-se por ser moderadamente resistente ao crestamento, à debulha 

natural e à geada na fase vegetativa. Tem comportamento moderadamente 

resistente ao acamamento e reação intermediária para germinação na espiga 

em pré-colheita. Com relação às principais doenças, caracteriza-se por ser: 

resistente ao oídio (Blumeria graminis) e ao Vírus do Mosaico do Trigo (VMT); 

moderadamente resistente à septoriose (Stagonospora nodorum), à ferrugem 

da folha (Puccinia graminis tritici), com provável resistência de planta adulta, à 

mancha marrom, à mancha bronzeada ou amarela; e moderadamente 

suscetível à giberela (Gibberella zeae) e apresenta reação intermediária ao 

Vírus do Nanismo Amarelo da Cevada (VNAC).  

O perfil de qualidade tecnológica de BRS Belajoia está apresentado nas 

Tabelas 2 e 3. A média de força de glúten foi de 221 x 10-4J e 245 x 10-4J, 

respectivamente na Região Homogênea de Adaptação (RHA) 1 e 2 (BRASIL, 

2010). Considerando a Instrução Normativa nº 38 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Brasil, 2010) e seu desempenho, BRS Belajoia foi 

classificada, preliminarmente, na “Classe Pão”, tanto na RHA 1 como RHA 

2.Pela classificação preliminar como “Trigo Pão”, sugere-se que esta cultivar 

seja empregada na fabricação de pães, massas alimentícias e crackers. 

A cultivar BRS Belajoia foi registrada no Ministério da Agricultura, Pesca 

e Agropecuária sob o no 37070, e indicada para cultivo na Regiões 

172



Homogêneas de Adaptação 1 e 2, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e 

para a Região Homogênea de Adaptação 1 do Paraná, (Brasil, 2008). 
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Tabela 1. Rendimento de grãos (kg ha-1) da cultivar de trigo BRS Belajoia  e 

das testemunhas BRS Marcante e TBIO Sinuelo, e desempenho relativo 

(%) na média de 32 experimentos nas Regiões Homogêneas de Adaptação 

1 e 2, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos anos de 2014 a 

2016. Passo Fundo, 2017. 

 

 2014 %
1 

2015 %
1 

2016 %
1
 Média Geral %

1
 

BRS Belajoia 4.682 100 4.484 98 6.837 100 5.334 100 

TBIO Sinuelo 4.857 104 4.698 103 6.873 101 5.476 102 

BRS Marcante
 

4.520 96 4.390 97 6.786 99 5.232 98 

TM
2 

4.688 100 4.544 100 6.830 100 5.354 100 

1
 % = porcentagem de rendimento de grãos da cultivar BRS Belajoia em relação à média das 

testemunhas TBIO Sinuelo e BRS Marcante. 
2
 TM - Média das duas testemunhas. 
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Tabela 2. Perfil de qualidade tecnológica da cultivar de trigo BRS Belajoia, a 

partir de amostras de experimentação, conduzidas pela Embrapa Trigo no 

Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, na Região Homogênea de 

Adaptação 1. Passo Fundo, 2017. 

 

Variável Melhorador Pão Doméstico Básico Total/Média 

Nº de Amostras 1 4 2 1 8 

Acumulado por Classe  1 5 7 8 8 

Classe comercial (%) 12,5 50 25 12,5 100 

W (x 10
-4

J) - Média 300 257 168 106 221 

P/L - Média 0,9 1,6 1,2 0,4 1,3 

IE (%) - Média 54,4 60,4 52,4 46 55,9 

Proteína (%) - Média 14,3 - 14,7 15,6 14,9 

NQ (s) - Média 373 451 431 233 409 

L* - Média 92,9 93,1 91,9 90,8 92,5 

b* - Média 11,8 10,6 10,8 10,9 10,9 
1
L*= luminosidade (Minolta). L*= 100 (branco total); L*= 0 (preto total). 

2
b*= coordenada de 

cromaticidade (Minolta). 
3
SI = sem informação. 

 
 

Tabela 3. Perfil de qualidade tecnológica da cultivar de trigo BRS Belajoia, a 

partir de amostras de experimentação, conduzidas pela Embrapa Trigo no 

Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, na Região Homogênea de 

Adaptação 2. Passo Fundo, 2017. 

 

Variável Melhorador Pão Doméstico Básico Total/Média 

Nº de Amostras 1 5 2 - 8 

Acumulado por Classe  1 6 8 8 8 

Classe comercial (%) 12,5 62,5 25,0 - 100 

W (x 10
-4

J) - Média 353 244 193 - 245 

P/L - Média 1,1 1,1 1,5 - 1,2 

IE (%) - Média 56,9 58,2 55,7 - 57,4 

Proteína (%) - Média 14,5 14,5 14,5 - 14,5 

NQ (s) - Média 419 387 396 - 393 

L* - Média 93,6 92,6 92,7 - 92,8 

b* - Média 11,3 11,4 11,3 - 11,4 
1
L*= luminosidade (Minolta). L*= 100 (branco total); L*= 0 (preto total). 

2
b*= coordenada de 

cromaticidade (Minolta). 
3
SI = sem informação. 
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BRS PASTOREIO: 
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No ano 2015, a Embrapa Trigo disponibilizou no mercado a cultivar de 

trigo duplo propósito BRS Pastoreio, indicada para cultivo na Região 

Homogênea de Adaptação (RHA) 1 do estado do Rio Grande do Sul (Castro et 

al., 2016). Em 2017, devido ao seu bom desempenho agronômico e adaptação, 

‘BRS Pastoreio’ teve sua indicação de cultivo estendida à RHA 2 do Rio Grande 

do Sul. 
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A cultivar de trigo duplo propósito BRS Pastoreio é proveniente do 

cruzamento Coker 80:33/BRS 194, realizado no inverno de 1995 na Embrapa 

Trigo, em Passo Fundo - RS (identificação F54270). Com exceção da geração 

F1 conduzida em telado, as gerações F2 até F7 foram conduzidas no campo 

experimental da Embrapa Trigo. No ano 2003, as sementes das plantas F7 foram 

colhidas em conjunto para obtenção da linhagem denominada de PF 010066, 

com histórico de seleção F54270-Z-0F-2F-5F-1F-0F. A partir do ano 2004, a 

linhagem PF 010066 foi avaliada em ensaios de trigo tardio (preliminares e de 

valor de cultivo e uso – VCU) e, a partir do ano 2013, em ensaios de VCU de 

trigo duplo propósito (produção de pasto e grãos). 

‘BRS Pastoreio’ é uma cultivar de ciclo tardio-precoce (grupo de 

maturação III), que pode ser semeada até 20 dias antes do período indicado para 

cultivares precoces (grupo I), quando cultivada somente para produção de grãos, 

ou até 40 dias antes quando submetida ao pastejo (ou corte). É uma cultivar de 

trigo de primavera; com estatura de planta alta (88 cm de média quando 

manejada sem pastejo ou corte); com ciclo tardio (103 dias, em média, da 

emergência ao espigamento; e 156 dias, em média, da emergência à maturação 

de colheita); com resistência de planta adulta (RPA) à ferrugem da folha; 

moderada resistência (MR) à giberela, a manchas foliares (amarela e marrom), 

ao oídio, à germinação pré-colheita, ao crestamento, à geada na fase vegetativa 

e à debulha natural; e moderada suscetibilidade (MS) ao acamamento (quando 

manejada sem pastejo ou corte), ao vírus do nanismo amarelo da cevada e ao 

vírus do mosaico do trigo. Como principais descritores de distinguibilidade, 

homogeneidade e estabilidade, ‘BRS Pastoreio’ apresenta folha bandeira ereta, 

coloração das aurículas heterogênea (incolor a pouco colorida), nó superior do 

colmo largo, espiga oblonga e clara na maturação, arista apical, ombro da gluma 

elevado a reto, dente da gluma curto, grão ovalado e vermelho. 

O rendimento de grãos da cultivar BRS Pastoreio foi superior à média das 

cultivares testemunhas (BRS 277 e BRS Tarumã) em três manejos de corte (sem 

corte, com um corte e com dois cortes), em todos os anos de avaliação na RHA 

2 do Rio Grande do Sul (Tabela 1). O rendimento de matéria seca de forragem 

da cultivar BRS Pastoreio também foi superior à média das testemunhas no 
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manejo com um corte, nos anos 2015 e 2016, e no manejo com dois cortes, no 

ano 2016 (Tabela 2). A média geral de rendimento de grãos de ‘BRS Pastoreio’ 

nos anos 2014, 2015 e 2016 foi 3.327 kg ha-1, 2.964 kg ha-1 e 2.422 kg ha-1, 

respectivamente, sem corte, com um corte e com dois cortes (Tabela 3). A média 

geral de rendimento de forragem de ‘BRS Pastoreio’ foi 1.332 kg MS ha-1 e 2.525 

kg MS ha-1, respectivamente com um e com dois cortes (Tabela 3). A média de 

massa de mil sementes foi 24,1 g, 23,9 g e 20,6 g; e de peso hectolítrico, 70,6 

kg hL-1, 70,2 kg hL-1 e 69,7 kg hL-1, respectivamente, sem corte, com um corte e 

com dois cortes. 

‘BRS Pastoreio’ foi enquadrada preliminarmente na Classe comercial 

“Outros usos”. A média de força de glúten (W) foi 75 x 10-4 J, com variação 

observada de 60 a 85 x 10-4 J na RHA 2 do Rio Grande do Sul. A média de índice 

de elasticidade (Ie) foi 30%; o teor médio de proteínas foi 11,1 %, na base seca; 

a média de rendimento experimental de farinha foi 50,5%, base de 14% de 

umidade; e a média de cor (análise em colorímetro Minolta) foi L* = 94,1 e b* = 

7,5. Pela classificação comercial preliminiar como “Trigo Outros Usos”, sugere-

se a utilização dos grãos de ‘BRS Pastoreio’ para formulação de alimentos 

infantis, grãos integrais em saladas, ração animal e outros usos industriais, tais 

como produção de gérmen e amido de trigo, furfural, glúten vital, etanol, cerveja, 

cola, dentre outros. 
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Tabela 1. Rendimento de grãos (kg/ha) da cultivar de trigo duplo propósito BRS 

Pastoreio – sem corte, com um corte e com dois cortes – em relação às 

testemunhas, na Região Homogênea de Adaptação 2 do Rio Grande do Sul, 

nos anos 2014, 2015 e 2016. 
SEM CORTE 

Cultivar Ano 2014  Ano 2015  Ano 2016 
 L11 L2 Média %2  L3 L2 Média %2  L4 L2 Média %2 
BRS Pastoreio 3.319 3.221 3.270 372  2.598 2.972 2.785 290  4.431 3.422 3.927 106 
BRS 277 1.173 578 876 99  605 944 775 81  3.972 2.566 3.269 88 
BRS Tarumã 517 1.253 885 101  935 1.359 1.147 119  4.485 3.844 4.165 112 
TM3 845 916 880 100  770 1.152 961 100  4.229 3.205 3.717 100 
%2 393 352 372   337 258 290   105 107 106  

UM CORTE 
Cultivar Ano 2014  Ano 2015  Ano 2016 
 L1 L2 Média %2   L2 Média %2  L4 L2 Média %2 
BRS Pastoreio 3.544 2.865 3.205 396   1.937 1.937 161  4.243 2.232 3.238 107 
BRS 277 1.131 303 717 89   941 941 78  3.007 1.856 2.432 80 
BRS Tarumã 740 1.066 903 111   1.469 1.469 122  3.868 3.401 3.635 120 
TM3 936 685 810 100   1.205 1.205 100  3.438 2.629 3.033 100 
%2 379 418 396    161 161   123 85 107  

DOIS CORTES 
Cultivar Ano 2014    Ano 2016 
 L1 L2 Média %2       L4 L2 Média %2 
BRS Pastoreio 2.812 1.830 2.321 324       3.340 1.705 2.523 110 
BRS 277 867 237 552 77       2.347 1.962 2.155 94 
BRS Tarumã 839 919 879 123       2.688 2.138 2.413 106 
TM3 853 578 716 100       2.518 2.050 2.284 100 
%2 330 317 324        133 83 110  
1Locais: L1 = Santa Rosa; L2 = Três de Maio; L3 = Campo Novo; L4 = São Borja. 
2% = porcentagem de rendimento de grãos da cultivar BRS Pastoreio em relação à média das 
testemunhas BRS 277 e BRS Tarumã. 
3TM - Média das duas testemunhas. 
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Tabela 2. Rendimento de matéria seca de forragem (kg/ha) da cultivar de trigo 

duplo propósito BRS Pastoreio – com um corte e com dois cortes – em 

relação às testemunhas, nos anos 2014, 2015 e 2016. 
UM CORTE 

Cultivar Ano 2014  Ano 2015  Ano 2016 
 L11 L2 Média %2   L2 Média %2  L4 L2 Média %2 
BRS Pastoreio 1.776 648 1.212 99   1.286 1.286 110  797 2.151 1.474 113 
BRS 277 1.791 687 1.239 101   1.281 1.281 109  859 1.699 1.279 98 
BRS Tarumã 1.636 776 1.206 99   1.059 1.059 91  569 2.077 1.323 102 
TM3 1.714 732 1.223 100   1.170 1.170 100  714 1.888 1.301 100 
%2 104 89 99    110 110   112 114 113  

DOIS CORTES 
Cultivar Ano 2014  Ano 2015  Ano 2016 
 L1 L2 Média %2   L2 Média %2  L4 L2 Média %2 
BRS Pastoreio 3.331 1.695 2.513 97   2.400 2.400 98  2.194 3.006 2.600 105 
BRS 277 3.238 1.828 2.533 98   2.314 2.314 94  2.296 2.884 2.590 105 
BRS Tarumã 3.204 2.061 2.633 102   2.587 2.587 106  1.843 2.835 2.339 95 
TM3 3.231 1.945 2.583 100   2.451 2.451 100  2.070 2.860 2.465 100 
%2 103 87 97    98 98   106 105   
1Locais: L1 = Santa Rosa; L2 = Três de Maio; L3 = Campo Novo; L4 = São Borja. 
2% = porcentagem de rendimento de matéria seca de forragem (kg/ha) da cultivar BRS Pastoreio 
em relação à média das testemunhas BRS 277 e BRS Tarumã. 
3TM - Média das duas testemunhas. 
 

Tabela 3. Média de rendimento de forragem e grãos (kg/ha) da cultivar de trigo 

BRS Pastoreio em relação às testemunhas, nos anos 2014, 2015 e 2016. 

Cultivar Rendimento de Grãos   Rendimento de Matéria 
Seca de Forragem 

 Sem Corte  Um Corte  Dois Cortes  Um Corte  Dois Cortes 
 kg/ha %1  kg/ha %1  kg/ha %1  kg/ha %1  kg/ha %1 
BRS Pastoreio 3.327 180  2.964 167  2.422 161  1.332 107  2.525 101 
BRS 277 1.640 89  1.448 81  1.353 90  1.263 102  2.512 100 
BRS Tarumã 2.066 111  2.109 119  1.646 110  1.223 98  2.506 100 
TM

2 1.853 100  1.778 100  1.500 100  1.243 100  2.509 100 
%1 180   167   161   107   101  
1% = porcentagem de rendimento de grãos da cultivar BRS Pastoreio em relação à média das 
testemunhas BRS 277 e BRS Tarumã. 
2TM - Média das duas testemunhas. 
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BRS PRIMAZ: CULTIVAR DE TRIGO SUPERPRECOCE E DE ALTA 
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Com a crescente importância da produção de soja na região Sul do 

Brasil, foram criados novos desafios aos programas de melhoramento, que 

passaram a intensificar a busca por cultivares de trigo de ciclo superprecoce, 

adequadas aos novos sistemas de produção e manejo, e que essas cultivares 

apresentem, ainda, alta produtividade de grãos, resistência às principais 

doenças, melhor qualidade tecnológica de uso final e ampla adaptação. Para 

atender a esses desafios, a Embrapa está apresentando a nova cultivar de 

trigo BRS Primaz, que é resultado de diversos anos de pesquisas e 

combinação de diferentes constituições genéticas. 

BRS Primaz (linhagem PF 110046) é originária do cruzamento entre o 

genitor feminino “PF 980241 (cruzamento PF 93232//Cook*4/VPM 1 (=LR 37))” 

e a linhagem “PF 980560 (cruzamento Embrapa 27/Buck Nandu//PF 

93159)”,como genitor masculino. A geração F1 foi conduzida em telado na 

Embrapa Trigo em 2004. As gerações F2 a F8 foram conduzidas no campo 

experimental da Embrapa Trigo, sempre pelo método genealógico. Na geração 

F8, no inverno/primavera de 2011, as sementes (na geração F9) das plantas da 

parcela foram reunidas e colhidas, no sistema massal, dando origem à 

linhagem PF 110046, com histórico de seleção: F 79509-Z-6503F-6501F-

180



6501F-2F-6501F-351F-0F.  Em 2012, a linhagem PF 110046 foi avaliada em 

“Ensaio Preliminar de Linhagens - ELP” de rendimento de grãos, apresentando 

desempenho destacado e, assim, em sequência, foi promovida ao “Ensaio 

Preliminar de Segundo Ano”, em 2013 e, posteriormente, nos anos de 2014, 

2015 e 2016, aos ensaios de “Valor de Cultivo e Uso – VCU”, sob a 

responsabilidade da Embrapa Trigo, seguindo as normas do “MAPA” para 

condução desses ensaios (BRASIL, 2008). Nesses ensaios de VCU, PF 

110046 apresentou rendimento de grãos igual à média das testemunhas, 

quando comparada com as cultivares testemunhas BRS Marcante e TBIO 

Sinuelo (Tabela 1). O percentual relativo quando comparado à média das 

testemunhas em 2014, 2015 e 2016 foi 104%, 97% e 99%, respectivamente, 

resultando em 100% para a média dos três anos avaliados (Tabela 1). 

BRS Primaz é cultivar pertencente ao grupo bioclimático de primavera, 

de porte baixo à médio (76 cm na média das avaliações em 32 experimentos 

de VCU, conduzidos no RS, SC e PR, nos anos de 2014, 2015 e 2016) e de 

ciclo superprecoce (72 dias até o espigamento e 120 dias até a maturação, na 

média das avaliações em 32 experimentos de VCU). Caracteriza-se por ser 

moderadamente resistente ao crestamento, à debulha natural e à geada na 

fase vegetativa. Tem comportamento moderadamente resistente ao 

acamamento e apresentou reação intermediária à germinação da espiga em 

pré-colheita. Com relação às principais doenças, caracteriza-se por ser: 

resistente ao oídio (Blumeria graminis); moderadamente resistente à giberela 

(Gibberella zeae) e à septoriose (Stagonospora nodorum); moderadamente 

suscetível à ferrugem da folha (Puccinia graminis tritici), com possível 

resistência de planta adulta e ao Vírus do Mosaico do Trigo (VMT); e 

apresentou reação intermediária ao Vírus do Nanismo Amarelo da Cevada 

(VNAC).  O perfil de qualidade tecnológica de BRS Primaz está apresentado 

nas Tabelas 2 e 3. A média de força de glúten foi de 205 x 10-4J e 255 x 10-4J, 

respectivamente, nas Regiões Homogêneas de Adaptação (RHA) 1 e 2 

(BRASIL, 2010). Considerando a Instrução Normativa nº 38 do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Brasil, 2010) e seu desempenho, BRS 

Primaz foi classificada, preliminarmente, na “Classe Pão”, na RHA 2, e “Classe 
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Doméstica” na RHA 1. Pela classificação preliminar como “Trigo Pão”, sugere-

se que esta cultivar seja empregada na fabricação de pães, massas 

alimentícias e crackers e, como “Trigo Doméstico”, para produção de farinhas 

de uso doméstico, confeitaria e outros produtos que exijam força de glúten 

entre 160 a 220 x 10-4J. A cultivar BRS Primaz foi registrada no Ministério da 

Agricultura, Pesca e Agropecuária sob o no 37069, e indicada para cultivo na 

Regiões Homogêneas de Adaptação 1 e 2, do Rio Grande do Sul e de Santa 

Catarina, e para a Região Homogênea de Adaptação 1 do Paraná, (Brasil, 

2008). 
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Tabela 1. Rendimento de grãos (kg ha-1) da cultivar de trigo BRS Primaz  e das 

testemunhas BRS Marcante e TBIO Sinuelo, e desempenho relativo (%) na 

média de 32 experimentos nas Regiões Homogêneas de Adaptação (RHA) 

1 e 2, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e, e na  RHA 1 do Paraná, 

nos anos de 2014 a 2016. Passo Fundo, 2017. 

 

 2014 
1
 %

 
2015 

1
 %

 
2016 

1
 % Média Geral 

1
 % 

BRS Primaz 4.870 104 4.098 97 6.735 99 5.234 100 

TBIO Sinuelo 4.857 104 4.372 104 6.873 101 5.367 102 

BRS Marcante
 

4.520 96 4.075 96 6.786 99 5.127 98 

TM
2 

4.688 100 4.223 100 6.830 100 5.247 100 

1
 % = porcentagem de rendimento de grãos da cultivar BRS Primaz em relação à média das testemunhas TBIO Sinuelo 

e BRS Marcante. 
2
 TM - Média das duas testemunhas. 
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Tabela 2. Perfil de qualidade tecnológica da cultivar de trigo BRS Primaz, a 

partir de amostras de experimentação, conduzidas pela Embrapa Trigo no 

Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, na Região Homogênea de 

Adaptação 1. Passo Fundo, 2017. 

 

Variável Melhorador Pão Doméstico Básico O. Usos Total/Média 

Nº de Amostras - 2 3 1 1 7 

Acumulado por Classe  - 2 5 6 7 7 

Classe comercial (%) - 28,6 42,9 14,3 14,3 100 

W (x 10
-4

J) - Média - 250 183 121 263 205 

P/L - Média - 1,0 1,2 0,5 1,0 1,0 

IE (%) - Média - 49,2 45,7 40,8 49,7 46,6 

Proteína (%) - Média - 13,9 15,8 - - 14,9 

NQ (s) - Média - 465 385 500 - 431 

L* - Média - 93,1 92,5 91,8 92,2 92,6 

b* - Média - 10,8 10,6 9,5 10,6 10,5 
1
L*= luminosidade (Minolta). L*= 100 (branco total); L*= 0 (preto total). 

2
b*= coordenada de 

cromaticidade (Minolta). 
3
SI = sem informação. 

 
 
 

Tabela 3. Perfil de qualidade tecnológica da cultivar de trigo BRS Primaz, a 

partir de amostras de experimentação, conduzidas pela Embrapa Trigo no 

Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, na Região Homogênea de 

Adaptação 2. Passo Fundo, 2017. 

 

Variável Melhorador Pão Doméstico Básico O. Usos Total/Média 

Nº de Amostras 1 5 1 - 1 8 

Acumulado por Classe  1 6 7 7 8 8 

Classe comercial (%) 12,5 62,5 12,5 - 12,5 100 

W (x 10
-4

J) - Média 317 252 187 - 279 255 

P/L - Média 1,4 1,0 1,7 - 0,6 1,1 

IE (%) - Média 54,2 53,0 48,3 - 62,2 53,7 

Proteína (%) - Média - 15,9 11,5 - 13,0 14,4 

NQ (s) - Média 258 407 370 - 184 356 

L* - Média 92,6 92,8 93,2 - 94,0 93,0 

b* - Média 9,9 10,5 10,8 - 10,6 10,5 
1
L*= luminosidade (Minolta). L*= 100 (branco total); L*= 0 (preto total). 

2
b*= coordenada de 

cromaticidade (Minolta). 
3
SI = sem informação. 
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O falling Number ou número de queda tem por finalidade verificar a 

atividade enzima alfa-milase a fim de detectar danos causados pela 

germinação na espiga. Segundo Germani e Carvalho (2004) as enzimas são 

proteínas com propriedades catalíticas, que participam de reações bioquímicas 

importantes em todos os sistemas vivos e que continuam atuando mesmo na 

fase pós-colheita. A atividade é bastante específica e sua intensidade depende 

das condições do meio, como atividade de água, pH, temperatura, 

concentração de substrato etc. Como todas as proteínas, sua estrutura se 

altera com o aquecimento (desnaturação) e elas perdem suas atividades acima 

de uma dada temperatura.   

A cor da farinha deriva principalmente do seu teor de carotenóides, de 

proteínas, de fibras e da presença impurezas na moagem. A farinha de trigo 

destinada à panificação deve ser alva ou levemente amarelada e sem pontos 

negros (resíduos de farelo). A cor de uma farinha de uma determinada mescla 

pode ser relacionada com o teor de cinzas que está farinha possui quando 

comparada a outra farinha desta mesma mescla. Isto significa que não se 

pode associar farinhas de mesclas diferentes, ou seja, não se pode relacionar 

a cor com o teor de cinzas de farinhas pertencentes à mesclas diferentes.

 É um método fácil de leitura direta, sem a necessidade de preparação da 

amostra, dando o resultado em diversas faixas de cores, no sistema L* a* b*, 

interpretado da seguinte maneira:  

L: luminosidade, mede intensivamente e varia de 0 a 100. Quanto mais 

próximo o valor estiver do 100, mais clara é a farinha. O valor de zero indica o 

preto total e o valor de 100 indica o branco total.  
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a+ : tonalidade predominante para o vermelho  

a - : tonalidade predominante para o verde  

b+ : tonalidade predominante para o amarelo  

b - : tonalidade predominante para o azul  

Nas panificadoras, o sistema funciona como uma ferramenta de inspeção 

e controle, já que a presença de resíduos de farelo ocasiona uma menor 

tolerância à fermentação.  

Tomando como base o grande uso de farinhas de trigo na indústria 

alimentícia nacional, bem como considerando que a cor e o falling Number são 

fatores determinantes para escolha das farinhas na área de panificação, este 

estudo teve como objetivo caracterizar as diferenças de coloração nas farinhas e 

avaliar o número de queda das farinhas de trigo Tipo 1, encontradas nos 

comércios da cidade de Cascavel – PR.   

  Para isso foram coletadas 04 diferentes marcas de farinha de trigo Tipo 

1, em embalagens de 1 kg disponíveis comercialmente na cidade de Cascavel – 

PR, no mês de junho de 2017. Essas amostras de farinha de trigo foram 

encaminhadas e analisadas no laboratório do moinho Filadélfia, localizado na 

cidade de Cascavel – PR, onde o número de quedas foi obtido através da 

mensuração da capacidade da enzima alfa-amilase em liquefazer um gel de 

amido, sendo realizada a tomada de tempo (em segundos) requerida à mistura 

para permitir a queda do agitador até uma distância fixa, sob um gel aquoso da 

farinha submetida a uma temperatura constante de 100 °C, conforme método nº 

56-81B AACC (1999). Já o teste de Colorimetria da farinha foi realizado pelo uso 

do espectrofotômetro de refletância difusa, modelo Konica Minolta, com sensor 

ótico geométrico   

A Tabela 1 mostra os resultados de cor, avaliados de forma objetiva pelo 

Colorimetro, traduzindo essa cor em números conforme método nº 14- 22 da 

AACC (1999). O resultado foi expresso em CIELAB que é o sistema de cor mais 

utilizado para a avaliação de cor em alimentos, realizando as leituras das 

amostras por refletância. 

Todas as amostras apresentaram pouca variação quanto a sua 

luminosidade indicando que as farinhas possuem coloração branca, sendo que 
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as mesmas tendem para o verde (-a*) e amarelo (+b*). O padrão de cor exigido 

pelo MAPA, é de que as farinhas apresentem um L acima de 90,00 para serem 

destinadas a panificação, isto porque são farinhas mais brancas, o que acaba 

por fornecer um produto final de melhor qualidade visualmente. As farinhas 

mais escuras podem ter sofridos interferências durante o processo de moagem, 

o que faz com que algumas partículas de farelo se misturem com a farinha 

final, deixando-a mais escura.  

 

Tabela 1: Análises de colorimetria em diferentes marcas de farinhas de trigo 

comercializadas em Cascavel –Pr. 

COR 

Amostras L a b 

Marca A 93,01 -0,55 11,30 

Marca B 91,42 -0,29 10,76 

Marca C 92,63 -0,53 10,97 

Marca D 93,37 -0,25 9,05 

    

A Tabela 2 mostra os resultados das análises de Falling Number. As 

amostras apresentaram valores de número de queda entre 319 e 356, 

considerados normais para a fabricação de pães, conforme Instrução 

Normativa Nº 7 de 2001. 

 

Tabela 2: Análises de falling Number em segundos de diferentes marcas de 

farinhas de trigo comercializadas em Cascavel –Pr. 

Amostras Umidade (%) Falling Number (seg) 

Marca A 13,4 345 

Marca B 14,1 356 

Marca C 13,8 319 

Marca D 13,9 330 

   

  A importância da verificação da atividade e do efeito da alfa-amilase se 

dá devido ao fato de a alfa-amilase exerce a função de quebrar a molécula de 
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amido, que é um polissacarídeo, em partes menores, isto é em açúcares 

diretamente fermentescíveis, o que gera uma maior produção de gases na 

fermentação do pão e conseqüentemente, um maior volume específico deste. 

 Portanto, as farinhas devem ter uma atividade diastática mediana, longe 

dos extremos. Além disto, farinhas com alta atividade diastática (enzimática) 

podem gerar massas moles (depois de prontas) e em contrapartida, as farinhas 

com baixa atividade diastática geram massas duras, o que interfere 

diretamente na textura e uniformidade do produto final.  
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A classificação comercial do trigo é regida pela Instrução Normativa nº 

38, do Mapa (BRASIL, 2010). Objetivando a adequação ao regulamento, e 

seguindo os critérios definidos pelos obtentores, as cultivares de trigo da 

Embrapa indicadas para semeadura na safra de 2018, no Rio Grande do Sul e 

em Santa Catarina, foram classificadas pela seguinte metodologia: 1 – As 

amostras de trigo usadas para a classificação comercial de cultivares foram 

provenientes de vários ensaios: preliminares, valor de cultivo e uso (VCU), 

ensaio estadual de cultivares, ensaio de qualidade industrial de trigo (EQIT), 

unidades demonstrativas, unidades de observação, entre outros. 2 – A 

classificação comercial das cultivares foi realizada por Regiões Homogêneas 

de Adaptação de Cultivares de Trigo (REUNIÃO..., 2016), de acordo com os 

seguintes agrupamentos e número mínimo de amostras: Região 1 do RS e SC 

(mínimo três amostras); Região 2 do RS e SC (mínimo três amostras). 3 – A 

classificação comercial foi obtida com base nos valores de força de glúten e de 

número de queda, de acordo com o estabelecido no Anexo III da IN nº 38, não 

considerando os valores de estabilidade apresentados neste mesmo Anexo. 4 

– Para que uma cultivar fosse enquadrada em uma classe comercial, de acordo 

com a IN n° 38, foi utilizado, como critério de classificação, a frequência relativa 

acumulada mínima de 60% das amostras na classe comercial, somando-se a 

partir da classe Melhorador até a classe Outros Usos.  
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Na Tabela 1 são apresentadas informações da classificação comercial 

das cultivares de trigo indicadas para as Regiões Homogêneas de Adaptação 1 

e 2 do Rio Grande do Sul (RS1 e RS2) e de Santa Catarina (SC1 e SC2), para 

a safra 2018. 

As cultivares BRS Guabiju (RS2; SC2), BRS Gralha Azul e BRS Pardela 

(SC1 e SC2) foram enquadradas na classe Melhorador. Destacaram-se como 

trigo Pão, na RS1 e na SC1: BRS Guabiju, BRS Marcante e BRS Parrudo; na 

RS2: BRS Guamirim; na RS2 e na SC2: BRS 208, BRS 327, BRS 331, BRS 

Joia, BRS Marcante, BRS Parrudo, BRS Primax e BRS Reponte; na SC1: BRS 

Gaivota e BRS Sabiá; e, na SC2: BRS 220, BRS Sabiá e BRS Tangará. As 

cultivares BRS Louro (RS1; SC1 e RS2; SC2) e BRS Guaraim (RS1; SC1) 

foram classificadas como classe comercial Outros Usos, em função da baixa 

força de glúten. 

A atualização anual da classificação comercial indicativa auxilia no 

acúmulo de dados de cultivares de trigo obtidas a cada ano, nas diferentes 

Regiões Homogêneas de Adaptação.  

 
Referências bibliográficas 
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Normativa n° 38, de 30 de novembro de 2010. Regulamento técnico do 

trigo. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 
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Tabela 1. Classificação comercial indicativa de cultivares de trigo da Embrapa 

indicadas para semeadura no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, por 

Região Homogênea de Adaptação, em 2018, de acordo com os valores de 

força de glúten e de número de queda estabelecidos no Anexo III da 

Instrução Normativa Nº 38, de 31 de novembro de 2010, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Embrapa Trigo, 2017. 

Cultivar/ 
região(1) 

Classe 
comercial 

indicativa(2) 

Frequência de amostras enquadradas nas Classes 
Comerciais (%)   Força de glúten (W, 10-4J) Número de 

amostras 
analisadas(5) Outros 

usos(3) Básico Doméstico Pão Melhorador 

 

Média Máxima Mínima 

RS1                       

BRS Guamirim Doméstico 1 20 31 29 19  228 412 85 123 

BRS Pastoreio Outros usos 80 20 0 0 0   72 142 44 10 

RS1; SC1                       

BRS 179 Básico 26 54 15 5 0  132 296 39 93 

BRS 208 Doméstico 3 10 39 41 7 

 

221 396 93 70 

BRS 296 Doméstico 2 35 43 18 2 

 

183 327 94 40 

BRS 327 Doméstico 2 14 38 41 5 

 

211 369 82 133 

BRS 331 Doméstico 0 24 40 19 17 

 

228 420 129 53 

BRS 374 Básico 33 48 13 6 0 

 

123 240 41 48 

BRS Guabiju Pão 2 6 11 35 46 

 

286 425 97 46 

BRS Guaraim Outros usos 47 37 16 0 0 

 

114 183 70 19 

BRS Joia Doméstico 0 21 36 36 7 

 

206 300 106 14 

BRS Louro Outros usos 86 10 2 2 0 

 

73 246 20 59 

BRS Marcante Pão 2 7 11 55 25 

 

267 408 96 55 

BRS Parrudo Pão 0 8 7 41 44 

 

287 535 125 100 

BRS Primax Doméstico 0 17 58 25 0 

 

198 263 139 12 

BRS Reponte  Doméstico 0 33 36 26 5 

 

194 308 104 39 

BRS Tarumã Doméstico 4 4 57 31 4 

 

213 334 91 23 

BRS Umbu Básico 4 39 39 18 0   174 242 77 28 

RS2                       

BRS Guamirim Pão 0 11 13 58 18  255 372 117 45 

BRS Pastoreio S.I.4 - - - - -   - - - - 

RS2; SC2                       

BRS 179 Básico 21 49 21 9 0  149 291 70 33 

BRS 208 Pão 2 9 16 52 21 

 

262 478 99 43 

BRS 296 Doméstico 5 35 40 20 0 

 

178 274 94 20 

BRS 327 Pão 0 6 27 44 23 

 

248 390 126 66 

Continua... 
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Tab. 1. Continuação. 

Cultivar/ 
região(1) 

Classe 
comercial 

indicativa(2) 

Frequência de amostras enquadradas nas Classes 
Comerciais (%)   Força de glúten (W, 10-4J) Número de 

amostras 
analisadas Outros 

usos(3) Básico Doméstico Pão Melhorador 

 

Média Máxima Mínima 

RS2; SC2                       

BRS 331 Pão 0 7 21 43 29 

 

282 356 196 14 

BRS 374 Básico 7 66 17 10 0 

 

146 264 81 29 

BRS Guabiju Melhorador 0 7 0 21 72 

 

347 456 187 14 

BRS Guaraim Básico 0 70 30 0 0 

 

149 206 109 20 

BRS Joia Pão 0 8 30 54 8 

 

228 353 141 13 

BRS Louro Outros usos 76 20 4 0 0 

 

78 175 34 25 

BRS Marcante Pão 0 13 13 25 49 

 

275 408 126 37 

BRS Parrudo Pão 2 7 17 25 49 

 

296 440 86 41 

BRS Primax Pão 30 0 8 54 8 

 

240 317 187 13 

BRS Reponte  Pão 0 3 13 64 20 

 

252 353 146 30 

BRS Tarumã Doméstico 0 25 50 25 0 

 

189 274 102 4 

BRS Umbu Doméstico 0 14 43 43 0   209 253 153 7 

SC1                       

BRS 220 Doméstico 0 25 50 25 0  199 275 150 4 

BRS Gaivota Pão 0 0 0 100 0 

 

258 271 244 4 

BRS Gralha Azul Melhorador 0 0 0 33 67 

 

307 327 277 3 

BRS Pardela Melhorador 0 0 0 40 60 

 

374 510 247 5 

BRS Sabiá Pão 0 33 0 67 0 

 

234 294 145 3 

BRS Sanhaço S.I. - - - - - 

 

- - - - 

BRS Tangará Doméstico 0 0 67 0 33   255 327 219 3 

SC2                       

BRS 220 Pão 0 17 0 83 0  238 295 105 6 

BRS Gaivota Doméstico 0 40 20 0 40 

 

259 350 150 5 

BRS Gralha Azul Melhorador 0 0 0 33 67 

 

347 421 287 3 

BRS Graúna S.I. - - - - - 

 

- - - - 

BRS Pardela Melhorador 0 0 14 14 72 

 

347 560 215 7 

BRS Sabiá Pão 0 0 33 67 0 

 

238 268 198 3 

BRS Sanhaço S.I. - - - - - 

 

- - - - 

BRS Tangará Pão 0 20 20 20 40   277 421 157 5 

1Regiões Homogêneas de Adaptação de Cultivares de Trigo: RS1: Rio Grande do Sul, Região 1; RS2: Rio Grande do 

Sul, Região 2; SC1: Santa Catarina, Região 1; SC2: Santa Catarina, Região 2. 2A classe comercial indicativa é 

estabelecida pela frequência relativa acumulada, somando-se a partir da classe Melhorador, Pão, Doméstico, Básico e 

Outros Usos, nesta ordem, até que seja obtido um mínimo de 60% do percentual acumulado em determinada classe 

comercial. 3Para enquadramento na classe “Outros Usos”, foram consideradas apenas amostras que apresentaram 

número de queda superior a 200 segundos. 4Sem informação.  
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A atualização da classificação comercial indicativa de trigo tem como 

objetivo o acréscimo anual de dados obtidos de cultivares de trigo nas 

diferentes Regiões Homogêneas de Adaptação. Esta classificação comercial é 

regida pela Instrução Normativa nº 38 (IN n° 38), do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2010) e de acordo com critérios definidos 

pelos obtentores. Cultivares de trigo da Embrapa, indicadas para semeadura 

na Região Homogênea de Adaptação 4 (RHA 4), que corresponde aos estados 

de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Bahia e 

o Distrito Federal, foram classificadas de acordo com a seguinte metodologia: 1 

– As amostras de trigo provieram de vários ensaios, tais como: ensaios 

preliminares, valor de cultivo e uso, unidades demonstrativas, unidades de 

observação, entre outros; 2 – A classificação comercial das cultivares foi 

realizada por Regiões Homogêneas de Adaptação de Cultivares de Trigo 

(REUNIÃO..., 2016). Na Região 4 foram agrupadas amostras provenientes dos 

estados acima citados e do Distrito Federal, sendo consideradas, para fim de 

classificação, no mínimo, seis amostras de trigo; 3 – A classificação comercial 

foi feita com base nos valores de força de glúten e número de queda, de 

acordo com o estabelecido no Anexo III da IN nº 38, não considerando os 

valores de estabilidade apresentados no referido Anexo; e 4 - Para que uma 
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cultivar fosse enquadrada em uma classe comercial, de acordo com a IN n° 38, 

foi utilizada a frequência relativa acumulada mínima de 60% das amostras na 

classe comercial, somando-se a partir da classe Melhorador até a classe 

Outros Usos.  

Na Tabela 1, são apresentadas informações da classificação comercial 

de cultivares de trigo indicadas para a RH4, para a safra 2018. Destacaram-se 

BRS 254, Embrapa 22 e Embrapa 42 como cultivares de trigo da classe 

Melhorador. Todas as demais cultivares foram enquadrados na classe Pão.  

A regionalização da classificação comercial de cultivares de trigo permite 

melhor conhecimento da influência de cada ambiente (Região Homogênea de 

Adaptação) sobre características de qualidade (em especial, a força de glúten), 

repercutindo no refinamento de informações para assistentes técnicos, 

agricultores, unidades de armazenamento e indústrias moageiras e de produtos 

finais, comparativamente à classificação anterior, única para cada cultivar, em 

todos os ambientes. 

 

Referências bibliográficas 
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução 

Normativa n° 38, de 30 de novembro de 2010. Regulamento técnico do trigo. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 229, 1 

dez. 2010. Seção 1. 

 

REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E 

TRITICALE, 10., 2016, Londrina, PR. Informações técnicas para trigo e 
triticale – safra 2017. Brasília, DF: Embrapa, 2016. 240 p. 
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Tabela 1. Classificação comercial de cultivares de trigo da Embrapa, indicadas 

para semeadura na Região Homogênea de Adaptação 4 (São Paulo, Mato 

Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e 

Bahia), em 2018, de acordo com os valores de força de glúten e número de 

queda, estabelecidos no Anexo III da Instrução Normativa Nº 38, de 31 de 

novembro de 2010, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Embrapa Trigo, 2017. 

 

Cultivar/ 
Classe 

comercial 
indicativa(1) 

Frequência das amostras enquadradas    Força de glúten  Número de 
amostras 

analisadas(3) 
Outros usos(2) Básico Doméstico Pão Melhorador   Média Máxima Mínima 

BR 18-Terena(4) Pão 0 4 16 64 16 
 

256 359 141 45 

BRS 207(5)  Pão 0 7 33 55 5 

 

231 362 145 40 

BRS 254(5) Melhorador 0 2 2 18 78 

 

336 487 117 41 

BRS 264(5) Pão 2 8 16 53 21 

 

251 386 98 57 

BRS 394(5) Pão 0 4 12 32 52 

 

303 470 103 25 

BRS 404(5) Pão 0 28 5 17 50 

 

282 393 147 18 

Embrapa 22(5) Melhorador 0 0 2 31 67 

 

324 446 218 45 

Embrapa 42(5) Melhorador 0 0 3 23 74   338 434 179 35 

1Estabelecida pela frequência relativa acumulada somando-se a partir da Classe Melhorador, Pão, Doméstico, Básico e 

Outros Usos, nesta ordem, até que seja obtido um mínimo de 60% do percentual acumulado em determinada classe 

comercial. 2Para enquadramento na Classe Outros Usos, foram consideradas apenas amostras que apresentaram 

Número de Queda superior a 200 segundos. 3N° total de amostras usadas para determinação da classe comercial 

indicativa. 4Indicada para MS4, SP4, MG4, GO4, DF4 e MT4 em cultivo de sequeiro no Cerrado. 5Indicada para MG4, 

GO4, DF4, MT4 e BA4 em cultivo irrigado no Cerrado. 
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CLASSIFICAÇÃO COMERCIAL INDICATIVA DE CULTIVARES DE TRIGO 
DA EMBRAPA - PARANÁ, MATO GROSSO DO SUL E SÃO PAULO, SAFRA 

2018 
Eliana Maria Guarienti1, Martha Zavariz de Miranda1, Manoel Carlos Bassoi2, 

Pedro Luiz Scheeren1 e Mariana da Cruz de Lima3 

 
1Pesquisador(a), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Centro 

Nacional de Pesquisa de Trigo (Embrapa Trigo), Passo Fundo, RS. E-mail: 

eliana.guarienti@embrapa.br. 2Pesquisador da Embrapa Soja. 3Acadêmica do 

curso de Engenharia de Alimentos - UPF. 
 

Desde junho de 2012, a Classificação Comercial de trigo é regida pela 

Instrução Normativa nº 38 (IN nº 38), do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (BRASIL, 2010). Objetivando a adequação a este regulamento 

e seguindo critérios definidos pelos obtentores, as cultivares de trigo da 

Embrapa, indicadas para semeadura no Paraná, Mato Grosso do Sul e São 

Paulo, foram classificadas de acordo com a seguinte metodologia: 1 – 

Amostras de trigo usadas para a classificação comercial de cultivares foram 

provenientes de vários ensaios, tais como: ensaios preliminares, valor de 

cultivo e uso, ensaio de qualidade industrial de Trigo (EQUIT), unidades 

demonstrativas, unidades de observação, entre outros. 2 – A classificação 

comercial de cultivares foi realizada por Regiões Homogêneas de Adaptação 

de Cultivares de Trigo (REUNIÃO..., 2016), de acordo com os seguintes 

agrupamentos e número mínimo de amostras: Região 1 do Paraná (mínimo de 

três amostras); Região 2 do Paraná e São Paulo (mínimo de três amostras); 

Região 3 do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo (mínimo de três 

amostras). 3 – A classificação comercial foi feita com base nos valores de força 

de glúten e de número de queda, de acordo com o estabelecido no Anexo III da 

IN nº 38, não considerando os valores de estabilidade apresentados no referido 

Anexo; e 4 - para que uma cultivar fosse enquadrada em uma classe comercial, 

de acordo com a IN n° 38, foi usado, como critério de classificação, a 

frequência relativa acumulada mínima de 60% das amostras na classe 
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comercial, somando-se a partir da Classe Melhorador até a Classe Outros 

Usos.  

Na Tabela 1 são apresentadas informações da classificação comercial 

de cultivares de trigo indicadas para as Regiões Homogêneas de Adaptação 1, 

2 e 3 do Paraná, Região 3 de Mato Grosso do Sul e 2 e 3 de São Paulo, para a 

safra 2018.  

Na Região 1 do PR, destacaram-se BRS Guabiju e BRS Pardela como 

cultivares de trigo da classe Melhorador. Nesta mesma região, os trigos BRS 

208, BRS 220, BRS 327, BRS Gaivota, BRS Gralha Azul, BRS Graúna, BRS 

Guamirim e BRS Sabiá foram enquadrados na classe Pão. Na Região 1 do PR, 

a cultivar BRS Louro foi classificada como trigo da classe Outros Usos e, na 

Região 2, como Básico.  

Todas as cultivares de trigo da Embrapa, indicadas para semeadura na 

Região 2 do Paraná e São Paulo, foram classificadas como trigo Pão, 

excetuando-se BRS Pardela, classificada como trigo Melhorador.  

BRS Gaivota foi classificada como trigo Pão na região 3 do PR. Na 

região 3 do PR e MS, as cultivares BRS Gralha Azul e BRS Pardela foram 

classificadas como trigo Melhorador e as demais cultivares foram enquadradas 

na Classe Comercial Pão. 

A regionalização da classificação comercial das cultivares de trigo 

permite melhor conhecimento da influência de cada ambiente (Região 

Homogênea de Adaptação) sobre características de qualidade (em especial a 

força de glúten), repercutindo no refinamento das informações para os 

assistentes técnicos, agricultores, unidades de armazenamento e indústrias 

moageiras e de produtos finais, comparativamente à classificação anterior, 

única para cada cultivar, em todos os ambientes. 

 

Referências bibliográficas 
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução 

Normativa n° 38, de 30 de novembro de 2010. Regulamento técnico do trigo. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 229, 1 

dez. 2010. Seção 1. 
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REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E 

TRITICALE, 10., 2016, Londrina, PR. Informações técnicas para trigo e 
triticale – safra 2017. Brasília, DF: Embrapa, 2016. 240 p. 

 

 

 

Tabela 1. Classificação comercial de cultivares de trigo indicadas para 

semeadura no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, em 2018, por 

Região Homogênea de Adaptação, de acordo com os valores de força de 

glúten e número de queda. Embrapa Trigo, 2017. 

Cultivar/ 
região1 

Classe 
comercial 
indicativa2 

Frequência das amostras enquadradas    Força de glúten  Número de 
amostras 

analisadas4 Outros 
Usos3 Básico Doméstico Pão Melhorador 

 

Média Máxima Mínima 

PR1                       

BRS 208 Pão 0 9 9 40 42 

 

282 423 138 45 

BRS 220 Pão 0 7 19 44 30 

 

259 328 129 27 

BRS 296 S.I.5 - - - - - 

 

- - - - 

BRS 327 Pão 0 12 25 13 50 

 

244 320 111 8 

BRS 331 S.I. - - - - - 

 

- - - - 

BRS 374 Básico 0 67 33 0 0 

 

153 197 119 3 

BRS Gaivota Pão 0 16 11 26 47 

 

282 425 150 19 

BRS Gralha Azul Pão 0 0 8 54 38 

 

296 465 185 13 

BRS Graúna Pão 0 0 36 46 18 

 

264 470 163 11 

BRS Guabiju Melhorador 0 0 0 12 88 

 

391 500 238 8 

BRS Guamirim Pão 0 0 0 78 22 

 

279 308 223 9 

BRS Guaraim Básico 0 100 0 0 0 

 

124 156 108 3 

BRS Louro Outros usos 63 25 12 0 0 

 

102 200 71 8 

BRS Marcante Pão 0 0 0 67 33 

 

288 313 266 3 

BRS Pardela Melhorador 0 3 7 18 72 

 

348 529 142 29 

BRS Parrudo S.I. - - - - - 

 

- - - - 

BRS Reponte Doméstico 0 33 33 33 0 

 

192 274 132 3 

BRS Sabiá Pão 0 5 28 50 17 

 

250 444 155 18 

BRS Sanhaço Doméstico 0 11 34 44 11 

 

228 343 137 9 

BRS Tangará Doméstico 0 20 30 25 25 

 

238 379 102 20 

BRS Tarumã Doméstico 0 33 33 33 0 

 

201 282 126 3 

BRS Umbu Doméstico 0 0 67 33 0   198 230 161 3 
 

Continua... 
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Tab. 1. Continuação. 

Cultivar/ 
região1 

Classe 
comercial 
indicativa2 

Frequência das amostras enquadradas    Força de glúten  Número de 
amostras 

analisadas5 Outros 
Usos3 Básico Doméstico Pão Melhorador 

 

Média Máxima Mínima 

PR2                       

BRS Louro Básico 0 50 50 0 0   157 192 128 4 

PR2;SP2                        

BRS 208 Pão 0 5 7 36 52 
 

306 469 188 87 

BRS 220 Pão 0 10 19 41 30 

 

266 439 130 59 

BRS Gaivota Pão 0 7 7 42 44 

 

298 405 202 27 

BRS Gralha Azul Pão 0 0 22 28 50 

 

306 452 183 18 

BRS Graúna Pão 0 6 0 47 47 
 

309 470 180 17 

BRS Guamirim Pão 0 12 0 44 44 

 

317 464 242 16 

BRS Pardela Melhorador 0 5 3 15 77 

 

356 563 117 39 

BRS Sabiá Pão 0 8 20 44 28 

 

265 379 165 25 

BRS Sanhaço Pão 0 0 17 66 17 

 

269 429 177 12 

BRS Tangará Pão 0 8 13 57 22   285 436 177 23 

PR3                        

BRS Gaivota Pão 0 0 12 37 51   309 508 183 41 

PR3;MS3                        

BRS 208 Pão 0 2 8 52 38 
 

291 492 144 165 

BRS 220 Pão 0 3 12 43 42 

 

285 427 107 121 

BRS Gralha Azul Melhorador 0 5 5 30 60 

 

316 400 198 20 

BRS Graúna Pão 0 3 6 55 36 

 

297 549 155 33 

BRS Guamirim Pão 0 3 23 43 31 

 

263 375 155 35 

BRS Pardela Melhorador 0 3 5 23 69 

 

343 547 185 93 

BRS Sabiá Pão 0 2 38 39 21 

 

246 392 139 47 

BRS Sanhaço Pão 4 8 21 50 17 

 

247 376 91 24 

BRS Tangará Pão 0 5 6 50 39   290 473 114 58 

MS3;SP3                        

BRS 327 Pão 0 11 11 22 56   292 461 177 9 

PR3;MS3;SP3                      

BR 18-Terena Pão 0 6 14 49 31   274 451 139 150 

SP2                       

BRS 327 S.I. - - - - -   - - - - 

1 Regiões Homogêneas de Adaptação de Cultivares de Trigo: PR1: Paraná, Região 1; PR2: Paraná, Região 2; PR3: 

Paraná, Região 3; SP2: São Paulo, Região 2; SP3: São Paulo Região 3; MS3: Mato Grosso do Sul, Região 3. 2 A classe 

comercial indicativa é estabelecida pela frequência relativa acumulada somando-se a partir da classe Melhorador, Pão, 

Doméstico, Básico e Outros Usos, nesta ordem, até que seja obtido um mínimo de 60% do percentual acumulado em 

determinada classe comercial. 3 Para enquadramento na Classe Outros Usos, foram consideradas apenas amostras 

que apresentaram Número de Queda superior a 200 segundos. 4 N° total de amostras usadas para determinação da 

classe comercial indicativa. 5 Sem informação. 
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 CULTIVAR DE TRIGO LG FORTALEZA 

 

Vanderlei Doneda Tonon 1 

 

¹Pesquisador da LIMAGRAIN BRASIL S.A., Avenida Plácido de Castro, 1050, 

Térreo, CEP 98.035-128, Cruz Alta - RS. E-mail: vanderlei.tonon@limagrain.com 

 

A cultivar de Trigo LG FORTALEZA é originária do cruzamento simples 

realizado no período de verão de 2008/2009 entre as cultivares Quartzo (Genitor 

Feminino) e Fundacep Cristalino (Genitor Masculino). As gerações segregantes 

foram conduzidas e selecionadas a campo e em casa de vegetação utilizando o 

método genealógico modificado no período do inverno de 2009 ao verão de 

2011/2012, sendo na estação de inverno em Cruz Alta - RS e no verão (geração 

extra) em Bom Jesus-RS. Em 2012 e 2013 a cultivar participou de ensaios 

preliminares e nos anos de 2014 a 2016 em ensaios de Valor de Cultivo e Uso 

(VCU) sob a designação experimental de linhagem LGWZ 12-0067. Neste 

período foram avaliadas as características de produtividade, qualidade 

tecnológica da farinha, reações as principais doenças causadas por fungos e 

vírus e demais características agronômicas, nos Estados do Rio Grande do Sul 

e Paraná. Os dados de rendimento e percentual relativo as cultivares 

testemunhas encontram-se nas tabelas 1, 2, 3 e 4. LG FORTALEZA é uma 

cultivar de ciclo médio/precoce levando aproximadamente 78 dias da 

emergência ao espigamento e 136 dias a maturação. Apresenta estatura média 

de planta (86cm), sendo classificada como moderadamente resistente ao 

acamamento. Quanto á reação as doenças, exibe moderada resistência ao oídio, 

manchas foliares e vírus do mosaico comum do trigo, moderada resistência a 

moderada suscetibilidade a giberela e suscetibilidade a ferrugem da folha. 

Comercialmente, está classificada como Trigo Melhorador apresentando 61,5 % 

das análises, valores de força de glúten (W) superior a 300 x 10-4J. Para 

germinação pré-colheita ou germinação na espiga, a cultivar está classificada 

como resistente a moderadamente resistente. LG FORTALEZA está registrada 
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no Registro Nacional de Cultivares (RNC) do Ministério da Agricultura (MAPA) 

sob o número 36.933 para as Regiões Homogêneas de adaptação do Trigo 1 e 

2 dos Estados do Rio Grande do Sul e Paraná.  

Tabela 1: Rendimento (kg/ha) da cultivar LG FORTALEZA e percentagem em 
relação à testemunha média na REGIÃO 1* do RS. 
    

ANO CULTIVAR  Testemunha**   
    T1 T2 TM % 

      
2014 4695 4783 4189 4486 105 
2015 3747 3917 3782 3849 97 
2016 6278 6433 5936 6185 102 

Media 4906 5044 4636 4840 101 
* Locais da Região 1 do RS: Cruz Alta, Passo Fundo, Vacaria, Bom Jesus e São 
Gabriel. 
** Testemunhas:  
Ano de 2014: Tbio Sinuelo, Tbio Pioneiro e BRS 331 
Ano de 2015: Tbio Sinuelo, LG ORO e LG PRISMA 
Ano de 2016: Tbio Sinuelo, LG ORO e Tbio Sintonia 
 
 
Tabela 2: Rendimento (kg/ha) da cultivar LG FORTALEZA e percentagem em 
relação à testemunha média na REGIÃO 2* do RS. 
    

ANO CULTIVAR Testemunha**       
    T1 T2 TM % 

2014 4506 4911 4076 4494 100 
2016 6036 6429 5479 5954 101 
Media 4506 4911 4076 4494 100 

* Locais da Região 1 do RS: São Luiz Gonzaga, Santo Augusto e Cachoeira do 
Sul 
** Testemunhas:  
Ano de 2014: Tbio Sinuelo, Tbio Pioneiro e BRS 331 
Ano de 2016: Tbio Sinuelo, LG ORO e Tbio Sintonia 
 
Tabela 3: Rendimento (kg/ha) da cultivar LG FORTALEZA e percentagem em 
relação à testemunha média na REGIÃO 1* do PR. 

ANO CULTIVAR  Testemunha**     
    T1 T2 TM % 

2015 3765 3644 3484 3564 106 
2016 6374 6636 6463 6550 97 

Media 5069 5140 4973 5057 100 
* Locais da Região 1 do PR: Guarapuava e Ponta Grossa 
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** Testemunhas:  
Ano de 2015: Tbio Sinuelo, LG ORO e LG PRISMA 
Ano de 2016: Tbio Sinuelo, LG ORO e Tbio Mestre 
 
 
Tabela 4: Rendimento (kg/ha) da cultivar LG FORTALEZA e percentagem em 
relação à testemunha média na REGIÃO 2* do PR. 
     

ANO CULTIVAR  Testemunha**     
    T1 T2 TM % 

2015 3678 3846 3401 3623 101 
2016 6072 6379 5368 5873 103 

Media 4875 5112 4384 4748 103 
* Locais da Região 1 do PR: Cascavel e Pato Branco 
** Testemunhas:  
Ano de 2015: Tbio Sinuelo, LG ORO e LG PRISMA 
Ano de 2016: Tbio Sinuelo, LG ORO e Tbio Mestre 
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DENSIDADES E AMBIENTES 
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Grave; Décio wasmuth1; Eriton Assis Marinho1 e Francisco de Assis Franco1 

 

1COODETEC - Desenvolvimento, Produção e Comercialização Agrícola LTDA, 

BR 467, Km 98, CEP 85.813-450, Cascavel, PR, Brasil. 

mateus.polo@coodetec.com.br. 

 

Cultivares do programa de melhoramento de trigo da Coodetec com alto 

potencial de rendimento de grãos e tipo agronômico (FRANCO et al., 2011; 

FRANCO et al., 2015; FRANCO et al., 2016), foram geradas ao longo do 

tempo, com o objetivo de aumentar a produtividade e consequentemente  a 

rentabilidade do produtor. Para fortalecer as informações técnicas, registradas 

para essas cultivares, são conduzidos anualmente diversos trabalhos com o 

intuito de aprofundar as análises de capacidade de resposta em relação a 

melhor forma de condução nos diversos locais onde as mesmas encontram-se 

registradas.   

Dessa forma, foram avaliadas 4 cultivares e 2 linhagens de trigo da 

Coodetec com diferentes características (CD 1104, CD 12251, CD 1303, CD 

1440, CD 15922 e CD 1705) combinadas com 4 densidades de semeadura 

(150, 300, 450 e 600 sementes por m2) em 3 locais de indicação de cultivo 

(Cascavel/PR, Guarapuava/PR e Santo Augusto/RS).  O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 3 repetições em parcelas 

constituídas de 6 linhas de 5 m de comprimento, espaçadas em 0,20 m entre 

linhas. A adubação e o controle de doenças e pragas foram efetuados 

conforme Informações técnicas para Trigo e Triticale - Safra 2016. No momento 

da semeadura as sementes foram tratadas com Triadimenol + Imidacloprid. A 

variável obtida foi o rendimento de grãos, a qual foi submetida a análise de 

variância e ao teste de agrupamento de médias Scoot-Knot a 5 % de 

probabilidade. 
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As médias da Tabela 2 demonstraram que as novas cultivares de trigo 

ficaram iguais em relação à resposta de rendimento de grãos quando foram 

submetidas às diferentes densidades de semeadura. Da mesma forma a 

maioria das cultivares e linhagens testadas não expressaram médias de 

rendimento de grãos superior quando foram beneficiadas pelas altas 

densidades de semeadura. Dentre estas, cabe destacar que a CD 1303 teve 

maior rendimento de grãos quando utilizado a densidade de 300 sementes por 

m2, onde a menor densidade ou as duas maiores foram fatores negativos para 

estes ambientes avaliados. 

 

Tabela 1. Médias de espigamento (ESP), altura de plantas (AP), acamamento 

(AC) e maturação fisiológica (MAT), de 4 cultivares e 2 linhagens de trigo 

em diferentes locais no ano de 2016. Cascavel-PR, 2017. 

Cultivar 
ESP AP AC MAT 

(dias) (cm) (%) (dias) 

CD 1104 79 83 17 136 

CD 12251 83 73 3 139 

CD 1303 72 70 2 127 

CD 1440 79 79 4 136 

CD 15922 80 74 14 137 

CD 1705 81 74 6 137 

 

 

Tabela 2. Médias de rendimento de grãos (kg há-¹) de 4 cultivares e 2 

linhagens de trigo em 4 densidades de semeadura no ano de 2016. 

Cascavel-PR, 2017.   

Cultivar  
Densidade de sementes m² 

150             300            450 
 

       600     

CD 1104 6064 aA 6071 aA 5819 aA 5853 aA 

CD 12251 6122 aA 6033 aA 5945 aA 5749 aA 

CD 1303 5840 aB 6331 aA     5677 aB  5787 aB 

CD 1440 6030 aA 6154 aA     6015 aA  5479 aB 

CD 15922 5761 aA 5680 aA 5701 aA 5586 aA 

CD 1705 6259 aA 6195 aA 5851 aA 6076 aA 
As médias com mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem pelo teste de agrupamento de 
médias de Scoot-Knot a 5 % de probabilidade. 
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Os dados obtidos na Tabela 3, nas localidades de Cascavel/PR e Santo 

Augusto/RS, apresentaram maiores médias de rendimento expressando 

interação positivas para algumas cultivares. Nesta condição a cultivar CD 1705 

foi a única que teve maior média dentro dos dois ambientes de maior 

produtividade. A interação permitiu identificar que em Cascavel/PR a cultivar 

CD 1303 e a linhagem CD 12251 foram similares a  cultivar CD 1705. No 

ambiente de Santo Augusto a CD 1104 e a CD 1440 também tiveram média 

semelhante a esta cultivar. 

 

Tabela 3. Médias de rendimento de grãos (kg há-¹) de 6 cultivares de trigo em 3 

localidades no ano de 2016. Cascavel-PR, 2017 

Cultivar 
      Localidade         

 
Cascavel - PR Guarapuava - PR   S. Augusto - RS 

CD 1104 5794 bB 5680 aB 6381 aA 

CD 12251 6447 aA 5967aB 5472 bC 

CD 1303 6436 aA 5521 aB 5771 bB 

CD 1440 5855 bB 5707 aB 6197 aA 

CD 15922 5776 bA 5464 aA 5806 bA 

CD 1705 6539 aA 5637 aC 6111 aB 

MÉDIA LOCAL         6141 A          5663 C           5956 B   

As médias com mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem pelo teste de agrupamento de 
médias de Scoot-Knot a 5 % de probabilidade. 

 

Conforme os dados obtidos na tabela 4, as médias de rendimento de 

grãos foram maiores nas densidades mais baixas (150 e 300 sementes por 

m2), mas permitiram concluir que a densidade não teve importância na 

definição da produtividade das cultivares avaliadas, para estas condições do 

ano de 2016, mesmo envolvendo ambientes representativos das regiões 

tritícolas do Paraná e Rio Grande do Sul. 
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Tabela 4. Médias de rendimento de grãos (kg há-¹) das 6 cultivares de trigo na 

interação dentro de  4 densidades de semeadura em 3 localidades no ano 

de 2016. Cascavel-PR, 2017. 

 

      Localidade         
 Média 

Densidade Cascavel Guarapuava S.Augusto 

150 6123 a A 5717 a B 6198 a A 6013 a 

300 6354 a A 5940 a B 5938 a B 6077 a 

450 6048 a A 5561 b B 5896 a A 5835 b 

600 6040 a A 5433 b B 5793 a A 5755 b 

Média 6141 A   5663 C   5956 B     
 As médias com mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem pelo teste de agrupamento de 

médias de Scoot-Knot a 5 % de probabilidade. 
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A Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale (CBPTT) realiza, 

anualmente, o Ensaio Estadual de Cultivares de Trigo (EECT) nos Estados do 

Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e na região mais fria do Paraná, visando 

subsidiar as indicações de cultivares. O EECT é um ensaio cooperativo, tendo 

a participação das principais instituições de pesquisa com trigo no Sul do 

Brasil: Biotrigo, Coodetec, Embrapa, Epagri, FAPA, Fepagro, IFRS, Limagrain, 
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OR Sementes, Setrem, UFRGS e Unijuí. O EECT é realizado em vários locais, 

representativos das Regiões Homogêneas de Adaptação (RHA) de Cultivares 

de Trigo (RHA 1RS, 2RS, 1SC, 2SC e 1PR), sendo organizado pela Fepagro 

em parceria com a Embrapa Trigo. A Fepagro e a Embrapa Trigo têm o 

compromisso de distribuir as sementes às Instituições/Empresas responsáveis 

pela condução dos experimentos, bem como de reunir, analisar e divulgar os 

dados obtidos. Esse trabalho objetiva relatar os resultados do EECT, conduzido 

no ano 2016. 

O EECT, em 2016, obedeceu a programação estabelecida durante a 9ª 

Reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale, realizada em 

Passo Fundo/RS, em 2015. Foram avaliadas 29 cultivares de trigo (Ametista, 

BRS 327, BRS 331, BRS Marcante, BRS Parrudo, BRS Reponte, Campeiro, 

CD 1104, CD 1440, CD 1805, Esporão, Jadeíte 11, LG Oro, LG Prisma, 

Marfim, ORS 1401, ORS Vintecinco, Quartzo, TBIO Iguaçu, TBIO Itaipu, TBIO 

Mestre, TBIO Noble, TBIO Pioneiro 2010, TBIO Sintonia, TBIO Sinuelo, TBIO 

Sossego, TBIO Tibagi, TBIO Toruk e Topázio) em 18 experimentos (Tabela 1). 

Foram consideradas como testemunhas as cultivares Ametista, Marfim e TBIO 

Sinuelo. 

Os experimentos foram conduzidos no delineamento de blocos 

casualizados com 3 ou 4 repetições, sendo a unidade experimental constituída 

por cinco fileiras de 5 m de comprimento, espaçadas 0,2 m entre si (área útil = 

5 m2), na densidade de aproximadamente 330 plantas/m2. As sementes foram 

tratadas com inseticida imidaclopride, na dose de 100 mL para cada 100 kg de 

sementes. Os experimentos foram conduzidos com aplicação de fungicida na 

parte aérea. Foram utilizados, preferencialmente, produtos comerciais 

constituídos por misturas de estrobirulinas e triazóis, sendo que o número de 

aplicações variou entre duas a quatro conforme o experimento. O número de 

aplicações de inseticida na parte aérea, bem como o produto comercial 

utilizado, também variou conforme o experimento. 

Somente foram considerados para análise os experimentos cujos 

coeficientes de variação foram inferiores a 20%. Os dados de rendimento de 

grãos, em kg/ha, foram submetidos à análise da variância, sendo as médias 
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agrupadas conforme método de Scott & Knott (1974). O desempenho das 

cultivares foi expresso em percentagem relativa em comparação com a média 

das duas melhores testemunhas em cada local de avaliação e na média das 

Regiões Homogêneas de Adaptação e do Estado. As análises estatísticas 

foram realizadas com o auxílio do programa computacional GENES (Cruz, 

2006). 

A média geral de rendimento de grãos do EECT, em 2016, foi 5.526 

kg/ha, sendo a maior média anual já obtida, considerando o histórico de anos 

de realização deste ensaio. No Rio Grande do Sul, as médias de rendimentos 

de grãos (Tabela 2) foram 5.835 kg/ha na Região 1; 5.050 kg/ha na Região 2; e 

5.499 kg/ha no Estado RS. Em Santa Catarina, as médias foram 5.081 kg/ha na 

Região 1; 5.690 kg/ha na Região 2; e 5.284 kg/ha no Estado SC (Tabela 2). No 

Paraná, a média do ensaio conduzido em Guarapuava foi 6.628 kg/ha. 

Os experimentos conduzidos em Passo Fundo - 1ª época (semeadura 

em 14/06/2016), Não-Me-Toque e Guarapuava tiveram as maiores médias de 

rendimento de grãos, respectivamente, em valores absolutos: 6.796 kg/ha, 

6.628 kg/ha e 6.628 kg/ha. 

As cultivares que se destacaram, superando ou igualando-se à média 

das melhores testemunhas por estado e em cada Região Homogênea (Tabela 

2) foram: 

Estado do Rio Grande do Sul: BRS Reponte (106%), Quartzo (104%), 

TBIO Itaipu (103%), ORS Vintecinco (102%) e TBIO Sinuelo (101%). 

Região 1 RS: BRS Reponte (108%), TBIO Itaipu (104%), ORS 

Vintecinco (104%), TBIO Sinuelo (102%), TBIO Toruk (101%) e Quartzo 

(101%). O rendimento de grãos máximo foi 7.932 kg/ha, em Não-Me-Toque 

(cultivar TBIO Toruk). 

Região 2 RS: Quartzo (110%), BRS Reponte (103%), TBIO Mestre 

(102%), TBIO Sossego (102%), TBIO Itaipu (101%), LG Oro (101%) e TBIO 

Iguaçu (101%). O rendimento de grãos máximo foi 7.103 kg/ha, em Santo 

Augusto (cultivar Quartzo). 
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Estado de Santa Catarina: ORS Vintecinco (116%), TBIO Mestre 

(113%), Jadeíte 11 (110%), TBIO Itaipu (106%), BRS Reponte (103%), Quartzo 

(103%), LG Oro (103%) e CD 1104 (101%). 

Região 1 SC: ORS Vintecinco (119%), TBIO Mestre (117%), TBIO Itaipu 

(115%), Jadeíte 11 (110%), LG Oro (107%), TBIO Sintonia (105%), TBIO 

Pioneiro 2010 (104%), BRS Reponte (103%), Quartzo (102%), BRS 327 

(101%) e CD 1440 (101%). O rendimento de grãos máximo foi 7.058 kg/ha, em 

Canoinhas (cultivar TBIO Mestre). 

Região 2 SC: ORS Vintecinco (110%), Jadeíte 11 (109%), CD 1104 

(108%), TBIO Mestre (106%), Quartzo (105%), Ametista (103%), BRS Reponte 

(103%), Topázio (103%) e Campeiro (100%). O rendimento de grãos máximo 

foi 6.731 kg/ha, em Chapecó (cultivar ORS Vintecinco). 

Estado do Paraná (Guarapuava): TBIO Toruk (124%), BRS Reponte 

(114%), ORS Vintecinco (112%), Quartzo (110%), TBIO Itaipu (109%), TBIO 

Mestre (108%), TBIO Iguaçu (105%), TBIO Sinuelo (104%), CD 1440 (103%), 

LG Oro (103%), TBIO Noble (103%), BRS Parrudo (102%), ORS 1401 (102%), 

Jadeíte 11 (100%) e TBIO Sossego (100%). O rendimento de grãos máximo foi 

8.174 kg/ha (cultivar TBIO Toruk). 
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Tabela 1. Regiões Homogêneas de Adaptação (RHA) de cultivares de trigo e 
respectivos municípios onde foram conduzidos os experimentos. Ensaio 
Estadual de Cultivares de Trigo, 2016. 
RHA Municípios 
1 RS Coxilha, Cruz Alta, Não-Me-Toque, Passo Fundo*, Sertão e Vacaria* 
2 RS Augusto Pestana, Eldorado do Sul, Ijuí, Santo Augusto, São Borja e Três de Maio 
1 SC Campos Novos e Canoinhas 
2 SC Chapecó 
1 PR Guarapuava 

* = Duas épocas de semeadura 
 

Tabela 2. Rendimento de grãos médio das cultivares de trigo avaliadas em 
2016 e percentual relativo ao desempenho médio das duas melhores 
testemunhas (%), nas Regiões de Adaptação 1 e 2 RS, bem como nos 
Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ensaio Estadual 
de Cultivares de Trigo, 2016. 

Cultivar  Região 1 RS Região 2 RS Estado RS Estado SC Estado PR 
 Kg/ha % Kg/ha % Kg/ha % Kg/ha % Kg/ha % 

1 Ametista* 5.874 96 5.125 97 5.553 96 5.428 99 6.307 95 
2 BRS 327 6.038 99 5.006 94 5.596 97 5.403 99 5.754 87 
3 BRS 331 5.264 86 3.807 72 4.639 80 4.682 86 6.444 97 
4 BRS Marcante 5.945 97 5.188 98 5.620 97 4.574 84 6.022 91 
5 BRS Parrudo 5.798 95 4.831 91 5.384 93 4.606 84 6.769 102 
6 BRS Reponte 6.633 108 5.479 103 6.138 106 5.646 103 7.572 114 
7 Campeiro 5.874 96 5.172 97 5.573 97 5.322 97 6.085 92 
8 CD 1104 5.846 96 5.258 99 5.594 97 5.509 101 6.238 94 
9 CD 1440 5.195 85 4.908 92 5.072 88 5.198 95 6.828 103 
10 CD 1805 5.537 90 5.076 96 5.339 93 4.969 91 6.604 100 
11 Esporão 5.511 90 4.534 85 5.092 88 4.823 88 5.946 90 
12 Jadeíte 11 5.749 94 5.286 100 5.551 96 5.992 110 6.639 100 
13 LG Oro 5.820 95 5.375 101 5.629 98 5.618 103 6.828 103 
14 LG Prisma 5.490 90 4.775 90 5.184 90 5.228 96 6.431 97 
15 Marfim* 5.809 95 4.825 91 5.387 93 4.642 85 6.337 96 
16 ORS 1401 5.561 91 4.933 93 5.292 92 5.243 96 6.752 102 
17 ORS Vintecinco 6.349 104 5.211 98 5.861 102 6.335 116 7.413 112 
18 Quartzo 6.170 101 5.832 110 6.025 104 5.642 103 7.257 110 
19 TBIO Iguaçu 5.877 96 5.337 101 5.645 98 5.030 92 6.916 105 
20 TBIO Itaipu 6.358 104 5.380 101 5.939 103 5.784 106 7.238 109 
21 TBIO Mestre 5.628 92 5.439 102 5.547 96 6.176 113 7.148 108 
22 TBIO Noble 5.907 97 4.985 94 5.512 95 5.166 94 6.798 103 
23 TBIO Pioneiro 2010 5.765 94 4.760 90 5.334 92 5.174 95 5.761 87 
24 TBIO Sintonia 5.586 91 4.621 87 5.172 90 5.308 97 5.584 84 
25 TBIO Sinuelo* 6.222 102 5.277 99 5.817 101 5.346 98 6.897 104 
26 TBIO Sossego 5.818 95 5.416 102 5.646 98 5.220 95 6.630 100 
27 TBIO Tibagi 5.789 95 4.304 81 5.153 89 5.006 92 6.480 98 
28 TBIO Toruk 6.209 101 5.179 98 5.767 100 5.009 92 8.174 124 
29 Topázio 5.603 92 5.131 97 5.401 94 5.152 94 6.362 96 
 Média Geral 5.835 95 5.050 95 5.499 95 5.284 97 6.628 100 
 Média 2T 6.118 100 5.310 100 5.772 100 5.468 100 6.617 100 
* = testemunhas; Média 2T = média da média das duas melhores testemunhas em cada experimento. 
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O nanismo amarelo em cereais de inverno no Brasil é causado, 

predominantemente, pelo Barley yellow dwarf virus – BYDV-PAV (Luteovirus, 

Luteoviridae) (Parizoto et al., 2013) e transmitido, principalmente, pelos afídeos 

Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758), com ocorrências no outono e na 

primavera, e Sitobion avenae (Fabricius, 1775), na primavera (Parizoto et al., 

2013). O potencial de dano deste complexo afídeo-vírus à produção de trigo 

resulta da interação entre o nível de tolerância/resistência das cultivares e a 

incidência da doença, sob a influência das condições meteorológicas. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar o componente tolerância/resistência ao 

BYDV-PAV das cultivares de trigo do Ensaio Estadual de Cultivares do Rio 

Grande do Sul (EEC-RS) em 2016. 

Foram avaliados 34 genótipos de trigo, sendo 30 cultivares do EEC-RS 

e 4 testemunhas (BRS Timbaúva e BR 35, tolerantes; Embrapa 16 e BR 14, 

intolerantes ao BYDV-PAV) (Barbieri et al., 2001; Cezare et al., 2011). O vetor 

utilizado foi R. padi, cujas colônias avirulíferas vêm sendo mantidas na 

Embrapa Trigo desde 2006. O isolado viral de BYDV-PAV utilizado, 

denominado 40Rp (GenBank: JX067816), é originário de aveia preta coletada 

em Passo Fundo, RS, em 2007. O inóculo viral foi multiplicado em plantas de 

aveia preta, empregadas na criação de R. padi virulíferos. O ensaio foi 

realizado em telado da Embrapa Trigo (Passo Fundo, RS) entre julho e 

novembro de 2016. As cultivares de trigo foram semeadas em 7 de julho em 

vasos plásticos (capacidade de 7 litros). Após a emergência, foi realizado 
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desbaste, mantendo-se cinco plantas por vaso. Para cada cultivar, cinco vasos 

foram submetidos à inoculação (infestação com R. padi virulífero). Outros cinco 

vasos, não inoculados, serviram como testemunha do padrão de 

desenvolvimento e potencial produtivo do genótipo nas condições em que o 

ensaio foi conduzido. A inoculação foi realizada em 22 de julho (estádio de 

duas folhas expandidas). Os vasos a serem inoculados foram transferidos para 

outro telado, onde cada uma das plantas recebeu um fragmento de folha com 

10 pulgões, posicionado na intersecção entre as duas folhas. Dois dias após, 

foi realizada reinfestação nas plantas que continham menos de 10 pulgões. O 

período para transmissão do vírus foi de uma semana, após o que foi aplicado 

inseticida (141 g/L tiametoxam + 106 g/L lambda-cialotrina). Após a morte dos 

pulgões, os vasos inoculados foram transferidos para o telado inicial e, para 

cada genótipo, foram formados cinco pares, compostos por um vaso inoculado 

e um vaso não inoculado, que foram distribuídos aleatoriamente na área do 

telado. Nitrogênio em cobertura foi aplicado na forma de ureia (1,5 g/vaso) no 

estádio de afilhamento. Durante o ensaio, foram aplicados inseticidas e 

fungicidas para evitar a ocorrência de insetos e de doenças. A colheita iniciou 

em 21 de outubro de 2016. As avaliações visuais de sintomas foram realizadas 

em 31 de agosto de 2016 (alongamento), 20 de setembro 

(alongamento/emborrachamento) e 4 de outubro 2016 (espigamento/floração). 

A avaliação visual de sintomas foi realizada por comparação da estatura de 

planta e massa da parte aérea, estimando-se a redução que o conjunto de 

plantas inoculadas apresentou em relação ao conjunto de plantas não 

inoculadas para cada um dos cinco pares de vasos de cada cultivar. Foram 

atribuídas notas de acordo com a seguinte escala: 1 = 0 a 20% de redução; 2 = 

21 a 40% de redução; 3 = 41 a 60% de redução; 4 = 61 a 80% de redução; e 5 

= redução superior a 81%. O conjunto de plantas de cada vaso foi colhido 

separadamente e determinado o peso total de grãos para cada unidade 

experimental (vaso). As comparações foram realizadas utilizando-se o peso de 

grãos produzido por vaso (g/vaso). O dano causado por BYDV-PAV sobre a 

produtividade de grãos foi estimado para cada cultivar, comparando-se o 

tratamento “Plantas Inoculadas” (I) com o tratamento “Plantas Não Inoculadas” 
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(NI), conforme a seguinte fórmula: Dano% = (NI - I)/(NI)*100, onde: NI = peso 

de grãos/vaso para o tratamento plantas não inoculadas; I = peso de 

grãos/vaso para o tratamento plantas inoculadas. 

Todas as cultivares avaliadas apresentaram sintomas. Para a maioria 

das cultivares houve variação na nota atribuída entre as repetições. As notas 

médias variaram entre 1,8 a 5 (Tabela 1). Para as testemunhas tolerantes, as 

notas médias foram 1,8 (BR 35) e 2,8 (BRS Timbaúva). Para as testemunhas 

intolerantes, as notas médias foram 4,1 (Embrapa 16) e 5 (BR 14). Entre as 

cultivares do ensaio estadual, BRS Parrudo, ORS Vintecinco, LG Oro, TBIO 

Tibagi e Quartzo apresentaram nota média final abaixo de 3. No outro extremo, 

apresentaram notas médias iguais ou superiores a 4 as cultivares CD 1104, 

TBIO Toruk, CD 1805, Esporão, Topázio, ORS 1401, Ametista, TBIO Sintonia, 

Celebra e TBIO Noble. Em geral, as plantas com notas iguais ou superiores a 

4, além de pronunciada redução da estatura, da massa da parte aérea e do 

severo amarelecimento das folhas, também apresentaram atraso do ciclo de 

desenvolvimento, retardando a colheita em até 15 dias. A correlação entre nota 

visual e atraso em dias para a colheita foi 0,71. Os danos à produtividade de 

grãos causados por BYDV-PAV, em média, foram de 42,8%. A distribuição de 

frequência foi: danos 0-20% = 2,9% (1 cultivar); 21%-40% = 41,2% (14); 41%-

60% = 50,0% (17); 61%-80% = 5,9% (2) e 81%-100% = 0 (0). Além das 

testemunhas BRS Timbaúva e BR 35, os menores danos foram registrados 

para ORS Vintecinco, BRS Parrudo, LG Oro e Marfim. Destes, destacam-se 

ORS Vintecinco, BRS Timbaúva, TBIO Itaipu, Quartzo e TBIO Pioneiro, que 

apresentaram produtividade das plantas inoculadas acima da média +1 desvio 

padrão (Tabela 1). Entre as cultivares que apresentaram os maiores danos 

estão CD 1104, CD 1805, ORS 1401 e TBIO Toruk. Destas, CD 1104, assim 

como Esporão, apresentaram produtividade das plantas inoculadas abaixo da 

média -1 desvio padrão, assim como a testemunha intolerante BR 14.  

Considerando a combinação entre nota visual de sintomas e 

produtividade de plantas inoculadas, as cultivares CD 1104, CD 1805, 

Esporão, ORS 1401 e TBIO Toruk mostraram maior intolerância à infecção por 

213



BYDV-PAV. A cultivar ORS Vintecinco, como em anos anteriores, foi a mais 

tolerante à infecção. 
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Tabela 1. Cultivares de trigo, produtividade de plantas não inoculadas (NI) e 
inoculadas (I) com BYDV-PAV, agente causal do nanismo-amarelo, 
porcentagem de dano e nota média da avaliação visual da reação. Passo 
Fundo, 2016. 

Cultivar 
NI1 I1 Dano2 

Nota3 

g/vaso 
Tukey 

5% g/vaso 
Tukey 

5% % Tukey 
5% 

ORS Vintecinco 29,1 a 22,4 a 20,2 e 2,4 
BRS Parrudo    22,6 a 17,0 abcd 25,3 de 1,8 
BR 35          23,7 a 16,9 abcd 26,4 cde 1,8 
LG Oro         24,0 a 16,7 abcd 27,3 cde 2,8 
Marfim         23,3 a 16,1 abcd 28,9 bcde 3,3 
BRS Timbaúva   25,8 a 18,2 ab 29,3 bcde 2,8 
TBIO Pioneiro  25,6 a 17,3 abc 32,3 bcde 3,2 
Jadeíte 11     21,7 a 14,5 bcde 32,9 bcde 3,8 
BRS Marcante   23,9 a 15,3 bcd 33,2 bcde 3,5 
CD 1440        24,6 a 15,4 bcd 35,2 bcde 3,7 
Campeiro       24,9 a 16,0 abcd 35,7 bcde 3,7 
TBIO Iguaçu    26,3 a 16,4 abcd 36,5 bcde 3,0 
Quartzo        28,0 a 17,4 abc 37,0 bcde 2,9 
TBIO Sossego   23,9 a 14,1 bcde 39,8 abcde 3,2 
Celebra        24,1 a 14,3 bcde 40,6 abcde 4,1 
TBIO Itaipu    29,9 a 17,5 ab 41,2 abcde 3,1 
TBIO Sinuelo   28,4 a 16,3 abcd 41,9 abcde 3,4 
TBIO Tibagi    20,9 a 12,1 bcde 42,2 abcde 2,9 
TBIO Mestre    26,5 a 14,0 bcde 45,8 abcde 3,4 
BRS Reponte    27,9 a 14,8 bcde 46,3 abcde 3,2 
LG Prisma      25,6 a 13,2 bcde 47,4 abcde 3,5 
TBIO Noble     22,8 a 12,0 bcde 47,4 abcde 4,1 
BRS 327        25,2 a 12,7 bcde 49,2 abcde 3,8 
BRS 331        23,9 a 11,9 bcde 49,5 abcde 3,1 
TBIO Sintonia  24,3 a 12,2 bcde 50,2 abcde 4,1 
Topázio        24,4 a 12,0 bcde 50,5 abcde 4,4 
Esporão        23,2 a 10,3 de 51,9 abcde 4,6 
Ametista       26,1 a 12,6 bcde 52,1 abcde 4,2 
Embrapa 16     24,6 a 11,6 bcde 52,4 abcde 4,1 
TBIO Toruk     29,8 a 13,2 bcde 54,7 abcd 4,9 
ORS 1401       29,9 a 12,1 bcde 57,9 abcd 4,2 
BR 14          21,1 a 8,4 e 60,4 abc 5,0 
CD 1805        28,8 a 10,6 cde 62,2 ab 4,7 
CD 1104        30,0 a 8,3 e 71,8 a 4,9 
Média 25,4   14,2   42,8   3,6 

1NI - produtividade (g/vaso) para o tratamento “plantas não inoculadas”; I - produtividade (g/vaso) para o 
tratamento “plantas inoculadas”. Cores das células para NI e I: verde (maior que a média +1 desvio 
padrão); amarelo (entre a média e ±1 desvio padrão); vermelho (menor que a média -1 desvio padrão).  
 
2Dano % = (NI - I)/(NI)*100. Cores das células para Dano: verde (menor que a média -1 desvio padrão); 
amarelo (entre a média e ±1 desvio padrão); vermelho (maior que média +1 desvio padrão). 
 
3Nota - redução visual na estatura e na massa da parte aérea, comparando-se plantas inoculadas com 
não inoculadas. Cores das células para Nota: <2 (verde escuro); ≥2 e <3 (verde claro); ≥3 e <4 (amarelo); 
≥4 e <5 (laranja); e 5 (vermelho). 
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No Brasil, o mosaico comum do trigo ocorre principalmente no Rio 

Grande do Sul, em Santa Catarina e no sul do Paraná, sendo atribuído ao Soil-

borne wheat mosaic virus (SBWMV) (Caetano, 1982). Este vírus é transmitido 

por organismo eucarioto residente no solo e parasita obrigatório de raízes de 

plantas, denominado Polymyxa graminis (Kanyuka et al., 2003). Os danos à 

produção causados por mosaico costumam ser limitados às áreas da lavoura 

onde o vetor se concentra, mas, sob condições ambientais favoráveis (frio e 

umidade), grandes áreas semeadas com cultivares suscetíveis podem ser 

comprometidas. O longo período de sobrevivência do vetor no solo (superior a 

cinco anos) e a ampla gama de plantas hospedeiras dificultam o controle desta 

virose de outra forma que não por meio da resistência genética (Caetano, 

1982). Logo, é fundamental caracterizar o nível de resistência e o dano 

potencial nas cultivares disponíveis no mercado para auxiliar na tomada de 

decisão quanto ao seu emprego em áreas com histórico de ocorrência do 

mosaico comum. 

Neste trabalho, foram caracterizadas as reações ao mosaico comum de 

30 cultivares avaliadas no Ensaio Estadual de Cultivares de Trigo do Rio 

Grande do Sul (EECT-RS) do ano de 2016. As cultivares testemunhas do 

ensaio foram Embrapa 16 (resistente) e BRS Guamirim (suscetível) (Lau et al., 

2016). O ensaio foi realizado em campo, no ano de 2016, na área experimental 

da Embrapa Trigo em Passo Fundo, RS, em local com histórico de mosaico 

comum (28°13’S; 52°24’O e 684 m), próximo à Estação Climatológica Principal 

de Passo Fundo, RS, integrada à rede do Instituto Nacional de Meteorologia 
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(INMET), com coleta de dados de temperatura média do solo, temperatura 

média do ar e precipitação pluvial 

(http://www.cnpt.embrapa.br/pesquisa/agromet/app/principal/agromet.php). O 

ensaio foi conduzido em sistema de plantio direto, tendo sido cultivada soja no 

período de verão anterior (2015/2016). Em 20 de junho de 2016, foi realizada a 

abertura de sulcos e adubação com 300 kg/ha da fórmula 5-25-25 (N-P2O5-

K2O). A semeadura manual foi realizada no dia seguinte. O ensaio foi 

conduzido em blocos casualizados com cinco repetições para cada cultivar de 

trigo. Cada unidade experimental (parcela) foi constituída por uma linha de 0,5 

m de comprimento com, aproximadamente, 36 sementes/linha. A fim de 

mapear a área quanto à ocorrência de mosaico, as cultivares testemunhas 

Embrapa 16 e BRS Guamirim foram intercaladas a cada cinco linhas das 

cultivares em teste. Para evitar o efeito de outras doenças, pragas e plantas 

daninhas, foram realizados tratos culturais com fungicidas, inseticidas e 

herbicidas nas doses indicadas para a cultura do trigo (Reunião..., 2016). 

Nitrogênio em cobertura foi aplicado na forma de ureia em duas doses de 100 

kg de ureia/ha, a primeira no estádio de perfilhamento (01 de agosto de 2016) 

e a segunda no final do estádio de alongamento (31 de agosto de 2016). 

Para cada parcela, foram avaliados os sintomas e classificadas as 

plantas nas seguintes categorias: 1 = Ausência de sintomas de mosaico 

comum, 2 = Plantas raramente com sintomas, sendo estes pouco evidentes, 3 

= Sintomas de mosaico mais frequentes e evidentes, sem aparente 

comprometimento do crescimento da planta, 4 = Plantas sempre com sintomas 

típicos de mosaico, com evidentes estrias amareladas nas folhas e colmos, 

porém sem evidente redução da estatura das plantas e do tamanho das 

espigas e 5 = Plantas com sintomas de mosaico evidentes nas folhas e nos 

colmos e com comprometimento do crescimento normal, com redução da 

estatura das plantas e do tamanho das espigas. As avaliações visuais foram 

realizadas em 22 de setembro de 2016 (entre o final do alongamento e 

espigamento, para a maioria das cultivares) e 5 de outubro de 2016 

(espigamento/florescimento). Após a colheita, iniciada em 29 de outubro de 

2016, foi quantificado o peso total de grãos de cada parcela. Para a 
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comparação entre as cultivares, foi utilizada a nota média da avaliação visual e 

o peso total de grãos produzidos por parcela. 

No ano de 2016, o mês de junho foi marcado por precipitações pluviais 

acumuladas de apenas 19,5 mm, representando 114,1 mm abaixo do valor da 

normal climatológica da região, e temperatura média mensal de 9,7 °C. A partir 

de 6 de julho, as precipitações pluviais tornaram-se mais intensas e totalizaram 

201,1 mm acumulados no mês, ou seja, 39,3 mm acima da normal 

climatológica. A temperatura média mensal foi de 12,4 °C. Provavelmente, a 

precipitação pluvial abaixo da normal ocorrida no período que antecedeu à 

semeadura e nas duas semanas subsequentes não favoreceu a transmissão 

do vírus do mosaico. Consequentemente, embora com distribuição uniforme, a 

incidência e a severidade da doença foram baixas. Para as 35 parcelas do 

controle suscetível (BRS Guamirim), a distribuição de frequência por nota foi 

4,5 (2), 4 (2), 3,5 (10), 3 (8), 2,5 (6) e 2 (7). Os efeitos da virose sobre a cultivar 

BRS Guamirim foram significativos, resultando em rendimento de grãos de 

63,5 g/parcela. A cultivar Embrapa 16 (controle resistente) raramente 

apresentou alguma planta com sintomas de mosaico, sendo a nota máxima de 

parcela 1,5 e o rendimento de grãos, de 102,8 g/parcela. Portanto, o 

rendimento de grãos da cultivar BRS Guamirim foi 38,3 % menor que o de 

Embrapa 16. As moderadas incidência e severidade da doença na área e seus 

efeitos parciais sobre as testemunhas indicam que os resultados de 

caracterização do ano de 2016 devem ser considerados com cautela. Entre as 

cultivares de trigo analisadas, foram observadas diferenças quanto à reação ao 

vírus do mosaico comum (Tabela 1), variando de sintomas nítidos nas folhas, 

com redução do desenvolvimento normal da planta, até plantas assintomáticas 

e com crescimento normal. A correlação entre a nota visual e o rendimento de 

grãos das parcelas foi de apenas -0,42. Dentre as cultivares com sintomas, 

destacou-se a Esporão que sempre exibiu sintomas severos, com 

comprometimento do crescimento da planta e do espigamento (variação de 

notas entre 4,5 a 5). Assim como em 2015, a cultivar Esporão apresentou 

baixo rendimento de grãos (abaixo da média do ensaio –1 desvio padrão). 

Também ORS 1401 e LG ORO apresentaram sintomas com frequência. Com 
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sintomas menos frequentes, podem ser citadas Marfim, TBIO Noble, TBIO 

Itaipu, CD 1440, BRS Reponte, Celebra e TBIO Tibagi. Foram observados 

sintomas brandos em Topázio, BRS Marcante, TBIO Sossego, TBIO Sinuelo, 

Quartzo, LG Prisma e CD 1104. Diferentemente do ano de 2015, em 2016 

TBIO Toruk apresentou baixa incidência de sintomas. Em geral, os sintomas 

ficaram restritos a alguns perfilhos, na forma de faixas necróticas no limbo 

foliar. Entre as cultivares avaliadas, muitas não exibiram sintomas e 

apresentaram rendimento de grãos elevado. Nesse ambiente com moderada 

pressão da doença, algumas cultivares, mesmo exibindo sintomas, 

apresentaram rendimento de grãos similar à testemunha resistente. 
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Tabela 1. Avaliação visual de sintomas de mosaico comum e rendimento de 
grãos de cultivares de trigo do Ensaio Estadual de Cultivares de Trigo do Rio 
Grande do Sul (EECT-RS) no ano de 2016. Embrapa Trigo - Passo Fundo, 
2017. 

Cultivar Nota 
visual* 

Rendimento de grãos (g/parcela)** 
Limite 
inferior Média 

Limite 
superior Tukey 5% 

BRS Reponte 2,3 112,9 124,7 136,6 a 
Embrapa 16 – 
Testemunha Resistente 1,2 97,0 102,8 108,7  
BRS Marcante 2,0 87,5 99,3 111,2 ab 
ORS Vintecinco 1,2 79,2 91,0 102,9 bc 
BRS 327 1,2 75,4 87,2 99,1 bcd 
TBIO Toruk 1,3 70,3 82,2 94,1 bcde 
TBIO Sinuelo 1,9 68,8 80,7 92,6 bcde 
BRS Parrudo 1,0 68,7 80,6 92,5 bcde 
TBIO Mestre 1,3 67,6 79,5 91,4 bcde 
LG Prisma 1,8 66,5 78,3 90,2 bcde 
TBIO Sintonia 1,3 66,4 78,2 90,1 bcde 
TBIO Pioneiro 1,3 66,3 78,2 90,1 bcde 
LG Oro 3,7 64,3 76,2 88,1 bcde 
Quartzo 1,8 64,1 76,0 87,9 bcde 
TBIO Iguaçu 1,7 63,3 75,2 87,0 bcde 
CD 1805 1,6 60,3 72,2 84,0 bcde 
CD 1104 1,8 60,0 71,9 83,8 bcde 
Campeiro 1,1 59,8 71,7 83,6 bcde 
Ametista 1,7 58,1 69,9 81,8 bcdef 
TBIO Itaipu 2,4 55,1 66,9 78,8 bcdef 
ORS 1401 3,8 54,8 66,7 78,5 cdef 
Topázio 2,0 54,3 66,2 78,1 cdef 
Jadeíte 11 1,5 53,9 65,7 77,6 cdef 
TBIO Noble 2,5 52,2 64,0 75,9 cdef 
BRS 331 1,2 52,1 63,9 75,8 cdef 
BRS Guamirim – 
Testemunha Suscetível 3,0 57,6 63,5 69,3  
Marfim 2,6 49,9 61,7 73,6 cdef 
TBIO Tibagi 2,0 48,9 60,8 72,6 cdef 
TBIO Sossego 1,9 47,0 58,8 70,7 cdef 
Celebra 2,2 44,8 56,6 68,5 def 
CD 1440 2,3 42,7 54,6 66,5 ef 
Esporão 4,7 27,2 39,0 50,9 f 

* Avaliação visual de sintomas: 1 (verde escuro) = ausência de sintomas de mosaico comum; 2 
(verde claro) = plantas raramente com sintomas, sendo estes pouco evidentes; 3 (amarelo) = 
sintomas de mosaico mais frequentes e evidentes, sem aparente comprometimento do 
crescimento da planta; 4 (laranja) = plantas sempre com sintomas típicos de mosaico, com 
evidentes estrias amareladas nas folhas e colmos, porém sem redução evidente da estatura 
das plantas e do tamanho das espigas, e 5 (vermelho) = plantas com sintomas de mosaico 
evidentes em folhas e colmos e com evidente redução da estatura das plantas e do tamanho 
das espigas.  
**Vermelho (menor que média -1 desvio padrão), amarelo (entre a média ±1desvio padrão), 
verde (acima da média +1 desvio padrão).  
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Existem basicamente dois tipos de danos de geada no trigo dependendo 

do estádio fenológico em que se encontra a cultura no momento do evento. Se 

a geada ocorrer a partir do estádio de final de elongação a início de 

emborrachamento em diante, o principal dano é a necrose da base do colmo 

causando a morte do colmo principal ou afilho(s) alguns dias após o evento (de 

cinco a sete dias). Neste tipo de dano observa-se principalmente que após o 

espigamento as espigas estão inférteis e com a coloração branca. Neste caso 

de geadas em final de elongação a início de emborrachamento em diante, não 

tem sido observado diferenças entre os genótipos de trigo, pois os mesmos são 

considerados sensíveis a este tipo de dano. Escalonar a época de semeadura, 

levando em conta o ciclo dos diferentes genótipos, de forma que o 

espigamento ocorra após o período de maior possibilidade de ocorrência de 

geadas fortes tem sido uma das estratégias adotadas pelos agricultores que 

cultivam trigo nas regiões altas e frias (Almeida e Fostim, 2007).  Não obstante 

outro tipo de dano de geada é aquele que ocorre antes do estádio de 

elongação, quando a planta de trigo ainda está emitindo afilhos. O principal 

dano nesta fase é a queima da folha e existem diferenças de reação entre os 

genótipos de trigo, quando avaliados dentro do mesmo estádio fenológico 

(Almeida e Fostim, 2007 e Almeida et al., 2011). Entretanto a geada é um 

fenômeno errático, pois depende da pré-cobertura, da altitude e da posição do 

talhão quanto à posição da incidência do sol da manhã. Desta forma os danos 

ocasionados nas lavouras de trigo são desuniformes dificultando a avaliação de 

dano em lavouras e experimentos. Devido á importância de se avaliar 

genótipos de trigo com relação a este tipo de dano, ensaios com este propósito 

devem ser semeados em época antecipada. 
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Desta forma o objetivo principal deste trabalho é relatar a reação de 

diferentes genótipos de trigo com relação ao dano de geada queima de folha 

em cultivares e linhagens promissoras de trigo. 

O ensaio foi instalado nos municípios de Guarapuava (FAPA). O 

delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com 48 

tratamentos, conduzido em três repetições. A semeadura foi realizada em 

sistema de plantio direto, no dia 25 de maio de 2016. Foi utilizada semeadoura 

de parcelas SHP com seis linhas de 5 m de comprimento, espaçadas 0,17 m 

entre si. A adubação de base utilizada foi de 350 kg ha-1 da fórmula 08-30-20 e 

em cobertura utilizou-se 54 kg ha-1 de N, na forma de uréia nos dois locais. 

Este ensaio foi conduzido com seis aplicações de fungicidas. Para a obtenção 

do rendimento de grãos foram todas as linhas, sendo a umidade corrigida para 

13% para fins de comparação.  

Na tabela 1 são apresentadas as temperaturas média, máxima e mínima 

ocorridas no mês de junho de 2016 na Estação Meteorológica da FAPA, em 

área próxima do Ensaio Semeadura Antecipada de Trigo. As notas de reação à 

geada, rendimento de grãos, peso do hectolitro e peso de mil sementes estão 

na tabela 2.  

Ficou evidenciado que existe diferença entre os genótipos de trigo 

quanto ao dano de geada na folha. Com base nestas informações é possível 

utilizar a estratégia do escalonamento da época de semeadura, em uma 

mesma propriedade ou mesma região, dentro do período indicado, 

direcionando os genótipos tolerantes para início da época de semeadura 

indicada, os intermediários para o meio da época e os mais sensíveis para o 

final da época. 
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TABELA 1 . Temperaturas média, máxima e mínima ocorridas no mês de junho 

e julho de 2016 na Estação Meteorológica da FAPA, próxima do Ensaio 

Semeadura Antecipada de Trigo Visando Avaliação do Dano de Geada 

2016. FAPA, Guarapuava, PR. 

Dia 
Temperatura (°C) 

Méd. Máx. Mín. 
1 12,5 18,0 8,2 
2 11,5 20,4 6,5 
3 10,8 20,3 3,8 
4 10,7 18,6 2,4 
5 12,6 17,9 8,9 
6 11,5 14,5 4,7 
7 6,6 14,6 -0,1 
8 4,6 13,0 -1,6 
9 3,8 14,8 -5,1 

10 5,2 14,6 -2,4 
11 2,7 10,6 -5,1 
12 3,6 13,3 -5,5 
13 6,8 15,7 -1,6 
14 8,9 18,7 3,5 
15 13,9 23,8 6,4 
16 16,3 22,9 10,5 
17 15,0 20,7 11,5 
18 13,3 15,4 11,9 
19 13,5 17,6 9,5 
20 11,6 15,1 8,7 
21 6,9 8,9 5,0 
22 8,0 11,7 4,6 
23 9,9 17,4 5,2 
24 11,6 18,9 7,4 
25 12,2 18,2 7,6 
26 12,3 21,9 6,7 
27 13,3 22,4 9,6 
28 12,6 21,7 6,5 
29 13,5 22,0 8,7 
30 14,2 22,0 10,1 

Média 11,5 18,5 7,1 

Extremas  23,8 -5,5 

17 julho 3,3 11,6 -3,1 
Temperaturas abaixo de +3,0ºC são consideradas como ocorrência de geada. 
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TABELA 2 . Resultados de nota de reação à geada, rendimento de grãos, peso 

do hectolitro e peso de mil sementes do Ensaio Semeadura Antecipada de 

Trigo Visando Avaliação do Dano de Geada 2016. FAPA, Guarapuava, PR. 

Genótipo Nota geada  
Rendimento 

(kg ha-1) 
Peso do hectolitro 

(kg hl-1) 
Peso de mil 

sementes (g) 

ORL 120374 8,0 a 2442 abcdefghijk 78,6 abcdefghijkl 39,4 abcdefg 
ARPOADOR BY 5 7,7 ab 1151 jklmnop 74,6   ghijkl 37,9 bcdefgh 
CD 105 7,7 ab 2220 abcdefghijklm 73,9 jkl 44,9 ab 
LGWZ 140305 7,7 ab 2082 bcdefghijklmn 80,9 ab 33,1 ghi 
LG ORO 7,3 ab 2987 abcdef 79,4 abcdefg 35,9 cdefghi 
429 CI1ACM 7,0 ab 2711 abcdefgh 78,3 abcdefghijkl 39,9 abcdefg 
ORL 100272 7,0 abcd 2997 abcdefg 79,6 abcde 36,3 cdefghi 
PF 090702 6,7 abcd 2328 abcdefghijklm 80,4 abcde 37,8 cdefgh 
BIO 131364 6,3 abcd 1220 ijklmnop 73,8 ijkl 42,3 abc 
CD 12300 6,3 abcd 1355 ghijklmnop 77,2 abcdefghijkl 34,4 defghi 
BIO 112555 6,3 abcd 3478 abcd 77,5 abcdefghijkl 35,3 cdefghi 
BIO 131378 6,3 abcd 1362 ghijklmnop 75,4  efghijkl 35 defghi 
ORL 110240 6,3 abcd 1912 defghijklmno 79,2  abcdefghij 46 a 
CD 14565 6,3 abcd 1297 hijklmnop 77,8  abcdefghijkl 42,2 abc 
ORL 120380 6,0 abcd 3144 abcde 78,8 abcdefghijkl 37,2  cdefgh 
BRS 374 6,0 abcd 1057 klmnop 72,5 l 35,3 cdefghi 
TBIO SINTONIA 6,0 abcd 1486 fghijklmnop 77,7 abcdefghijkl 35,2 cdefghi 
CAMPEIRO 6,0 abcd 1642 efghijklmnop 78,4 abcdefghijkl 35,5 cdefghi 
CD 1083 6,0 abcd 1495 fghijklmnop 76,6  cdefghijkl 29,8 i 
LGWZ 140340 6,0 abcd 1840 defghijklmno 78 abcdefghijkl 33,9 ghi 
RBO 303 6,0 abcd 1065 klmnop 78,2 abcdefghijkl 41,5 abcd 
ORL 090217 5,7 abcd 2158 abcdefghijklmn 79,2  abcdefghi 39,9 abcdefg 
ESPORAO 5,7 abcd 1118 jklmnop 74,9   fghijkl 34,7 defghi 
ORL 110119 5,7 abcd 2116 bcdefghijklmn 80 abcd 37,9 bcdefgh 
BIO 131450 5,7 abcd 1701 efghijklmnop 75,4  efghijkl 33,2 ghi 
BY 390 5,7 abcd 1555 efghijklmnop 77,7  abcdefghijkl 41,4 abcde 
BIO 132268 5,7 abcd 2075 cdefghijklmn 75,9 defghijkl 36,5 cdefghi 
CD 1805 5,7 abcd 2196 abcdefghijklm 77,5 abcdefghijkl 35,6 cdefghi 
ORL 110106 5,7 abcd 3013 abcdef 79,1 abcdefghij 39,9 abcdefg 
ORS VINTECINCO 5,3 abcd 1652 efghijklmnop 79  abcdefghij 39,1 abcdefgh 
BIO 122625 5,3 abcd 3785 abc 77,3 abcdefghijkl 33,7 ghi 
BIO 132263 5,3 abcd 2242 abcdefghijklm 75,4  efghijkl 36,9  cdefghi 

Teste F 3,3** 11,0** 5,5** 7,3** 
C.V. Experimento 39,0 11,6 30,1 5,7 
Média Geral 5,5 2059 77,6 37,2 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas (comparação na coluna) não diferem entre si pelo 
 teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade. † Notas de reação à geada, sendo 0 = nenhum sintoma 
de dano e 9 = todas as plantas severamente queimadas no dia 13 de julho de 2016, quando as plantas 
das parcelas estavam no estádio início até afilhamento pleno. 
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TABELA 2 . Continuação. 

Genótipo Nota geada  
Rendimento 

(kg ha-1) 
Peso do hectolitro 

(kg hl-1) 
Peso de mil 

sementes (g) 

BIO 132265 5,0 abcd 2683 abcdefghij 78,3 abcdefghijkl 34,1 fghi 
ORL 110142 4,7 abcd 4029 a 78,4 abcdefghijkl 37,5 cdefgh 
BIO 132264 4,7 abcd 2833 abcdefg 77,5 abcdefghijkl 34,8 defghi 
BIO 132271 4,7 abcd 1882 defghijklmno 76,4 abcdefghijkl 35 defghi 
PF 080399 4,3 abcd 1773 defghijklmno 79,3 abcdefgh 38,6 bcdefgh 
ORL 110360 4,3 abcd 1792 defghijklmno 78,9  abcdefghijk 41,3 abcdef 
ORL 090242 4,0 bcd 2403 abcdefghijkl 80,7 abc 37,8 bcdefgh 
BRS GUABIJU 4,0 bcd 585 p 78,6 abcdefghijkl 39,4 abcdefg 
CD 12143 4,0 bcd 723 op 72,6 jk 32,1 hi 
ORL 110271 4,0 bcd 2527 abcdefghij 78,7 abcdefghijkl 34,6 defghi 
CD 12203 3,7 cd 1141 mnop 77,8 abcdefghijkl 34,8 defghi 
TBIO TORUK 3,7 cd 1784 defghijklmno 77 abcdefghijkl 37 cdefghi 
ORL 110362 3,7 cd 1046 lmnop 76,1 bcdefghijkl 38,1 bcdefgh 
BRS UMBU 3,7 cd 3957 ab 79,5 abcdef 36,3 cdefghi 
TBIO MESTRE 3,3 cd 914 nop 74,3 hijkl 34,4 efghi 
CD 1104 2,7 d 3884 abc 83,8 a 41,1 abcdef 

Teste F 3,3** 11,0** 5,5** 7,3** 
C.V. Experimento 39,0 11,6 30,1 5,7 
Média Geral 5,5 2059 77,6 37,2 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas (comparação na coluna) não diferem entre si pelo 
 teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade. † Notas de reação à geada, sendo 0 = nenhum sintoma 
de dano e 9 = todas as plantas severamente queimadas no dia 13 de julho de 2016, quando as plantas 
das parcelas estavam no estádio início até afilhamento pleno. 
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EXTENSÃO DE CULTIVO DA CULTIVAR TBIO NOBLE PARA O ESTADO 
DE SC 

 

Igor Tonin1, André Cunha Rosa1, Ottoni Rosa Filho1, Cristiano Lemes da Silva1, 

Francisco Saccol Gnocato1, Paulo Kuhnem¹, Cassiane de Oliveira¹, Kênia 

Paula Ribeiro Meneguzzi1 e Angélica Deon1 

  

1Biotrigo Genética Ltda, Estrada do Trigo, 1000, Cx. Postal 3100, CEP 99050-

970, Passo Fundo, RS, Brasil. E-mail: andre@biotrigo.com.br 

 

O cultivar TBIO Noble foi lançado na safra de 2013 para as Regiões de 

Adaptação 2 do Estado do Rio Grande do Sul e 2 e 3 do Estado do Paraná. TBIO 

Noble se destaca por sua precocidade e excelente qualidade industrial, incluindo 

sua aptidão para produzir farinha branqueadora. Também se destaca a campo 

por possuir boa tolerância ao alumínio do solo e resistência ao acamamento. 

Tendo em vista seus resultados a campo, estamos estendendo sua indicação de 

cultivo para as regiões de Adaptação 1 e 2 de Santa Catarina. Nos ensaios foi 

utilizado o delineamento experimental de blocos completos casualizados, com 

quatro repetições, onde a adubação e controle de pragas e moléstias foram 

efetuadas conforme as recomendações técnicas para a cultura do trigo. Os 

resultados de rendimento são apresentados nas Tabelas 1 (SC-1) e 2 (SC-2). 
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Tabela 1 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Noble em relação as 

testemunhas Campeiro e TBIO Sintonia no ano de 2016, na Região de 

Adaptação 1 do Estado de Santa Catarina. 

Local TBIO Noble Campeiro TBIO Sintonia TM CV% 
Rendimento de grãos kg ha-1 

 2015 
Campos Novos 8656 8966 7822  6,2 
Canoinhas 7139 6348 7081  10,7 
Média 7897 7657 7452 7554 - 
% 105 101 99 100 - 

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
 

Tabela 2 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Noble em relação as 

testemunhas Campeiro e TBIO Sintonia no ano de 2016, na Região de 

Adaptação 2 do Estado de Santa Catarina. 

Local TBIO Noble Campeiro 
TBIO 

Sintonia TM CV% 
Rendimento de grãos kg ha-1 

 2015 
Abelardo Luz 6530 6741 6270  12,0 
Chapecó 6902 7172 6138  12,9 
Média 6716 6957 6204 6580 - 
% 102 106 94 100 - 

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
 
Referências bibliográficas 
BRASIL. Instrução Normativa nº 58, de 19 de nov. de 2008. Regiões para 

realização de ensaios de Valor de Cultivo e Uso em trigo. Diário Oficial 

da União, seção 1, página 3. Brasília, 2008. 
BRASIL. Instrução Normativa nº 38, de 1 de dez. de 2010. Parâmetros de 

classificação e identificação de trigo. Diário Oficial da União, seção 1, 

pág. 2. Brasília, 2010. 
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EXTENSÃO DE CULTIVO DA CULTIVAR FPS CERTERO PARA OS 

ESTADOS DE SP E MS 
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1 Fundação Pró-Sementes de Apoio à Pesquisa, Rua Diogo de Oliveira, 640, 

Boqueirão, CEP 99025-130, Passo Fundo - RS. E-mail: 

kassiana@fundacaoprosementes.com.br 
2 Biotrigo Genética Ltda, Estrada do Trigo, 1000, São José, CEP 99050-970, 

Passo Fundo – RS. E-mail: andre@biotrigo.com.br 

 

O cultivar FPS Certero foi lançado na safra de 2016 para as Regiões de 

Adaptação 1 e 2 do Estado do Rio Grande do Sul e 2 e 3 do Estado do Paraná. 

FPS Certero se destaca por ser classificado como uma cultivar de ciclo médio e 

por sua boa qualidade industrial. Também se destaca a campo por possuir boa 

resistência ao alumínio e ao VMT (Vírus do Mosaico do Trigo). Em relação as 

principais moléstias que atacam a cultura, FPS Certero se destaca por 

apresentar moderada resistência (MR) ao oídio (Blumeria graminis), vírus do 

Mosaico (VMT), bacterioses e a ferrugem da folha (Puccinia triticina). 

Apresenta uma resistência intermediária (MR/MS) a manchas foliares e 

Giberela (Fusarium sp.). Para a brusone (Pyricularia grisea) é moderadamente 

suscetível (MS). Tendo em vista seus resultados a campo, estamos 

estendendo sua indicação de cultivo para as regiões de Adaptação 2 e 3 de 

São Paulo e 3 do Mato Grosso do Sul. Nos ensaios foi utilizado o delineamento 

experimental randomizado com blocos ao acaso, com quatro repetições, onde 

a adubação e controle de pragas e moléstias foram efetuadas conforme as 

recomendações técnicas para a cultura do trigo. Os resultados de rendimento 

são apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3. 
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Tabela 1  – Dados de rendimento (kg.ha-1) do cultivar FPS Certero  em relação 

as testemunhas TBIO Iguaçu e TBIO Sintonia nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 2 do Estado de São Paulo. 

 

Tabela 2  – Dados de rendimento (kg.ha-1) do cultivar FPS Certero  em relação 

as testemunhas TBIO Iguaçu e TBIO Sintonia nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 3 do Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

    
Testemunhas 

  
Região  Local Ano FPS Certero  TBIO Iguaçu  TBIO Sintonia TM CV%  

VCU 2 - SP 2015 kg.ha -1 
  

Itapeva  3357 2544 2462  9,5 
Média   3357 2544 2462 2503  
%  134 102 98 100  
Itapeva 2016 6029 6090 6180  15,3 
Média   6029 6090 6180 6135  
%  98 99 101 100  
Média (2 anos)   4693 4317 4321 4319  
% 

 
109 100 100 100 

 

    Testemunhas   
Região  Local Ano FPS Certero  TBIO Iguaçu TBIO Sintonia  TM CV% 

VCU 3 - SP 2015 kg.ha -1 
  

Cruzália 
 

2983 3181 3287 
 

9,2 
Maracaí 

 
3317 3615 3734 

 
7,9 

Média   3150 3398 3510 3454  
% 

 
91 98 102 100 

 
Cruzália 2016 2896 2758 2598 

 
11,0 

Maracaí  2606 2538 2335  14,9 
Média   2751 2648 2467 2557  
%  108 104 96 100  
Média (2 anos)   2951 3023 2989 3006  
% 

 
98 101 99 100 
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Tabela 3  – Dados de rendimento (kg.ha-1) do cultivar FPS Certero  em relação 

as testemunhas TBIO Iguaçu e TBIO Sintonia nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 3 do Estado do Mato Grosso do Sul. 

 

Tabela 4  – Perfil qualitativo da cultivar de trigo FPS Certero a partir das 

amostras da rede de experimentação conduzida pela Biotrigo.  

Análise Média (4 anos 20 locais) 
Força de Glúten (W) 310 
Relação P/L 0,83 
Cor (L) 92,2 

Cor (B) 
9,9 
10 

Abs. Água (ml) 63 
Estabilidade (min.) 10,3 

 

Referências bibliográficas 

BRASIL. Instrução Normativa nº 58, de 19 de nov. de 2008. Regiões para 

realização de ensaios de Valor de Cultivo e Uso em trigo. Diário Oficial 

da União, seção 1, página 3. Brasília, 2008. 

BRASIL. Instrução Normativa nº 38, de 1 de dez. de 2010. Parâmetros de 

classificação e identificação de trigo.  Diário Oficial da União, seção 1, 

pág. 2. Brasília, 2010. 

    Testemunhas   
Região  Local Ano FPS Certero  TBIO Iguaçu TBIO Sintonia TM CV%  

VCU 3 - MS 2015 kg.ha -1 
  

Antônio João 
 

3067 3106 3400 
 

9,2 
Maracaju 

 
3375 3433 3650 

 
12,2 

Média   3221 3269 3525 3397  
% 

 
95 96 104 100 

 
Antônio João 2016 2103 2253 2074 

 
9,5 

Maracaju  4271 4741 4294  13,1 
Dourados 

 
4177 4501 4047 

 
12,3 

Média   3517 3832 3472 3652  
%  96 105 95 100  
Média (2 anos)   3369 3551 3498 3524  
%  96 101 99 100  
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EXTENSÃO DE CULTIVO DA CULTIVAR INOVA PARA OS ESTADOS DE 
SC E SP 
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1Biotrigo Genética Ltda, Estrada do Trigo, 1000, Cx. Postal 3100, CEP 99050-

970, Passo Fundo, RS, Brasil. E-mail: andre@biotrigo.com.br  

 

O cultivar Inova foi lançado na safra de 2016 para as Regiões de 

Adaptação 1 e 2 do Estado do Rio Grande do Sul e 2 e 3 do Estado do Paraná. 

INOVA se destaca pela alta produtividade, boa resistência a doenças e fatores 

abióticos, o que lhe confere muito bom desempenho a campo. Em relação as 

principais moléstias da cultura, Inova se destaca por apresentar moderada 

resistência (MR) ao oídio (Blumeria graminis), ao vírus do Mosaico (VMT) e a 

bacteriose (Pseudomonas sp.). Apresenta resistência intermediária (MR/MS) a 

manchas foliares e giberela (Fusarium sp.). Para a brusone (Pyricularia grisea) 

é moderadamente suscetível (MS). Tendo em vista seus resultados a campo, a 

Biotrigo está estendendo sua indicação de cultivo para as regiões de Adaptação 

1 e 2 de Santa Catarina e 2 e 3 de São Paulo. Nos ensaios foi utilizado o 

delineamento experimental de blocos completos casualizados, com quatro 

repetições, onde a adubação e controle de pragas e moléstias foram efetuadas 

conforme as recomendações técnicas para a cultura do trigo. Os resultados de 

rendimento são apresentados nas Tabelas 1 (SC-1), 2 (SC-2), 3 (SP-2) e 4 (SP-

3). 
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Tabela 1 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar INOVA em relação as 

testemunhas TBIO Toruk e TBIO Iguaçu nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 1 do Estado de Santa Catarina. 

Local INOVA TBIO Toruk TBIO Iguaçu TM CV% 
Rendimento de grãos kg ha-1 

 2015 
Campos Novos 5020 4768 4848  5,8 
Canoinhas 1376 758 1007  18,8 
Média 3198 2763 2927 2845 - 
% 112 97 103 100 - 

2016 
Campos Novos 9206 8712 8109  6,2 
Canoinhas 6971 6921 6325  10,7 
Média 8089 7816 7217 7516 - 
% 108 104 96 100 - 
Média (2 anos) 5643 5290 5072 5181 - 
% 109 102 98 100 - 

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
 
Tabela 2 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar INOVA em relação as 

testemunhas TBIO Toruk e TBIO Iguaçu nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 2 do Estado de Santa Catarina. 

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 

Local INOVA TBIO Toruk TBIO Iguaçu TM CV% 
Rendimento de grãos kg ha-1 

 2015 
Chapecó 2594 2051 2540  18,2 
Média 2594 2051 2540 2296 - 
% 113 89 111 100 - 

2016 
Chapecó 7932 7216 6430  12,9 
Abelardo Luz 7750 7494 7148  12,0 
Média 7841 7355 6789 7072 - 
% 111 104 96 100 - 
Média (2 anos) 5218 4703 4665 4684 - 
% 111 100 100 100 - 
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Tabela 3 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar INOVA em relação as 

testemunhas TBIO Toruk e TBIO Iguaçu nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 2 do Estado de São Paulo. 

Local 
INOVA TBIO Toruk TBIO Iguaçu TM CV% 

Rendimento de grãos kg ha-1 
 2015 

Itapeva 3607 2838 2544  9,5 
Média 3607 2838 2544 2691 - 
% 134 105 95 100 - 
 2016 
Itapeva 6242 6373 6090  15,3 
Média 6242 6373 6090 6232 - 
% 100 102 98 100 - 
Média (2 anos) 4925 4606 4317 4461 - 
% 110 103 97 100 - 

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
. 

Tabela 4 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar INOVA em relação as 

testemunhas TBIO Toruk e TBIO Iguaçu nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 3 do Estado de São Paulo. 

Local INOVA TBIO Toruk TBIO Iguaçu TM CV% 
Rendimento de grãos kg ha-1 

 2015 
Cruzália 2644 3180 3181  9,2 
Maracaí 3320 3808 3615  8,0 
Média 2982 3494 3398 3446 - 
% 87 101 99 100 - 

 2016 
Cruzália 2672 2729 2758  14,9 
Maracaí 2718 2438 2538  11,0 
Média 2695 2584 2648 2616 - 
% 103 99 101 100 - 
Média (2 anos) 2839 3039 3023 3031 - 
% 94 100 100 100 - 

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
. 
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O cultivar TBIO Energia I foi lançado na safra de 2015 para as Região de 

Adaptação 1 do Rio Grande do Sul. TBIO Energia I, é um trigo destinado para 

produção de forragem animal seja esta na forma de pré-secado, feno ou silagem. 

Tendo em vista a demanda por alimento de qualidade para otimizar a produção 

de leite e ou carne e o melhor uso da terra no período outonal, a Biotrigo Genética 

tem investido em uma nova linha de trigos destinados para produção animal. 

A característica mais marcante do TBIO Energia I é a ausência de aristas, 

não vindo a ferir o trato digestório bem como melhorar o consumo animal. 

Apresenta moderada resistência (MR) à germinação na espiga, geada na fase 

vegetativa e ao crestamento. É suscetível (S) à debulha natural e ao 

acamamento. Em relação as principais moléstias que atacam a cultura, TBIO 

Energia I se destaca por apresentar moderada resistência (MR) à ferrugem da 

folha (Puccinia triticina), ao oídio (Blumeria graminis) e as bacterioses. Apresenta 

resistência intermediária (MR/MS) às manchas foliares e à brusone (Pyricularia 

grisea). É moderadamente suscetível (MS) à giberela (Fusarium sp.) e suscetível 

ao vírus do mosaico do trigo (VMT). Tendo em vista seus resultados a campo, 

estamos estendendo sua indicação de cultivo para as regiões de Adaptação 2 

do Rio Grande do Sul, 1 e 2 de Santa Catarina, 1 e 2 do Paraná e 3 de São 

Paulo. Nos ensaios, foi utilizado o delineamento experimental de blocos 

completos casualizados, com quatro repetições, onde a adubação e controle de 

pragas e moléstias foram efetuadas conforme as recomendações técnicas para 

a cultura do trigo. Os resultados de rendimento são apresentados nas Tabelas 1 

(RS-2), 2 (SC-1), 3 (SC-2), 4 (PR-1), 5(PR-2) e 6 (SP-3). 
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Tabela 1 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Energia I em relação 

as testemunhas TBIO Mestre e TBIO Iguaçu nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 2 do Estado do Rio Grande do Sul. 

Local TBIO Energia I TBIO Mestre TBIO Iguaçu TM CV% 
Rendimento de grãos kg ha-1 

 2015 
Santa Rosa 4356 4076 4041  9,7 
Ijuí 3488 4117 3863  10,2 
São Luíz Gonzaga 3220 3188 3157  11,1 
Santo Augusto 5471 5348 5535  8,0 
Média 4134 4182 4149 4166 - 
% 99 100 100 100 -  

2016 
Santa Rosa 5787 6250 6259  8,1 
Ijuí 4754 4911 5170  14,7 
Condor 6047 6470 6488  8,4 
São Luíz Gonzaga 4500 4795 4483  13,4 
Santo Augusto 4648 5129 4618  14,4 
Média 5147 5511 5404 5457 - 
% 94 101 99 100 - 
Média (2 anos) 4640 4847 4776 4811 - 
% 96 101 99 100 - 

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas.
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Tabela 2 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Energia I em relação 

as testemunhas Campeiro e TBIO Sintonia nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 1 do Estado de Santa Catarina. 

Local TBIO Energia I Campeiro TBIO Sintonia TM CV% 
Rendimento de grãos kg ha-1 

 2015 
Campos Novos 5246 5572 5041  5,8 
Canoinhas 923 1059 1099  18,8 
Média 3084 3315 3070 3193 - 
% 97 104 96 100 -  

2016 
Campos Novos 8137 8966 7822  6,2 
Canoinhas 6119 6348 7081  10,7 
Média 7128 7657 7452 7554 - 
% 94 101 99 100 - 
Média (2 anos) 5106 5486 5261 5373 - 
% 95 102 98 100 - 

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
 

Tabela 3 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Energia I em relação 

as testemunhas Campeiro e TBIO Sintonia nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 2 do Estado de Santa Catarina. 

Local TBIO Energia I Campeiro TBIO Sintonia TM CV% 
Rendimento de grãos kg ha-1 

 2015 
Chapecó 3152 2423 2465  18,2 
Média 3152 2423 2465 2444 - 
% 129 99 101 100 - 

 2016 
Chapecó 7739 7172 6138  12,9 
Abelardo Luz 6554 6741 6270  12,0 
Média 7147 6957 6204 6580 - 
% 109 106 94 100 - 
Média (2 anos) 5149 4690 4334 4512 - 
% 114 104 96 100 - 

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
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Tabela 4 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Energia I em relação 

as testemunhas TBIO Mestre e TBIO Iguaçu nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 1 do Estado do Paraná. 

Local TBIO Energia I TBIO Mestre TBIO Iguaçu TM CV% 
Rendimento de grãos kg ha-1 

 2015 
Castro 4096 3853 4411  13,0 
Guarapuava 5357 5423 5488  6,4 
Média 4726 4638 4949 4794 - 
% 99 97 103 100 - 

 2016 
Castro 3810 3775 3795  18,9 
Ponta Grossa 4950 4926 3989  19,5 
Média 4380 4351 3892 4121 - 
% 106 106 94 100 - 
Média (2 anos) 4553 4494 4421 4457 - 
% 102 101 99 100 - 

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
 
Tabela 5 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Energia I em relação 

as testemunhas TBIO Iguaçu e CD 1104 nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 2 do Estado do Paraná. 

Local TBIO Energia I TBIO Iguaçu CD 1104 TM CV% 
Rendimento de grãos kg ha-1 

 2015 
Campo Mourão 4744 4400 4765  17,0 
Cascavel 5038 4880 4313  14,0 
Tibagi 4063 3948 4080  16,0 
Santa Izabel do Oeste 4099 4079 4284  8,0 
Média 4486 4327 4360 4344 - 
% 103 100 100 100 -  

2016 
Arapuã 5786 6228 6042  8,5 
Cascavel 5238 5510 5434  7,9 
Ivaiporã 4385 5036 5241  11,6 
Santa Izabel do Oeste 4771 4778 5011  10,7 
Tamarana 3123 2978 3506  19,6 
Média 4661 4906 5047 4976 - 
% 94 99 101 100 - 
Média (2 anos) 4573 4616 4703 4660 - 
% 98 99 101 100 - 
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TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
 

Tabela 6 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Energia I em relação 

as testemunhas TBIO Mestre e TBIO Iguaçu nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 3 do Estado de São Paulo. 

Local 
TBIO Energia I TBIO Mestre TBIO Iguaçu TM CV% 

Rendimento de grãos kg ha-1 
 2015 

Cruzália 3157 3459 3181  9,2 
Maracaí 3486 3766 3615  8,0 
Média 3322 3612 3398 3505 - 
% 95 103 97 100 -  

2016 
Cruzália 3223 2817 2758  14,9 
Maracaí 2966 2608 2538  11,0 
Média 3094 2712 2648 2680 - 
% 115 101 99 100 - 
Média (2 anos) 3208 3162 3023 3093 - 
% 104 102 98 100 - 

 TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
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O cultivar TBIO Alpaca foi lançado na safra de 2016 para as regiões de 

Adaptação 1 do Rio Grande do Sul. TBIO Alpaca se destaca a campo, 

demonstrando excelentes resultados nas diversas regiões tritícolas do sul do 

Brasil. Apresenta boa resistência às principais moléstias e adversidades 

climáticas. Possui moderada resistência (MR) ao crestamento e moderada 

resistência a moderada suscetibilidade (MR/MS) ao acamamento, debulha 

natural e germinação na espiga. Em relação as principais moléstias, destaca-se 

pela moderada resistência (MR) à ferrugem da folha (Puccinia triticina), 

septoriose das glumas (Stagonospora nodorum), bacteriose (Pseudomonas sp.) 

e ao vírus do mosaico do trigo (VMT). Possui resistência intermediária (MR/MS) 

para manchas foliares, giberela (Fusarium sp.) e brusone (Pyricularia grisea). 

Tendo em vista seus resultados a campo, a Biotrigo está estendendo sua 

indicação de cultivo para as regiões de Adaptação 2 do Rio Grande do Sul, 1 e 

2 de Santa Catarina e 1 do Paraná. Nos ensaios, foi utilizado o delineamento 

experimental de blocos completos casualizados, com quatro repetições, onde a 

adubação e controle de pragas e moléstias foram efetuadas conforme as 

recomendações técnicas para a cultura do trigo. Os resultados de rendimento 

são apresentados nas Tabelas 1 (RS-2), 2 (SC-1), 3 (SC-2) e 4 (PR-1).  
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Tabela 1 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Alpaca em relação 

as testemunhas TBIO Sinuelo e Campeiro nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 2 do Estado do Rio Grande do Sul. 

Local 
TBIO Alpaca TBIO Sinuelo Campeiro TM CV% 

Rendimento de grãos kg ha-1 
 2015 

Santa Rosa 3970 4450 3875  14,0 
Ijuí 3967 3841 3818  14,0 
Média 3968 4146 3846 3996 - 
% 99 104 96 100 - 

 2016 
Santa Rosa 5608 6410 6055  9,6 
Ijuí 5139 5283 5041  11,0 
Condor 6365 7062 6650  8,0 
Média 5704 6252 5915 6084 - 
% 94 103 97 100 - 
Média (2 anos) 4836 5199 4881 5040 - 
% 96 103 97 100 - 

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
 

Tabela 2 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Alpaca em relação 

as testemunhas TBIO Sinuelo e Campeiro nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 1 do Estado de Santa Catarina. 

Local TBIO Alpaca TBIO Sinuelo Campeiro TM CV% 
Rendimento de grãos kg ha-1 

 2015 
Canoinhas 1043 870 1059  18,8 
Média 1043 870 1059 965 - 
% 108 90 110 100 -  

2016 
Campos Novos 9073 9126 8966  6,2 
Canoinhas 6532 7036 6348  10,7 
Média 7803 8081 7657 7869 - 
% 99 103 97 100 - 
Média (2 anos) 4423 4476 4358 4417 - 
% 100 101 99 100 - 

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
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Tabela 3 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Alpaca em relação 

as testemunhas TBIO Sinuelo e Campeiro nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 2 do Estado de Santa Catarina. 

Local TBIO Alpaca TBIO Sinuelo Campeiro TM CV% 
Rendimento de grãos kg ha-1 

 2015 
Chapecó 2969 3035 2423  18,2 
Média 2969 3035 2423 2729 - 
% 109 111 89 100 -  

2016 
Chapecó 6630 7489 7172  12,9 
Abelardo Luz 6952 7618 6741  12,0 
Média 6791 7553 6957 7255 - 
% 94 104 96 100 - 
Média (2 anos) 4880 5294 4690 4992 - 
% 98 106 94 100 - 

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
 
Tabela 4 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Alpaca em relação 

as testemunhas TBIO Sinuelo e Campeiro nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 1 no estado do Paraná. 

Local TBIO Alpaca TBIO Sinuelo Campeiro TM CV% 
Rendimento de grãos kg ha-1 

 2015 
Pinhão 3504 3988 3694  10,0 
Guarapuava 5309 5165 5141  9,0 
Média 4407 4577 4417 4497 - 
% 98 102 98 100 -  

2016 
Ponta Grossa 5628 5802 5392  13,9 
Guarapuava 6869 6861 6614  5,9 
Pinhão 6748 7065 6893  7,0 
Média 6415 6576 6300 6438 - 
% 100 102 98 100 - 
Média (2 anos) 5411 5576 5358 5467 - 
% 99 102 98 100 - 

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
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A instabilidade do ambiente nas principais regiões tritícolas do Brasil tem 

sido um grande desafio para o cultivo desse cereal, tornando-se importante o 

lançamento de cultivares com características agronômicas adaptadas aos 

diversos ambientes de cultivo.  

Para isso a Biotrigo Genética procura sempre lançar cultivares que se 

adequem a estas condições e desta vez lança o cultivar FPS Amplitude, que se 

destaca pela alta produtividade, boa resistência a doenças e fatores abióticos, 

o que lhe confere bom desempenho a campo.  

O cruzamento inicial do cultivar FPS Amplitude foi realizado no verão de 

2008 entre a linhagem BIO 08407’S’ com a cultivar Mirante. Nos anos de 2009 

a 2011 as populações segregantes foram conduzidas nos Municípios de Passo 

Fundo – RS e Coxilha – RS, e avançados em telado no Municipio de Passo 

Fundo – RS. Em 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 a Linhagem denominada BIO 

10436, foi avaliada em vários locais nos estados do RS, SC, PR, SP e MS, 

onde oram realizadas as avaliações de VCU. Nos ensaios foi utilizado o 

delineamento experimental randomizado com blocos ao acaso, com quatro 

repetições, onde a adubação e controle de pragas e moléstias foram efetuadas 

conforme as recomendações técnicas para a cultura do trigo. FPS Amplitude 

tem hábito vegetativo ereto, porte médio e ciclo precoce. Apresenta ótima 

resistência (R/MR) à germinação na espiga e se destaca também pela boa 

resistência ao acamamento, a debulha e ao crestamento (MR).  
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Em relação as principais moléstias que atacam a cultura, FPS Amplitude 

se destaca por apresentar ótima resistência a ferrugem da folha (Puccinia 

triticina) (R/MR). Também se destaca por apresentar moderada resistência 

(MR) ao oídio (Blumeria graminis), brusone (Pyricularia grisea), bacteriose 

(Xanthomonas translucens pv. Undulosa) e ao vírus do Mosaico do trigo (VMT). 

Apresenta uma resistência intermediária (MR/MS) a Giberela (Fusarium sp.). O 

peso Hectolítrico médio é de 76,6 e o peso de mil grãos de 30,8 g. Apresenta 

uma qualidade industrial, de W médio em nível de Brasil de 337 x10-4Joules, 

estabilidade de 12,3 minutos e em média 15,1% de proteína. A cultivar de trigo 

FPS Amplitude esta sendo indicada para todas as regiões tritícolas do RS, SC 

e PR, II e III de SP e III do MS. Os dados de rendimento de grãos estão 

apresentados nas tabelas 1, 2, 3, 4 e 5.  

Tabela 1  – Dados de rendimento (kg.ha-1) do cultivar FPS Amplitude  em 

relação as testemunhas TBIO Sintonia, TBIO Toruk e TBIO Iguaçu nas 

safras 2014 e 2015, nas regiões de adaptação 1 e 2 do estado do Rio 

Grande do Sul. 

      Testemunhas      

Região  Local Ano  FPS 
Amplitude  

TBIO 
Sintonia 

TBIO 
Toruk  

TBIO 
Iguaçu  TM CV% 

VCU 1 - RS 2014 kg.ha -1 
  

Coxilha  
 

4305 3876 4420 
 

  9 
Ciríaco 

 
4248 3822 3585 

  
7,9 

Passo Fundo 
 

4088 3183 3405 
  

11,6 
Vacaria 

 
5575 5159 4978 

  
8,1 

Cruz Alta   3733 3592 3559     15 
Ciriaco 2015 3871 3362   3295  13 
Vacaria   3220 3103   2952   8 
Média (2 anos)    3967 3580   3123 3568   
%     111 100   88 100   

Região  Local Ano  FPS 
Amplitude  

TBIO 
Sintonia 

TBIO 
Toruk  

TBIO 
Iguaçu  TM CV% 

VCU 2 - RS 2014 kg.ha -1   
Santa Rosa 

 
3801 3632 3495     17 

Ijuí 
 

3339 3570 3240 
  

13 
Santo Augusto 

 
4402 4430 4317 

  
7 

Condor   3191 2998 4158     14 
Santa Rosa 2015 3920 3999 

 
4064   9,7 

Ijuí 
 

3435 3922 
 

3818 
 

10,2 
São Luíz 

 
3264 3182 

 
3054 

 
11,1 
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Gonzaga 
Santo Augusto   5068 5475   5364   10 
Média (2 anos)    3802 3901   4075 3920   
%     97 100   104 100   
 

Tabela 2  – Dados de rendimento (kg.ha-1) do cultivar FPS Amplitude  em 

relação as testemunhas TBIO Sinuelo, TBIO Mestre e TBIO Iguaçu nas 

safras 2014 e 2015 nas regiões de adaptação 1 e 2 do estado de Santa 

Catarina. 

      Testemunhas     

Região Local  Ano FPS 
Amplitude  

TBIO 
Sinuelo  

TBIO 
Mestre  

TBIO 
Iguaçu  TM CV% 

VCU 1 - SC 2014 kg.ha -1 
  

Campos Novos  4696 5221 5547    9,9 
Canoinhas   4492 4412 4752   10 
Campos Novos 2015 5565 5638   4848   5,8 
Canoinhas   1496 870   1007   19 
Média (2 anos)   4063 4035   2927 3481   
%     117 116   84 100   

VCU 2 - SC 2014 kg.ha -1   
Abelardo Luz   4920 4970 4486     10,2 
Chapecó   4320 5198 4873 

 
  8,5 

Chapecó 2015 2021 3035   2540   19 
Média (2 anos)   3321 4059   2540 3835   
%     87 106   66 100   
 

Tabela 3  – Dados de rendimento (kg.ha-1) do cultivar FPS Amplitude  em 

relação as testemunhas BRS Guamirim, TBIO Sintonia, TBIO Iguaçu, TBIO 

Sintonia e CD 150 nas safras 2014, 2015 e 2016 nas regiões de adaptação 

1, 2 e 3 do estado do Paraná. 

        Testemunhas        

Região Local Ano  FPS 
Amplitude  

BRS 
Guamirim 

TBIO 
Sintonia  TM   CV% 

VCU 1 - PR 2015 kg.ha -1 
   

Castro   3834 3798 3887     16 
Guarapuava   5198 4981 5418     7,8 
Castro 2016 4705 4813 5215     18,9 
Ponta Grossa   3741 3708 3368     19,2 
Média (2 anos)    4370 4325 4472 4398     
%   99 98 102 100     
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Região Local Ano  FPS 
Amplitude  

TBIO 
Sintonia 

TBIO 
Iguaçu 

CD 
150 TM CV% 

VCU 2 - PR 2014 kg.ha -1 
  

Arapuã  4888 4694 4062    13,9 
Faxinal  5282 4838 5298   8,8 
C. Mourão  4130 3106 3234   13 
Mutuca   7528 6235 6973   9,5 
Arapuã 2015 4913 3872   4653   10,5 
Faxinal  2916 2765  3137  17,1 
C. Mourão  4507 4406  4870  10,5 
Cascavel  4693 4028  4362  15 
Tibagi  5654 5034  4672  11,8 
Santa Izabel do 
Oeste 

  4475 3883   4133   11,8 

Média (2 anos)    4991 4358   4305 4331   
%     115 101   99 100   

VCU 3 - PR 2014 kg.ha -1 
  

Apucarana  4749 3591 4265    14,6 
Pitangueiras  4289 3844 3709   10,9 
Londrina  4118 3897 3755   14,1 
Arapongas  4049 3781 3923   14,1 
Nova Fátima  6847 5722 5373   15,8 
Sabáudia   4325 3798 3698   13,1 
Apucarana 2015 4554 3873   3830   9 
Pitangueiras 

 
3573 4123 

 
3844 

 
10,6 

Astorga 
 

4345 4295 
 

4292 
 

7,7 
Nova Fátima   4042 4170   5304   11 
Média (2 anos)    4429 4111   4317 4214   
%     105 98   102 100   
 

Tabela 4  – Dados de rendimento (kg.ha-1) do cultivar FPS Amplitude  em 

relação as testemunhas TBIO Sintonia e TBIO Iguaçu nas safras 2015 e 

2016 nas regiões de adaptação 2 e 3 do estado de São Paulo. 

Região  Local Ano FPS 
Amplitude TBIO Iguaçu  TBIO Sintonia  TM CV% 

VCU 2 - SP 2015 kg.ha -1   

Itapeva   3364 2544 2462   9,5 
Itapeva 2016 6304 6090 6180   15,3 
Média (2 anos)    4834 4317 4321 4319   

%   112 100 100 100   

VCU 3 - SP 2015 kg.ha -1     

Cruzália 
 

3214 3181 3287 
 

9,2 
Maracaí   3729 3615 3734   7,9 
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Cruzália 2016 3143 2758 2598 
 

14,9 
Maracaí   2738 2538 2335   11 
Média (2 anos)    3206 3023 2989 3006   

%   107 101 99 100   

 

Tabela 5  – Dados de rendimento (kg.ha-1) do cultivar FPS Amplitude  em 

relação as testemunhas TBIO Sintonia e TBIO Iguaçu nas safras 2015 e 

2016 na região de adaptação 3 do estado do Mato Grosso do Sul. 

        Testemunhas     

Região  Local Ano FPS 
Amplitude 

TBIO 
Iguaçu 

TBIO 
Sintonia TM CV% 

VCU 3 - MS 2015 kg.ha -1     

Antônio João 
 

3073 3106 3400 
 

9,2 
Maracaju   3310 3433 3650   12,2 
Antônio João 2016 2144 2253 2074   9,5 
Maracaju 

 
4474 4741 4294 

 
13,1 

Dourados   4202 4501 4047   12,3 
Média (2 anos)    3399 3551 3498 3524   

%   96 101 99 100   

 

Tabela 6  – Perfil qualitativo da cultivar de trigo FPS Amplitude a partir das 

amostras da rede de experimentação conduzida pela Biotrigo.  

Análise Média (4 anos 21 locais) 
Força de Glúten (W) 337 
Relação P/L 0,93 
Cor (L) 92 
Cor (B) 9,9 
Abs. Água (ml) 62,3 
Estabilidade (min.) 12,3 
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A época de semeadura do trigo tem afetado diretamente o potencial de 

rendimento, por posicionar os principais estádios de desenvolvimento da 

cultura em épocas que as variáveis meteorológicas apresentam menor ou 

maior efeito sobre o potencial de rendimento (Pires et al., 2005).  

Com o objetivo de avaliar o efeito de condições ambientais nas 

características agronômicas, componentes de rendimento e no rendimento de 

grãos de linhagens de trigo, foi conduzido um ensaio no ano de 2014 em 

Palotina-Pr (Região 3), com duas épocas de semeadura, sendo; 04/04 e 20/04. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com 30 

linhagens (tratamento) em três repetições. As parcelas foram constituídas de 6 

linhas de 8 metros, espaçadas com 0,17 m entre si, tendo uma área útil de 8,16 

m2, com 350 sementes viáveis por m². Durante o ciclo da cultura do trigo, 

realizaram-se as avaliações de número de dias para o espigamento, número de 

dias para maturação fisiológica, altura de planta, número de espiga por m², 

número de espiguetas por espiga, número de grãos por espiga, massa de 1000 

grãos, peso do hectolitro e rendimento de grãos em kg/ha-1. Também, em um 

experimento conduzido sem aplicação de fungicidas, realizou-se as avaliações 

das principais doenças, sendo; mancha de folha, giberela e brusone, utilizando 

a escala de 0 a 9, (considerando a nota 0 sem incidência de doenças e nota 9 

plantas com alto nível de severidade). Os dados obtidos foram submetidos à 
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análise de variância p (<0,01) pelo teste F e agrupados pelo método de Scott-

Knott (1974) em nível de 5% de probabilidade. 

Os dados relativos à temperatura e precipitação pluviométrica, (Figura 

1), durante o período de condução dos experimentos, identificaram variações 

acentuadas entre as duas épocas de semeadura que influenciaram nas 

respostas para os diferentes caracteres. 

 

Figura 1 - Temperaturas máxima, mínima e precipitação pluviométrica durante 

a condução do ensaio. Palotina-PR, 2014. 
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Tabela 1 - Médias de espigamento (ESP); maturação fisiológica (MAT); Altura 
de planta (AP); Mancha de folha (MF); Giberela (GB); Brusone (BRS),  de 
duas épocas de semeadura na localidade de Palotina em 2014. Cascavel- 
PR, 2017. 

ÉPOCA 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

CULTIVAR 
ESP 

(dias) 

MAT 

(dias) 

AP 

(cm) 

MF 

( 0 a 9) 

GB 

(0 a 9) 

BRS 

(0 a 9) 

1 93 Ab 88 Bc 134 Ab 131 Bc 80 Aa 83 Aa 6.3 Ab 5.0 Aa 2.3 Ab 1.0 Ba 3.0 Ab 1.0 Ba 

2 88 Ac 88 Ac 135 Aa 131 Bc 75 Ba 83 Aa 6.0 Ab 5.6 Aa 2.3 Ab 1.3 Aa 4.0 Aa 2.0 Ba 

3 89 Ac 90 Ab 134 Ab 128 Bd 71 Bb 81 Aa 5.6 Ab 5.6 Aa 2.6 Ab 1.3 Ba 4.0 Aa 2.3 Ba 

4 70 Ah 70 Ah 121 Ae 123 Af 61 Ac 66 Ac 7.0 Aa 6.0 Aa 2.6 Ab 2.0 Aa 1.3 Ac 2.3 Aa 

5 70 Ah 67 Bj 123 Ae 123 Af 58 Ad 63 Ad 7.6 Aa 5.6 Ba 3.3 Aa 2.3 Aa 1.0 Bc 2.3 Aa 

6 69 Ah 69 Ai 123 Ae 122 Af 61 Bc 68 Ac 8.0 Aa 6.3 Ba 3.6 Aa 2.0 Ba 1.0 Bc 2.3 Aa 

7 85 Ad 76 Bf 132 Ab 126 Be 76 Ba 86 Aa 6.6 Ab 6.3 Aa 2.6 Ab 2.0 Aa 1.7 Ac 2.6 Aa 

8 86 Bd 88 Ac 136 Aa 127 Be 75 Ba 83 Aa 6.0 Ab 5.6 Aa 2.3 Ab 1.3 Aa 2.7 Ab 1.6 Aa 

9 74 Ag 71 Bh 126 Ad 123 Bf 65 Bc 76 Ab 6.0 Ab 5.6 Aa 1.6 Ab 1.3 Aa 1.0 Ac 1.6 Aa 

10 56 Bl 61 Ak 113 Ah 114 Ai 66 Ac 63 Ad 8.0 Aa 5.6 Ba 3.3 Aa 1.6 Ba 3.6 Aa 2.3 Ba 

11 57 Bl 63 Ak 118 Af 118 Ah 65 Ac 65 Ad 7.0 Aa 5.0 Ba 3.3 Aa 1.0 Ba 3.6 Aa 3.3 Aa 

12 58 Bl 61 Ak 112 Bh 116 Ai 51 Be 61 Ad 8.0 Aa 6.6 Aa 3.6 Aa 1.6 Ba 3.0 Ab 2.3 Aa 

13 69 Ah 67 Bj 118 Af 120 Ag 60 Bd 66 Ac 5.6 Ab 5.3 Aa 2.3 Ab 1.3 Aa 1.0 Ac 2.0 Aa 

14 67 Ai 67 Aj 116 Bg 122 Af 60 Bd 66 Ac 7.3 Aa 6.0 Aa 2.3 Ab 1.6 Aa 1.0 Bc 2.7 Aa 

15 92 Ab 91 Ab 136 Aa 134 Bb 75 Aa 76 Ab 6.3 Ab 4.6 Ba 2.0 Ab 1.3 Aa 4.0 Aa 2.3 Ba 

16 96 Aa 95 Aa 137 Aa 137 Aa 73 Ab 76 Ab 7.3 Aa 6.6 Aa 2.6 Ab 1.0 Ba 3.6 Aa 2.0 Ba 

17 76 Af 74 Ag 129 Ac 126 Be 60 Bd 68 Ac 7.0 Aa 6.0 Aa 2.3 Ab 1.6 Aa 3.0 Ab 2.0 Aa 

18 86 Ad 62 Bk 135 Aa 116 Bi 63 Ac 61 Ad 7.3 Aa 7.0 Aa 3.3 Aa 1.3 Ba 2.6 Ab 3.0 Aa 

19 50 Bm 55 Al 112 Bh 115 Ai 56 Ae 61 Ad 9.0 Aa 7.3 Ba 4.0 Aa 1.0 Ba 4.3 Aa 3.0 Ba 

20 75 Af 69 Bi 119 Af 120 Ag 55 Be 66 Ac 8.0 Aa 5.6 Ba 3.0 Aa 2.3 Aa 2.0 Ac 2.3 Aa 

21 68 Bh 79 Ae 119 Bf 126 Ae 66 Bc 83 Aa 6.6 Ab 6.0 Aa 3.3 Aa 2.0 Ba 4.0 Aa 2.0 Ba 

22 77 Bf 82 Ad 128 Ad 126 Ae 68 Bb 80 Aa 5.6 Ab 6.3 Aa 2.0 Ab 2.0 Aa 3.0 Ab 2.6 Aa 

23 70 Ah 70 Ah 119 Af 120 Ag 65 Bc 76 Ab 7.0 Aa 6.6 Aa 3.6 Aa 2.0 Ba 1.6 Ac 2.6 Aa 

24 86 Ad 80 Bd 130 Ac 128 Ad 78 Aa 81 Aa 7.0 Aa 5.6 Aa 2.6 Ab 2.0 Aa 4.3 Aa 2.3 Ba 

25 83 Ae 78 Be 130 Ac 127 Be 70 Bb 81 Aa 7.3 Aa 6.0 Aa 2.6 ab 1.6 Aa 4.3 Aa 2.6 Ba 

26 74 Ag 67 Bj 118 Af 119 Ag 65 Bc 71 Ac 7.6 Aa 6.3 Aa 2.6 Ab 1.6 Aa 1.0 Bc 2.6 Aa 

27 87 Ac 80 Bd 134 Ab 128 Bd 78 Aa 81 Aa 6.0 Ab 4.6 Aa 2.6 Ab 1.3 Ba 5.0 Aa 2.0 Ba 

28 63 Ak 63 Ak 117 Af 116 Ai 56 Be 63 Ad 7.0 Aa 6.0 Aa 4.6 Aa 1.3 Ba 2.3 Ac 2.0 Aa 

29 65 Aj 62 Bk 116 Ag 116 Ai 61 Ac 66 Ac 7.6 Aa 6.0 Ba 3.3 Aa 1.6 Ba 4.6 Aa 3.6 Aa 

30 65 Bj 72 Ah 126 Ad 123 Bf 61 Bc 75 Ab 5.3 Ab 5.6 Aa 1.6 Ab 2.3 Aa 1.0 Bc 3.0 Aa 

MÉDIA 75 A 73,8 B 125 A 123 B 66 B 73 A 6,9 A 5,9 B 2,8 A 1,6 B 2,7 A 2,3 B 

As médias com mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna  não diferem pelo teste de agrupamento de 
médias de Scoot Knot a 5 % de probabilidade. 
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TABELA 2 – Médias de número de espiga por m² (NESP); número de 
espigueta por espiga (NEE); número de grão por espiga (NGE); massa de 
1000 grãos (MMG); rendimento (REND); peso do hectolitro (PH); de duas 
épocas de semeadura na localidade de Palotina em 2014. Cascavel-PR,  
2017. 

ÉPOCA 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

CULTIVAR 

 

NESP 

(m²) 

NEE 

 

NGE 

 

MMG 

 

REND 

(kg há¹) 

PH 

 

1 232 Bd 326 Ac 19.9 Ab 19.4 Ab 38.8 Bb 44.6 Ac 29.7 Ba 35.6 Aa 2710 Ba 5175 Ac 74.0 Aa 76.6 Ab 

2 259 Bc 355 Ac 18.4 Ab 17.8 Ac 39.8 Bb 47.9 Ab 28.6 Aa 29.1 Ab 3075 Ba 6180 Aa 72.0 Ab 74.6 Ab 

3 289 Bc 353 Ac 19.0 Ab 20.4 Aa 42.7 Bb 55.3 Aa 20.8 Bc 26.2 Ac 1653 Bc 5070 Ac 69.3 Bb 75.3 Ab 

4 466 Aa 421 Ba 14.0 Bd 18.2 Ab 30.0 Bc 42.4 Ac 20.6 Bc 26.5 Ac 1788 Bc 5235 Ac 69.6 Bb 76.0 Ab 

5 415 Aa 369 Bb 13.6 Bd 15.7 Ad 21.1 Bd 37.2 Ad 21.1 Bc 28.0 Ac 1725 Bc 4500 Ae 71.6 Ab 73.0 Ac 

6 369 Ab 365 Ab 14.3 Ad 16.2 Ad 28.2 Bd 39.5 Ad 22.4 Bc 27.9 Ac 1665 Bc 4185 Ae 72.0 Ab 72.6 Ac 

7 304 Bc 357 Ac 19.9 Ab 18.9 Ab 41.9 Ab 44.9 Ac 24.4 Bb 31.2 Ab 2355 Bb 4720 Ad 69.3 Bb 79.0 Aa 

8 286 Bc 429 Aa 19.9 Ab 20.8 Aa 39.8 Bb 48.8 Ab 25.2 Bb 30.7 Ab 3145 Ba 6535 Aa 77.3 Aa 79.3 Aa 

9 350 Bb 408 Aa 17.3 Ab 17.7 Ac 33.4 Bc 41.4 Ad 25.4 Bb 30.7 Ab 2135 Bb 4973 Ac 74.6 Ba 80.0 Aa 

10 381 Ab 377 Ab 13.8 Ad 15.7 Ad 22.7 Bd 30.2 Ae 21.3 Bc 26.7 Ac 1525 Bc 3543 Af 71.0 Ab 71.6 Ac 

11 441 Aa 337 Bc 15.0 Bc 17.4 Ac 28.4 Bd 35.1 Ae 23.7 Bb 31.0 Ab 2068 Bb 4015 Ae 70.3 Ab 69.6 Ad 

12 395 Ab 356 Ac 12.8 Ae 14.5 Ad 26.3 Bd 31.9 Ae 20.7 Bc 25.7 Ac 1352 Bd 2785 Ag 69.3 Ab 66.6 Ad 

13 403 Ab 373 Ab 14.2 Bd 18.5 Ab 32.6 Bc 41.0 Ad 19.5 Bd 26.4 Ac 1788 Bc 4194 Ae 72.0 Bb 76.0 Ab 

14 432 Aa 330 Bc 15.6 Bc 18.6 Ab 32.1 Bc 42.6 Ac 18.5 Bd 26.4 Ac 1801 Bc 4055 Ae 72.3 Bb 76.0 Ab 

15 197 Bd 420 Aa 21.0 Aa 20.9 Aa 43.1 Bb 53.9 Aa 22.6 Bc 27.1 Ac 2330 Bb 6203 Aa 69.6 Ab 71.3 Ac 

16 154 Be 403 Aa 22.6 Aa 20.7 Aa 48.2 Aa 50.2 Ab 20.3 Bc 24.6 Ac 2360 Ab 2750 Ag 72.0 Ab 68.3 Bd 

17 444 Aa 412 Aa 19.4 Ab 20.2 Aa 42.4 Ab 46.0 Ac 18.7 Bd 27.0 Ac 1775 Bc 6008 Aa 64.6 Bc 73.6 Ac 

18 327 Ac 322 Ac 19.0 Ab 19.8 Aa 38.2 Bb 51.2 Ab 19.6 Bd 23.0 Ac 2143 Bb 3305 Af 68.6 Ab 67.0 Ad 

19 368 Ab 297 Bd 14.5 Ad 14.6 Ad 26.7 Ad 30.9 Ae 19.5 Bd 26.6 Ac 2110 Bb 3170 Af 70.3 Ab 72.6 Ac 

20 386 Ab 378 Ab 16.0 Ac 17.1 Ac 41.6 Ab 46.0 Ac 17.5 Bd 26.0 Ac 1056 Bd 4405 Ae 64.0 Bc 74.3 Ab 

21 334 Ac 339 Ac 19.5 Ab 20.2 Aa 48.2 Aa 52.0 Aa 19.1 Bd 29.9 Ab 1651 Bc 5635 Ab 61.3 Bc 77.3 Ab 

22 309 Bc 377 Ab 11.1 Be 18.9 Ab 25.2 Bd 44.1 Ac 23.0 Bc 31.4 Ab 2235 Bb 5230 Ac 69.3 Bb 79.0 Aa 

23 289 Ac 280 Ad 16.4 Ac 17.2 Ac 43.3 Ab 44.3 Ac 22.8 Bc 31.7 Ab 1786 Bc 4856 Ad 65.3 Bc 69.0 Ad 

24 274 Ac 297 Ad 18.6 Ab 19.2 Ab 40.0 Bb 48.0 Ab 22.0 Bc 28.6 Ac 2180 Bb 4231 Ae 66.3 Bc 77.3 Ab 

25 292 Ac 313 Ad 22.1 Aa 18.2 Bd 49.4 Aa 43.3 Bc 20.9 Bc 27.5 Ac 1861 Bc 2911 Ag 63.3 Bc 75.3 Ab 

26 296 Ac 293 Ad 15.9 Ac 17.4 Ac 27.8 Bd 44.0 Ac 20.6 Bc 27.5 Ac 1293 Bd 4033 Ae 63.3 Bc 71.0 Ac 

27 305 Ac 320 Ac 20.9 Aa 20.0 Aa 49.3 Aa 49.4 Ab 23.4 Bb 29.4 Ab 2316 Bb 4675 Ad 63.3 Bc 80.0 Aa 

28 409 Ab 343 Bc 14.1 Bd 16.8 Ac 25.4 Bd 34.6 Ae 21.4 Bc 25.7 Ac 1481 Bd 4030 Ae 69.6 Ab 72.0 Ac 

29 294 Bc 336 Ac 16.9 Ac 16.6 Ac 42.4 Ab 39.4 Ad 19.6 Bd 27.6 Ac 1200 Bd 3605 Af 65.6 Bc 73.0 Ac 

30 441 Aa 377 Bb 12.1 Be 15.2 Ad 26.6 Bd 34.6 Ae 24.9 Ab 27.0 Ac 2336 Bb 2835 Ag 71.3 Ab 72.0 Ac 

MÉDIA 338 B 355 A 16,9 B 18,1 A 35,8 B 43,2 A 22,0 B 28,3 A 1963 B 4435 A 69,0 B 74,0 A 

As médias com mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna  não diferem pelo teste de agrupamento de 
médias de Scoot Knot a 5 % de probabilidade 

Para todos os componentes de rendimento avaliados, as cultivares 

apresentaram as melhores médias na segunda época do experimento (Tabela 

2), onde o maior número de grãos por espiga e maior massa de grãos 

influenciaram as repostas dos melhores genótipos, associado a diminuição de  

chuvas e menor temperatura durante o desenvolvimento da cultura (Figura 1). 

A semeadura realizada em 04 de abril (primeira época), a média de espiga por 

m² foi 338, indicativo que teve morte prematura de plantas e menor número de 

afilhos, afetando negativamente este componente e, consequentemente, os 
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demais componentes de rendimento de grãos. Conforme observado por Souza 

et al. (2011), temperaturas superior a 24ºC  implicaram em alterações de 

diversos processos metabólicos, causando a morte prematura das plantas.  

Apenas três cultivares da primeira época e quatro cultivares da segunda época 

do experimento expressaram os melhores rendimentos de grãos, sendo que 

estas podem ter forte influencia do número de grãos por espiga na 

determinação do rendimento.  

As linhagens que se destacaram nas duas épocas de semeadura como 

as melhores para rendimento de grãos, poderão ser utilizadas como genitores 

elites no programa de melhoramento e avançadas para confirmação do 

potencial nos anos seguintes. Para a região de Palotina, a melhor época de 

semeadura para as linhagens avaliadas foi 20 de abril, quando a temperatura 

manteve-se inferior a 30º C. 
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  Segundo Rossi e Neves (2004), a qualidade do trigo é um conceito 

relativo, pois os atributos considerados para essa análise não são os mesmos 

nos diferentes “elos da cadeia”. No caso do produtor rural, o trigo de qualidade 

superior é aquele que possui boas características agronômicas, como 

resistência a doenças e pragas, alto potencial produtivo e alto peso do 

hectolitro. Para os moinhos, a qualidade será medida pela uniformidade do 

tamanho e forma da matéria-prima, alto peso específico, alto rendimento em 

farinhas e baixos teores de cinza. Já o panificador, busca adquirir uma farinha 

de boa qualidade, com alta capacidade de absorção de água, boa tolerância ao 

amassamento e alta porcentagem de proteína. Desta forma, para que se possa 

garantir a qualidade geral exigida em todos os “elos da cadeia”, devem ser 

considerados diversos atributos, balanceando-se a qualidade produtiva com as 

características desejadas pelos consumidores.     

 A qualidade do grão de trigo pode ser definida como resultado da 

interação que a cultura sofre no campo, efeito das condições do solo, manejo 

da cultura, do cultivar, bem como das operações de colheita, armazenamento e 

moagem (Fleurat-Lessard, 2002;)  

Em condições inadequadas de secagem e armazenamento, o trigo pode 

sofrer alterações em suas propriedades físicas, químicas e reológicas 

reduzindo o valor comercial e a funcionalidade da farinha. Em grãos de trigo 

com teor de água superior a 16%, a secagem deve ser lenta e realizada de 

forma que a temperatura máxima na massa de grãos não ultrapasse 45ºC para 

melhor manutenção da qualidade tecnológica dos produtos de moagem (Marini 

et al., 2007).  Quando na secagem de grãos de trigo for empregada alta 
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temperatura do ar, ocorre um aumento na velocidade do processo, porém com 

possibilidade de alterar a qualidade tecnológica das proteínas formadoras de 

glúten.   

A farinografia é um dos testes exigidos para determinar a destinação 

final da farinha de trigo que será produzida, é um teste conduzido em 

Farinografo Brabender pelo método 54-21 da AACC, e é utilizado para indicar 

as propriedades de mistura e processamento da massa de farinha de trigo. 

Nessa análise todas as fases de mistura, de desenvolvimento e de quebra ou 

de amolecimento da massa são registrados no gráfico denominado de 

farinograma.  

O teste que avalia as características viscoelásticas da massa de farinha 

de trigo e a expressão força de glúten (W) utilizado para designar a maior ou 

menor capacidade de uma farinha sofrer um tratamento mecânico ao ser 

misturada com água é a conhecido por alveografia, que também é associada à 

maior ou menor capacidade de absorção de água pelas proteínas formadoras 

de glúten, que combinadas à capacidade de retenção do gás carbônico resulta 

em pão de volume aceitável, textura interna sedosa e granulometria aberta 

(Dobraszczyk & Morgenstern, 2003).    

Neste trabalho, objetivou-se estudar a influência das diferentes 

temperaturas de secagem em grãos de trigo na qualidade final das farinhas 

obtidas, através dos testes de alveografia e farinografia.                                                          

  As análises foram realizadas no laboratório do moinho Filadélfia, 

localizado na cidade de Cascavel – PR, sendo avaliados então um tratamento 

com quatro repetições diferentes, secados na estufa de secagem com 

circulação de ar Ethik modelo 400-90 D 200 °C, sendo o T1R1 à 90° C; T1R2 à 

80°C; T1R3 à 70°C e o T1R4 à 60°C, até que o grão apresentassem textura 

seca e dura, foi realizado então a sua moagem e respectivamente as análises. 

Os dados obtidos foram comparados com uma testemunha que passou pelo 

processo de secagem correto, a 45°C. 

As características viscoelásticas da amostra de farinha de trigo foram 

determinadas no alveográfo Chopin, modelo 171, utilizando o método nº 54-30 

da AACC (1995). A secagem é um fator operacional que pode modificar as 

características do glúten e quando realizada em temperaturas demasiadamente 

altas provoca a desnaturação.      
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Após as análises, os resultados foram comparados com os resultados 

obtidos da mesma amostra que passou por uma secagem correta no armazém, 

com temperatura de 45 °C. esses dados são observados na tabela 1. 

 

Tabela 1: Resultados de alveografia de uma mesma amostra secada em 

diferentes temperaturas. 

Repetição Temperatura °C Umidade % P L P/L W 

R1 90 9,89 79 63 1,25 174 

R2 80 10,85 81 94 0,86 225 

R3 70 12,8 115 83 1,38 325 

R4 60 13,2 103 90 1,14 345 

Testemunha 45 14,2 103 139 0,78 385 

Medias de tenacidade (P), elasticidade (L), relação tenacidade e elasticidade (P/L), orça da 

farinha (W).  

 

Analisando os dados obtidos, percebe-se que a medida que a 

temperatura aumenta, a força de glúten (W) diminui. Isto ocorre devido as altas 

temperaturas desnaturarem as proteínas que formam o glúten, diminuindo 

assim a sua capacidade de crescimento e extensão.     

  O primeiro parâmetro analisado no farinograma é a porcentagem 

de absorção de água. Esta determinação é importante, do ponto de vista 

tecnológico, porque a água assegura a união das proteínas que dão origem ao 

glúten, controla a consistência da massa, dissolve os sais, umedece o amido, 

deixando-o mais digerível e fornece meio propício ao desenvolvimento da 

atividade enzimática. O segundo parâmetro analisado foi o tempo de 

desenvolvimento da massa. Este se relaciona com a etapa de fermentação, 

pois se a massa se desenvolver em tempo insuficiente, ela não será capaz de 

reter os gases produzidos pelas leveduras, resultando em um produto de baixo 

volume (Carvalho, 1999). Os outros parâmetros avaliados foram o índice de 

tolerância à mistura e a estabilidade. De acordo com Carvalho (1999), as 

farinhas de trigo com baixo índice de tolerância e alta estabilidade possuem 

boa capacidade ao processo mecânico de mistura e são chamadas de farinhas 

“fortes”.  
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Tabela 2: Farinografia de farinhas que foram produzidas a partir de gãos 

que passaram por diferentes temperaturas de secagem.   

Tratamento Temperatura °C Abs. (ml) Td (min) E (min) ITM (UF) 

R1 90 70 8,5 13 20 

R2 80 70 7 13,9 20 

R3 70 69 13,5 14,9 0 

R4 60 66 14,5 15 0 

Testemunha 45 63,5 11,9 16,7 0 

(Abs.) Absorção, medida em ml. (E) estabilidade, medida em minutos. (TD) tempo de 

desenvolvimento, medida em minutos. (ITM) índice de tolerância a mistura, medido em unidades 

farinográficas. 

 

Após a análise dos dados obtidos, pode-se observar que a medida que a 

temperatura aumenta a absorção de agua também aumenta. Isto ocorre porque 

as proteínas presente nessa farinha se desnaturaram, fazendo com que se 

exija uma maior absorção de agua para a formação de uma massa 

homogênea. Ouro fator afetado foi a estabilidade da massa. Nas amostras 

secadas em temperaturas elevadas, a estabilidade diminuiu, fazendo com a 

massa não resista por muito tempo ao batimento mecânico, tornando-se moles 

após certo tempo de amassamento. 
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A qualidade do grão de trigo pode ser definida como resultado da 

interação que a cultura sofre no campo, do efeito das condições do solo, do 

manejo da cultura, da cultivar, bem como das operações de colheita, 

armazenamento e moagem (Guarienti, 1996). Em condições inadequadas de 

colheita, secagem e armazenamento, o trigo pode sofrer alterações em suas 

propriedades físicas, químicas e reológicas, reduzindo o valor comercial e a 

funcionalidade da farinha. A colheita retardada, com permanência do grão na 

lavoura após a maturação fisiológica, ou a realização de secagem com 

temperaturas inadequadas em função do teor de umidade contribuem para 

alterações indesejáveis na qualidade tecnológica do trigo (CARNEIRO 2005). 

 O Número de queda ou falling Number é um método de análise que 

serve para medir a intensidade de atividade da enzima alfa-amilase no grão, 

sendo o resultado expresso em segundos. Altos valores indicam baixa 

atividade dessa enzima, enquanto baixos valores indicam alta atividade, 

situação que comumente resulta do processo de germinação da espiga. Em 

clima quente e úmido, durante a maturação do grão, a atividade de α-amilase 

aumenta. Pães elaborados com farinha que possuem alta atividade enzimática 

(NQ < 200 s) tendem a apresentar miolo escuro e pegajoso.   

 A secagem dos produtos agrícolas é o processo mais utilizado para 

assegurar sua qualidade e estabilidade durante o armazenamento. A 

diminuição da quantidade de água do material reduz a atividade biológica e as 

mudanças químicas e físicas que ocorrem durante o período de pós-colheita. A 

conservação pela secagem baseia-se no fato de que tanto os microrganismos 

259



como as enzimas e todo o mecanismo metabólico necessitam de água para 

suas atividades. Esta secagem deve ser feita de forma adequada e com 

temperaturas certas para que não interfiram na qualidade da farinha que será 

produzida. A análise de cor é um importante atributo de qualidade e deriva 

principalmente do teor de carotenoides, proteínas e de fibras, além da 

presença de impurezas na moagem. Nem sempre as farinhas brancas são as 

de melhor qualidade para todos os produtos finais. 

Tendo estas informações como base, o objetivo deste estudo é verificar 

se existem diferenças significativas em relação a cor e ao número de queda de 

farinhas provenientes de trigos que foram submetidos a secagem em diferentes 

temperaturas.         

 As análises foram realizadas no laboratório do moinho Filadélfia, 

localizado em Cascavel – PR. Foram analisados um tratamento com quatro 

repetições diferentes, secados na estufa de secagem com circulação de ar 

Ethik modelo 400-90 D 200 °C sendo o T1R1 à 90°; T1R2 à 80°; T1R3 à 70° e 

o T1R4 à 60°, até que o grão apresentasse textura seca e dura. Após este 

processo o número de queda foi determinado de acordo com o método 56-81B 

da AACC (1995) através do equipamento Falling Number, modelo 1500 Fungal, 

utilizando sete gramas de farinha, corrigido para 14% de unidade. Já o teste de 

Colorimetria da farinha foi realizado pelo uso do espectrofotômetro de 

refletância difusa, modelo Konica Minolta, com sensor ótico geométrico  

 Os dados de falling Number obtidos foram comparados com uma 

testemunha que foi submetida a secagem em temperatura correta de 45°C, 

conforme demonstrado na tabela 1. 

 

Tabela 1: Número de queda de farinhas secadas em diferentes temperaturas 

Tratamento Temperatura °C FN (Seg) 

R1 90 370 

R2 80 375 

R3 70 363 

R4 60 348 

Testemunha 45 335 
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 O número de queda permite estimar a capacidade de fermentação da 

massa de determinada farinha, pois quanto maior o valor encontrado, menor a 

atividade amilásica, o que dificulta o processo industrial. A quantidade de 

enzima presente nas farinhas tem uma influência direta sobre a qualidade do 

pão produzido. O valor do número de queda apresenta relação inversa com a 

atividade da alfa-amilase, ou seja, quanto maior o valor da atividade da alfa-

amilase menor o valor do número de queda (Guarienti, 1996).   

 Neste estudo, observa-se que os valores de número de queda para 

temperaturas de secagem elevadas foram maiores que a testemunha.  Porém, 

elevado valor de número de queda não é um problema de difícil solução, pois 

normalmente a formulação dos reforçadores ou melhoradores utilizados em 

panificação apresenta enzima alfa-amilase fungica, com a finalidade de 

correção dessa deficiência na farinha de trigo (Guarienti, 1996).    

 A Tabela 2 mostra os resultados de cor, avaliados de forma objetiva pelo 

Colorimetro, traduzindo essa cor em números conforme método nº 14- 22 da 

AACC (1999). O resultado foi expresso em CIELAB que é o sistema de cor 

mais utilizado para a avaliação de cor em alimentos, realizando as leituras das 

amostras por refletância. Esses resultados foram comparados com a mesma 

analise realizada com a farinha vinda de grãos que passaram por uma 

secagem correta, a 45 °C.  

Tabela 2: Resultados do teste de Colorimetro em farinhas que passaram por 

diferentes temperaturas de secagem  

Tratamento Temperatura °C L A B 

R1 90 88,58 0,14 11,66 

R2 80 89,85 -0,22 11,87 

R3 70 91,30 -0,56 12,04 

R4 60 92,04 -0,72 11,92 

TESTEMUNHA 45 93,30 -0,99 10,95 

Temperatura de secagem em °C. 
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Observando os dados obtidos pode-se concluir que a medida que a 

temperatura de secagem aumenta, a cor da farinha diminui. Isto se deve ao 

fato de que, quanto mais seco o grão fica, mais agua é necessária para 

umedece-lo e com isso dificulta a retirada da casca do amido, deixando assim 

partículas de farelo na farinha final, comprometendo a cor do produto. As 

farinhas da repetição 3 e 4 foram as que mais se aproximaram da testemunha 

que foi secada corretamente. 
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IPR CAIAPÓ - CULTIVAR DE TRITICALE DE CICLO MÉDIO  
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Antunes Arruda2, Renan Carvalhal2 e Pedro Sentaro Shioga2 

 
1Pesquisador, Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR, e da Fundação 
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A cultivar de triticale (XTriticosecale) IPR Caiapó foi obtida pelo Instituto 

Agronômico do Paraná – IAPAR, em parceria com o Centro Internacional de 

Pesquisa de Milho e Trigo – CIMMYT, sediado no México e com a Fundação 

Meridional de Apoio à Pesquisa Agropecuária. Originada do cruzamento: 

FAHAD_4/FARAS_1/5/274/320//BGL/3/MUSX/LYNX/4/RHINO_9/6/FD-693/2* 

FAHAD_4, cuja genealogia ou processo de obtenção é representado pelo código 

CTSS99B00299S-0M-13Y-1M-2Y-1M-0Y. Significando que foi o cruzamento nº 

299, realizado no Vale do Yaqui, em Sonora no ano agrícola de 1999, que deu 

origem a esta linhagem. 

Tanto o cruzamento quanto a condução das gerações segregantes que 

deram origem à linhagem foram feitos pelo CIMMYT, no México. O método de 

melhoramento genético utilizado foi o Genealógico Modificado, onde a partir da 

geração F3, selecionaram-se plantas individuais cujas progênies foram 

alternadamente avaliadas em forma de bulk ou de plantas, re-selecionadas ou 

descartadas nas gerações sucessivas de autofecundação até a geração F7, de 

onde a linha avançada foi reunida massalmente. 

Em 2008, o programa de melhoramento de cereais de inverno (PCI) do 

IAPAR recebeu como introdução do CIMMYT o 39th ITYN (International Triticale 

Yield Nursery), na qual constava o genótipo de código CTSS99B00299S-0M-

13Y-1M-2Y-1M-0Y. Nas safras 2010, 2011 e 2012 este genótipo foi avaliado pelo 

PCI/IAPAR em coleção e ensaios preliminares. Por destacar-se nestes ensaios 

o genótipo CTSS99B00299S-0M-13Y-1M-2Y-1M-0Y foi nominado de linhagem 

TLD 1202 e promovido a Ensaios Regionais de VCU (Ensaio Meridional de 
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Triticale – EMT), conduzidos pela rede de parceria IAPAR/Fundação 

Meridional/Embrapa Soja, nas regiões de adaptação dos estados do Paraná, 

São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, nos anos agrícolas de 2013 a 

2016. 

As principais características agronômicas da linhagem TLD 1202 foram 

apresentadas em reunião no IAPAR, ocorrida em 26/05/17 visando decisão de 

possível lançamento como nova cultivar. Decidiu-se pelo lançamento pelo 

potencial produtivo apresentado e pelo ciclo médio, visando uma possível 

substituição a cultivar IPR 111. Decidiu-se também pelo nome IPR Caiapó, uma 

homenagem a tribos indígenas do Brasil. Documentação foi preparada e enviada 

ao RNC-MAPA – Registro Nacional de Cultivares, para obtenção do respectivo 

registro. 

A cultivar apresentou na média dos experimentos em que foi avaliada, 

ciclo médio (68 dias da emergência ao espigamento e 121 dias à maturação), 

estatura média (105 cm), moderada resistência ao acamamento e à debulha 

natural. As espigas são aristadas, de coloração clara e fusiformes. Os grãos são 

alongados, de coloração vermelha clara e textura média. Apresentou moderada 

tolerância ao crestamento de alumínio e moderada suscetibilidade à germinação 

pré-colheita.  

Em relação as principais doenças ocorrentes nas regiões de avaliação, 

apresentou resistência ao oídio, moderada resistência ferrugem da folha, à 

mancha amarela e à mancha marrom e moderada suscetibilidade à brusone e à 

giberela.  

Os rendimentos de grãos observados em 46 Ensaios de VCU, conduzidos 

nas regiões de adaptação 1 (fria, úmida e alta), 2 (moderadamente quente, 

úmida e baixa) e 3 (quente, moderadamente seca e baixa) dos estados do 

Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul no período de 2013 a 2016 estão 

apresentados na Tabela 1. A média de superioridade de rendimento de grãos 

nestas regiões foi de 2, 11, e 12%, perfazendo média de ganho geral de 8% 

sobre a média geral das testemunhas IPR 111 e IPR Aimoré. Os maiores 

rendimentos foram obtidos nas regiões de VCU 1 e 2. (Campos et al., 2013 a 

2016). 
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Com relação ao peso do hectolitro (PH), IPR Caiapó variou de 58 a 81 

com média de 72 kg/hl, em todos os ensaios avaliados. Quanto ao peso de mil 

sementes (PMS) variou de 25 a 50, com média de 41 g, o que representa um 

valor bom para a espécie triticale.  

Os usos do triticale podem ser destacados como componentes de 

biscoitos, bolos, pizzas, quibes, e componentes de pães quando em mistura com 

farinhas mais fortes. São indicados também na composição de rações para 

suínos e aves, por conterem elevada capacidade energética, altos teores de 

proteína e especialmente dos aminoácidos essenciais lisina e treonina 

(Nascimento Jr., A. 2002).  

Estão previstas 10 toneladas (200 sacas) de sementes genéticas ou 

básicas para comercialização em 2018. Adicionalmente, estão planejados 

diversos dias de campo, com unidades demonstrativas da nova cultivar, a partir 

de 2018, procurando dar conhecimento aos produtores, desta nova opção para 

cultivo.  

Concluindo, a cultivar de triticale IPR Caiapó representa uma excelente 

contribuição à Cadeia Produtiva do Cereal trazendo maior retorno econômico ao 

triticaleiro. A indústria moageira contará com grãos mais suaves e baixo teor de 

glúten, podendo fazer parte de inúmeros produtos já mencionados.    

O lançamento para cultivo deverá ser realizado em Dia de Campo a ser 

realizado em uma das Estações Experimentais do IAPAR, na safra de 2018. A 

indicação de semeadura será para as regiões de VCU 1, 2 e 3 dos estados do 

Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. 
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Tabela 1. Rendimento de grãos (kg/ha) da cultivar de triticale IPR Caiapó, 

avaliada em três regiões de VCU dos estados do PR, SP, MS, e SC, nos 

anos de 2013 a 2016.  
Região 
de VCU 

 
Locais 

IPR 
Caiapó 

 
IPR 111 

IPR 
Aimoré 

 
TM1 

 
MT2 

 
CV3 

 
Região 1 

 
9 

 
6279 

 
6215 

 
6144 

 
6180 

 
102 

 
5,10 

 
Região 2 

 
18 

 
5285 

 
5204 

 
4361 

 
4782 

 
111 

 
5,92 

 
Região 3 

 
19 

 
4312 

 
4231 

 
3587 

 
3909 

 
110 

 
4,78 

Média 
Geral 

 
46 

 
5077 

 
5000 

 
4390 

 
4695 

 
108 

 
5,40 

1Média das testemunhas IPR 111 e IPR Aimoré 
2Desempenho relativo à média das testemunhas, em porcentagem 
3Coeficiente de variação experimental 
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ORS 1401 – EXTENSÃO DE CULTIVO PARA AS REGIÕES 3 DO PARANÁ E 
2 DE SÃO PAULO 

 
Rodrigo Oliboni1, Rafael Nornberg1, Amarilis Labes Barcellos1, Ottoni de Souza 

Rosa1 

 
1Pesquisador, OR Melhoramento de Sementes Ltda. Avenida Rui Barbosa, 

1300, CEP 99050-120, Passo Fundo – RS. e-mail: rodrigo@orsementes.com.br 

 
Para disponibilizar no mercado cultivares de trigo de alto potencial, com 

ampla adaptação e alta qualidade industrial, a OR Melhoramento de Sementes 

Ltda., está estendendo o cultivo da cultivar ORS 1401 para a Região 

homogênea de adaptação 3 do estado do Paraná e 2 do estado de São Paulo, 

devido seus significantes desempenhos em rendimento e qualidade industrial.  

A cultivar ORS 1401 foi obtida do cruzamento entre a linhagem ORL 

99075 e a cultivar Ônix, seguida por uma segunda cruza com a cultivar 

Abalone (Abalone//ORL 99075/Ônix), cuja genealogia ou processo de obtenção 

é N-33614-3U-2U-0T-4U-0T-0U. O cruzamento entre os genótipos ORL 99075 

e Ônix foi realizado no inverno de 2004 e com Abalone, no verão de 

2004/2005, ambos no Laboratório (telado) de Pesquisa Genética da OR 

Melhoramento de Sementes, em Passo Fundo, envolvendo a entrada de nº 4 

do bloco de cruzamentos, correspondente a cultivar Abalone e a entrada de nº 

314, composto pelo cruzamento ORL 99075/Ônix. Este cruzamento foi o de nº 

33614, em ordem cronológica de cruzamentos na OR Melhoramento de 

Sementes Ltda. Esse cruzamento originou 10 sementes para constituir a 

geração F1 no inverno de 2005, o qual foi plantado em telado (entrada nº 

92056).   

O método de melhoramento genético empregado foi o Genealógico. A 

partir da geração F2 selecionaram-se plantas individuais cujas progênies foram 

avaliadas, selecionadas ou descartadas nas gerações seguintes de 

autofecundação até a geração F7. No inverno de 2009, a linhagem ORL 

090475 foi colhida em massa, o que possibilitou no inverno de 2010 sua 
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primeira avaliação de rendimento de grãos em ensaio preliminar de primeiro 

ano.  

Os ensaios considerados para fins de extensão de cultivo foram 

conduzidos na Região Tritícola de VCU 3 do Paraná em Santo Antônio da 

Platina e Palotina e Região 2 de São Paulo, Itaberá e Taquarivaí, nos anos de 

2015 e 2016. A adubação e o controle de doenças e pragas foram efetuados 

conforme recomendações técnicas (Comissão, 2014). As variáveis obtidas 

foram rendimento de grãos, dias da emergência ao espigamento, dias da 

emergência a maturação, altura de planta, acamamento, peso do hectolitro, 

massa de mil grãos, força geral de glúten, estabilidade e número de queda. 

A cultivar ORS 1401 foi registrada em 2014 no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, a qual está com o nº 33102 no Registro Nacional de 

Cultivares, e protegida no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares com o nº 

20160160. A cultivar ORS 1401 pertencente ao grupo bioclimático de 

primavera apresentando na média dos experimentos em que foi avaliada, ciclo 

médio (88 dias da emergência ao espigamento e 135 dias à maturação), 

estatura média (93 cm), moderadamente resistente a moderadamente 

suscetível ao acamamento e resistente à debulha natural. As espigas são 

formato oblongo, aristadas, de coloração clara. Os grãos são ovalados a 

alongados, de coloração vermelho escuro e textura dura. Ainda, apresenta 

moderada tolerância ao crestamento de alumínio e também à germinação na 

espiga na fase de pré-colheita.  Em relação às principais doenças que 

ocorreram na região avaliada, durante os anos de ensaios de VCU, a cultivar 

ORS 1401 é caracterizada como moderadamente resistente às manchas 

foliares, resistente para ferrugem da folha e oídio. Quanto à giberela, foi 

caracterizado como moderadamente resistente e moderadamente suscetível ao 

vírus do mosaico do trigo. 

O rendimento de grãos de 2 Ensaios de VCU, conduzidos na Região 

Tritícola de VCU 3 do Paraná e 2 de São Paulo em 2015 e 2016, estão na 

Tabela 1, onde se verifica que a cultivar ORS 1401 sempre apresentou 

rendimento de grãos superior a uma das duas melhores testemunhas, no caso 

da cultivar CD 150 (3165 kg.ha-1 contra 3037 kg.ha-1 no Paraná 3 e 5129 kg.ha-
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1 contra 4836 kg.ha-1 na Região 2 de São Paulo), porem, com média igual a 

média das duas melhores testemunhas. 

Quanto a qualidade industrial da cultivar ORS 1401 para a Região 

Tritícola de VCU 3 do Paraná e 2 de São Paulo, os valores médios são 

apresentados na Tabela 2. A cultivar ORS 1401 é classificada como Trigo Pão 

para a Região 3 do Paraná, com força de glúten média de 328,5 (W 10-4 J), 

estabilidade de 14,0 minutos e número de queda de 293 segundos. Para a 

Região 2 de São Paulo, ORS 1401 está classificada também como Trigo Pão, 

apresentando força de glúten de 275 (W 10-4 J), estabilidade de 6,0 minutos e 

número de queda de 285 segundos. 
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COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E TRITICALE. 

Informações técnicas para Trigo e Triticale - Safra 2015.  Canela: 

Embrapa Trigo - Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo, 2014.  229p.      

               

 
Tabela 1. Rendimento de grãos (kg.ha-1) da cultivar ORS 1401 nas Regiões de 

VCU 3 do Estado do Paraná e 2 de São Paulo, conduzidos nos anos de 

2015 e 2016. Passo Fundo, 2017.  

Região Cultivar 2015 2016 Média %MT* tritícola 

PR 3 
 

ORS 1401 2995 3336 3165 99,97 
T1 3245 3344 3295 104,07 
T2 2765 3309 3037 95,92 

SP 2 
ORS 1401 4301 5958 5129 98,05 

T1 5061 6190 5626 107,55 
T2 4381 5292 4836 92,45 

*Rendimento em relação à média das melhores testemunhas (T1 = Quartzo e T2 = CD 150). 
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Tabela 2. Perfil qualitativo da cultivar de trigo ORS 1401 a partir das amostras 

da rede de experimentação conduzida pela OR Melhoramento de 

Sementes Ltda. nas Regiões Homogênea de Adaptação 3 do Paraná e 2 

de São Paulo. Passo Fundo, 2017. 

Dados PR 3 SP 2 
Força Glúten (10-4 J) 328,5 275,0 
Estabilidade (minutos) 14,0 6,0 
Número de Queda (segundos) 293,0 285,0 
Índice de Elasticidade (%) 56,7 48,1 
Tenacidade (P) - mm 99,5 108,0 
Extensibilidade (L) - mm 104 87,0 
Relação P/L 0,97 1,36 
Absorção água (%) 61,6 66,2 
Minolta “L*”1 91,7 92,0 
Classe Indicativa Pão Pão 
1L*= luminosidade. L*= 100 (branco total); L*= 0 (preto total). Cor L*, Minolta. 
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 A cultivar de trigo (Triticum aestivum L.) ORS 1403 foi desenvolvida pela 

OR Melhoramento de Sementes Ltda., originada do cruzamento Inia 

Tijereta/Alcover//Abalone. O cruzamento entre as cultivares Inia Tijereta com 

Alcover foi realizada no inverno de 2004 com entradas de nº 19 e 4, seguida 

por uma segunda cruza com a cultivar Abalone, no verão de 2004/2005 com 

entradas nº de 6081 e 4. O F1 resultante originou 36 sementes híbridas que 

foram semeadas como geração F1 em campo, com o no 600745. A genealogia 

ou processo de obtenção da cultivar ORS 1403 é N-34422-L-3U-6U-0T-2U-0T-

0U. Todos os cruzamentos foram realizados no Laboratório (telado) de 

Pesquisa Genética da OR Melhoramento de Sementes, em Passo Fundo. Este 

cruzamento foi o de no 34422, em ordem cronológica de cruzamentos na OR 

Melhoramento de Sementes Ltda.  

O método de melhoramento genético empregado foi o Genealógico, a 

partir da geração F2 selecionaram-se plantas individuais cujas progênies foram 

avaliadas, selecionadas ou descartadas nas gerações seguintes de 

autofecundação até a geração F7, na qual praticamente não existe mais 

segregação e variabilidade entre progênies (Carvalho, 2008). No inverno de 

2009, a Linhagem ORL 090470 foi colhida em massa, o que possibilitou no 

inverno de 2010 sua primeira avaliação de rendimento em ensaio preliminar de 

primeiro ano. Em 2011, foi promovida para ensaios preliminares de segundo 

ano com delineamento experimental de blocos casualizados, com três 

repetições, comparadas com três cultivares testemunhas.  
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Os ensaios considerados para fins da extensão de cultivo foram 

conduzidos na Região Tritícola de VCU 2 do Paraná em Pato Branco e 

Cascavel e na Região 3 do Paraná nos municípios de Palotina e Santo Antônio 

da Platina e na Região 2 de São Paulo, nos municípios de Itaberá e Taquarivaí, 

nos anos de 2015 e 2016. A adubação e o controle de doenças e pragas foram 

efetuados conforme recomendações técnicas (Comissão, 2014). As variáveis 

obtidas foram rendimento de grãos, dias da emergência ao espigamento, dias 

da emergência a maturação, altura de planta, acamamento, peso do hectolitro, 

massa de mil grãos, força geral de glúten, estabilidade e número de queda. 

A cultivar ORS 1403 foi registrada em 2014 no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, a qual está com o nº 33365 no Registro Nacional de 

Cultivares, e protegida no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares com o nº 

20160162. A cultivar ORS 1403 pertencente ao grupo bioclimático de 

primavera apresentando na média dos experimentos em que foi avaliada, ciclo 

médio (86 dias da emergência ao espigamento e 132 dias à maturação), 

estatura média (87 cm), moderadamente resistente a moderadamente 

suscetível ao acamamento e resistente à debulha natural. As espigas são 

aristadas, de coloração clara e formato fusiforme a oblonga. Os grãos são 

ovalado a alongados, de coloração vermelho escuro e textura dura. Apresenta 

moderada tolerância ao crestamento de alumínio e também à germinação na 

espiga na fase de pré-colheita. Em relação às principais doenças que 

ocorreram na região avaliada, durante os anos de ensaios de VCU, a cultivar 

ORS 1403 é caracterizada como moderadamente resistente às manchas 

foliares, resistente para ferrugem da folha e oídio. Quanto à giberela, é 

caracterizado como moderadamente resistente e moderadamente suscetível ao 

vírus do mosaico do trigo. 

O rendimento de grãos observados nos Ensaios de VCU, conduzidos na 

Regiões Tritícolas de VCU 2 e 3 do Paraná e 2 de São Paulo em 2015 e 2016, 

estão apresentados na Tabela 1, onde é possível verificar que a cultivar ORS 

1403 apresentou rendimento superior as duas melhores testemunhas, no caso 

da Região 2 do Paraná (4356 kg-1 contra Quartzo com 4088 kg.ha-1 e CD 150  

com 3564 com kg.ha-1). Quanto aos rendimentos obtidos nas Regiões 3 do 
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Paraná e 2 de São Paulo, ORS 1403 sempre apresentou rendimento superior a 

media da testemunha CD 150. Quando comparado a média da ORS 1403 com 

a média das duas testemunhas nas regiões 3 do Paraná e 2 de São Paulo, 

ORS 1403 demonstrou rendimento levemente superior à média das duas 

testemunhas. 

Quanto a qualidade industrial da cultivar ORS 1403 para a Região 

Tritícola de VCU 2 e 3 do Paraná e 2 de São Paulo, os valores médios são 

apresentados na Tabela 2. A cultivar ORS 1403 é classificada como Trigo Pão 

para as Regiões 2 e 3 do Paraná e também, para a Região 2 de São Paulo.  
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Tabela 1. Rendimento de grãos (kg.ha-1) da cultivar ORS 1403 nas regiões de 

VCU 2 e 3 do Estado do Paraná e 2 de São Paulo, conduzidos nos anos 

de 2015 e 2016. Passo Fundo, 2017.  

Região Cultivar 2015 2016 Média %MT* tritícola 

PR 2 
 

ORS 1403 4278 4433 4356 113,8 
T1 3709 4468 4088 106,8 
T2 3328 3800 3564 93,2 

PR 3 
ORS 1403 3020 3331 3175 100,3 

T1 3245 3344 3295 104,1 
T2 2765 3309 3037 95,9 

SP 2 
ORS 1403 4876 5626 5251 100,4 

T1 5061 6190 5626 107,5 
T2 4381 5292 4836 92,5 

*Rendimento em relação à média das melhores testemunhas (T1 = Quartzo e T2 = CD 150). 
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Tabela 2. Perfil qualitativo da cultivar de trigo ORS 1403 a partir das amostras 

da rede de experimentação conduzida pela OR Melhoramento de 

Sementes Ltda., nas regiões homogêneas de adaptação 1 e 2 do Rio 

grande do Sul e do Paraná e região 1 de Santa Catarina. Passo Fundo, 

2017. 

Dados  PR 2 PR 3 SP 2 

Força Glúten (10-4 J) 306,3 271,5 286,0 

Estabilidade (minutos) 12,6 10,5 9,8 

Número de Queda (segundos)  317,2 279,2 289,0 

Índice de Elasticidade (%) 53,8 52,9 49,3 

Tenacidade (P) - mm 101,3 81,5 100,0 

Extensibilidade (L) - mm 94,7 113,5 99,5 

Relação P/L 1,1 0,7 1,0 

Absorção água (%) 63,4 61,8 64,3 

Minolta “L*” 1 91,3 91,0 91,6 

Classe Indicativa Pão Pão Pão 
1L*= luminosidade. L*= 100 (branco total); L*= 0 (preto total). Cor L*, Minolta.  
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ORS 1405 – EXTENSÃO DE CULTIVO PARA AS REGIÕES 3 DO PARANÁ E 
2 DE SÃO PAULO 

Rodrigo Oliboni1, Rafael Nornberg1, Amarilis Labes Barcellos1, Ottoni de Sousa 
Rosa1 

 
1Pesquisador, OR Melhoramento de Sementes Ltda. Avenida Rui Barbosa, 

1300, CEP 99050-120, Passo Fundo – RS. e-mail: rodrigo@orsementes.com.br 

 

A produção brasileira de trigo em 2016 foi de 672,8 milhões de 

toneladas, destacando o estado do Paraná, com aproximadamente 1.086,4 

milhões de ha cultivados, com produtividade média de 2855 kg.ha-1, atingindo 

produção de 3.411,3 milhões de toneladas (CONAB, 2017). 

O desenvolvimento de novas cultivares de trigo é o objetivo no Programa 

de Melhoramento Genético de Trigo da OR Melhoramento de Sementes Ltda., 

que desde 1989, ano de fundação, vem contribuindo significativamente com o 

fortalecimento da cadeia produtiva do principal cereal de inverno no País. 

Aumentos de produtividade de grãos, tolerância a estresses bióticos e abióticos 

e elevada qualidade tecnológica, caracterizam as cultivares OR. Os métodos 

de melhoramento de trigo no Brasil têm se mostrado eficientes, sendo 

comprovados pelas inúmeras cultivares desenvolvidas adaptadas e produtivas 

(Sousa e Caierão, 2014). 

A cultivar de trigo (Triticum aestivum L.) ORS 1405 foi desenvolvida pela 

OR Melhoramento de Sementes Ltda., originada do cruzamento 

Quartzo/3/Fundacep 30/Ônix//Pampeano/4/Quartzo. Este cruzamento originou 

38 sementes híbridas para constituir F1, que foi cultivado no telado no ano de 

2005/06 (entrada nº 2504). A genealogia ou processo de obtenção é N-35587-

1U-4U-0T-4M-0T-0M. Os cruzamentos foram todos realizados no Laboratório 

(telado) de Pesquisa Genética da OR Melhoramento de Sementes, em Passo 

Fundo. O método de melhoramento genético empregado foi o Genealógico. A 

partir da geração F2 selecionaram-se plantas individuais cujas progênies foram 

avaliadas, selecionadas ou descartadas nas gerações seguintes de 

autofecundação até a geração F7. No inverno de 2009, a Linhagem ORL 
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090242 foi colhida em massa, o que possibilitou no inverno de 2010 sua 

primeira avaliação de rendimento em ensaio preliminar de primeiro ano.  

A cultivar ORS 1405 foi registrada em 2014 no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, a qual está com o nº 33366 no Registro Nacional de 

Cultivares, e protegida no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares com o nº 

20160225. A cultivar ORS 1405 pertencente ao grupo bioclimático de 

primavera e apresentou na média dos experimentos em que foi avaliada, ciclo 

médio, de 88 dias da emergência ao espigamento e 135 dias à maturação, 

estatura média (89 cm), resistente ao acamamento e a debulha natural. As 

espigas são aristadas, de coloração clara e formato oblongo. Os grãos são 

ovalados a alongados, de coloração vermelho escuro e textura dura. Apresenta 

moderada tolerância ao crestamento ao alumínio e moderadamente tolerante  à 

germinação na espiga na fase de pré-colheita. Em relação às principais 

doenças que ocorreram nas regiões avaliadas, durante os anos de ensaios de 

valor de cultivo e uso (VCU), a cultivar ORS 1405 é caracterizada como 

moderadamente resistente às manchas foliares, suscetível para ferrugem da 

folha e suscetível ao oídio. Quanto à giberela, é caracterizada como 

moderadamente resistente e moderadamente suscetível ao oídio e resistente 

ao vírus do mosaico do trigo.  

Os ensaios considerados para fins de extensão de cultivo foram 

conduzidos na Região Tritícola de VCU 3 do Paraná em Santo Antônio da 

Platina e Palotina e na Região 2 de São Paulo em Itaberá e Taquarivaí, nos 

anos de 2015 e 2016. A adubação e o controle de doenças e pragas foram 

efetuados conforme recomendações técnicas (Comissão, 2014). As variáveis 

obtidas foram rendimento de grãos, dias da emergência ao espigamento, dias 

da emergência a maturação, altura de planta, acamamento, peso do hectolitro, 

massa de mil grãos, força geral de glúten, estabilidade e número de queda. 

O rendimento de grãos observados em 2 Ensaios de VCU, conduzidos 

na Região Tritícola de VCU 3 do Paraná e 2 de São Paulo em 2015 e 2016, 

estão apresentados na Tabela 1, onde se verifica que a cultivar ORS 1405 

apresentou rendimento médio de 3297 kg.ha-1 contra as testemunhas Quartzo 

com 3295 kg.ha-1 e CD 150 com 3037 kg.ha-1 na Região 3 do Paraná 3. Na 
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Região 2 de São Paulo ORS 1405 demonstrou rendimento médio nos dois 

anos de VCU de 5480 kg.ha-1 contra Quartzo com 5626 e CD 150 com 4836 

kg.ha-1. 

Quanto a qualidade industrial da cultivar ORS 1405 para a Região 

Tritícola de VCU 3 do Paraná e 2 de São Paulo, os valores médios são 

apresentados na Tabela 2. A cultivar ORS 1405 é classificada como Trigo Pão 

para a Região 3 do Paraná, com força de glúten de 297,5 (W 10-4 J), 

estabilidade de 12,0 minutos e número de queda de 285,5 segundos. Para a 

Região 2 de São Paulo, ORS 1405 está classificada também como Trigo Pão, 

apresentando força de glúten de 264 (W 10-4 J), estabilidade de 10,4 minutos e 

número de queda de 250,5 segundos. 
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Tabela 1. Rendimento de grãos (kg.ha-1) da cultivar ORS 1401 nas Regiões de 

VCU 3 do Estado do Paraná e 2 de São Paulo, conduzidos nos anos de 

2015 e 2016. Passo Fundo, 2017.  

Região Cultivar 2015 2016 Média %MT* tritícola 

PR 3 
 

ORS 1401 3228 3366 3297 104,1 
T1 3245 3344 3295 104,1 
T2 2765 3309 3037 95,9 

SP 2 
ORS 1401 5043 5917 5480 104,8 

T1 5061 6190 4626 107,5 
T2 4381 5292 4836 92,5 

*Rendimento em relação à média das melhores testemunhas (T1 = Quartzo e T2 = CD 150). 
 
 
 
Tabela 2. Perfil qualitativo da cultivar de trigo ORS 1405 a partir das amostras 

da rede de experimentação conduzida pela OR Melhoramento de 

Sementes Ltda. nas Regiões Homogênea de Adaptação 3 do Paraná e 2 

de São Paulo. Passo Fundo, 2017. 

Dados PR 3 SP 2 
Força Glúten (10-4 J) 297,5 264,0 
Estabilidade (minutos) 12,2 10,4 
Número de Queda (segundos) 285,5 250,5 
Índice de Elasticidade (%) 56,7 48,7 
Tenacidade (P) - mm 82,0 116,5 
Extensibilidade (L) - mm 117,0 74,0 
Relação P/L 0,7 1,9 
Absorção água (%) 61,1 64,1 
Minolta “L*”1 92,5 92,0 
Classe Indicativa Pão Pão 
1L*= luminosidade. L*= 100 (branco total); L*= 0 (preto total). Cor L*, Minolta. 
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ORS 1601 – CULTIVAR DE TRIGO PÃO PARA AS REGIÕES QUENTES DO 
PARANÁ 

 

Rodrigo Oliboni1, Rafael Nornberg1, Amarilis Labes Barcellos1, Ottoni de Sousa 

Rosa1 

 

Pesquisador, OR Melhoramento de Sementes Ltda. Avenida Rui Barbosa, 

1300, CEP 99050-120, Passo Fundo – RS. Email: rodrigo@orsementes.com.br 

 

A cultivar de trigo (Triticum aestivum L.) ORS 1601 foi desenvolvida pela 

OR Melhoramento de Sementes Ltda., originada do cruzamento 

PMP/SUP/3/BR 18/KASORO//PMP‘S’/TAU, realizado no inverno de 2005. O 

cruzamento envolveu a entrada de no 6029 do bloco de cruzamentos 

(Pampeano/Supera) e a entrada no 601 (BR 18/Kasoro//Pampeano‘S’/Taurum). 

Este cruzamento originou 27 sementes híbridas para constituir F1 no inverno 

de 2005. Este F1 foi plantado em telado (entrada no 91306)., A genealogia ou 

processo de obtenção é N-35242-23K-2K-0T-10K-0T-0K. O cruzamento foi 

realizado no Laboratório (telado) de Pesquisa Genética da OR Melhoramento 

de Sementes, em Passo Fundo.  

O método de melhoramento genético empregado foi o Genealógico, a 

partir da geração F2 selecionaram-se plantas individuais cujas progênies foram 

avaliadas, selecionadas ou descartadas nas gerações seguintes de 

autofecundação até a geração F7. No inverno de 2009, a Linhagem ORL 

090050 foi colhida em massa, o que possibilitou no inverno de 2010 sua 

primeira avaliação de rendimento em ensaio preliminar de primeiro ano. Em 

2011, foi promovida para ensaios preliminares de segundo ano com 

delineamento experimental de blocos casualizados, com três repetições, 

comparadas com três cultivares testemunhas.  

 Como a linhagem ORL 090050 destacou-se nas avaliações anteriores foi 

promovida a Ensaio Regional de VCU, conduzido na Região Homogênea de 

Adaptação 3 do estado Paraná em 2012 e 2013 e na Região 2 do Paraná em 

2015 e 2016. Várias análises de Qualidade Industrial foram realizadas através 
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de amostras oriundas dos locais de avaliação de VCU’s. 

Os ensaios considerados para fins de extensão de cultivo foram 

conduzidos na Região Tritícola de VCU 2 do Paraná em Rolândia e Nova 

Fátima e na Região 3, em Pato Branco e Cascavel, nos anos de 2015 e 2016. 

A adubação, controle de doenças e pragas e demais manejos foram efetuados 

conforme recomendações técnicas (Comissão, 2014).  

 A linhagem ORL 090050 passou por uma reunião de ranqueamento de 

linhagens e ficou decidido o lançamento como nova cultivar, denominada ORS 

1601. Sendo registrada em 2017 no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, a qual está com o nº 35583 no Registro Nacional de Cultivares 

e com proteção provisória no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares com 

nº 20170113. A cultivar ORS 1601 pertencente ao grupo bioclimático de 

primavera apresentando na média dos experimentos em que foi avaliada, ciclo 

precoce (70 dias da emergência ao espigamento e 122 dias à maturação), 

estatura média (variando de 77 a 85 cm), moderadamente resistente a 

moderadamente suscetível ao acamamento e resistente a debulha natural. As 

espigas são aristadas, de coloração clara e formato fusiforme a oblonga. Os 

grãos são ovalados a alongados, de coloração vermelho e de textura duro. 

Apresenta moderada tolerância ao crestamento de alumínio. 

 Em relação às principais doenças que ocorreram na região avaliada, 

durante os anos de ensaios de valor de cultivo e uso (VCU), a cultivar ORS 

1601 é caracterizada como moderadamente resistente a moderadamente 

suscetível às manchas foliares, suscetível para oídio e moderadamente 

suscetível para ferrugem da folha. Quanto à giberela é caracterizada como 

moderadamente suscetível. 

 O rendimento de grãos observados em Ensaios de VCU, conduzidos nas 

Regiões de Adaptação 2 e 3 do estado do Paraná estão apresentados na 

Tabela 1. A média de rendimento de grãos em relação às duas melhores 

testemunhas na região 3 do Paraná foi de 5029 kg.ha-1 contra a testemunha 

Quartzo com 4287 kg.ha-1 e CD 104 com 4058 kg.ha-1. Na Região 2, a média 

de rendimento obtidos nos dois anos, ORS 1601 rendeu 4115 kg.ha-1 contra 

Quartzo com 4088 kg.ha-1 e CD 150 com 3564 kg.ha-1. 
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 ORS 1601 está enquadrada na Classe Pão, conforme IN nº 38 do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Brasil, 2010). Seu perfil 

tecnológico está descrito na Tabela 2.  

  

 A cultivar ORS 1601 representa uma ótima contribuição à Triticultura 

Brasileira, com diversas vantagens, como qualidade tecnologia diferenciada e 

rendimento de grãos, portanto viabilizando maior retorno econômico ao 

triticultor.  
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Tabela 1. Rendimento de grãos (kg.ha-1) da cultivar ORS 1601 nas Regiões 2 e 

3 de VCU do Paraná, conduzidos nos anos de 2012 e 2013 (PR 3) e 2015 

e 2016 (PR 2). Passo Fundo, 2017. 

Região Cultivar 2012 2013 2015 2016 Média %MT* tritícola 

PR 2 
 

ORS 1601   3488 4742 4115 107,5 
T1   3709 4468 4088 106,8 
T2   3328 3800 3564 93,2 

PR 3 
ORS 1601 4927 5131   5029 121,0 

T1 4337 4237   4287 103,0 
T2 4058 4057   4058 97,0 

*Rendimento em relação à média das melhores testemunhas (PR 2: T1 = Quartzo e T2 = CD 
150; PR 3:  T1 = Quartzo e T2 = CD 104). 
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Tabela 2. Perfil qualitativo da cultivar de trigo ORS 1601 a partir das amostras 

da rede de experimentação conduzida pela OR Melhoramento de 

Sementes Ltda., na Regiões Homogêneas de Adaptação 2 e 3 do Paraná. 

Passo Fundo, 2017. 

Dados  PR 2 PR 3 

Força Glúten (10-4 J) 334,3 289,2 

Estabilidade (minutos) 13,7 12,3 

Número de Queda (segundos)  328,7 338,8 

Índice de Elasticidade (%) 58,1 52,5 

Tenacidade (P) - mm 68,6 94,6 

Extensibilidade (L) - mm 100,0 93,8 

Relação P/L 1,2 1,0 

Absorção água (%) 61,9 62,6 

Minolta “L*” 1 92,3 92,4 

Classe Indicativa Pão Pão 
1L*= luminosidade. L*= 100 (branco total); L*= 0 (preto total). Cor L*, Minolta.  
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ORS MADREPÉROLA – CULTIVAR DE TRIGO DE ALTA QUALIDADE 
PARA PANIFICAÇÃO E COM ALTO POTENCIAL PRODUTIVO 
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 A produção brasileira de trigo em 2016 foi de 6.726,8 milhões de 

toneladas em aproximadamente 3175 milhões de hectares. Destaque para o 

estado do Paraná, estado com a maior área de cultivo, com aproximadamente 

1.086,4 milhões de hectares cultivados, com produtividade média de 2.855 

kg.ha-1, atingindo produção de 3.411,3 milhões de toneladas (CONAB, 2017).  

A cultivar de trigo (Triticum aestivum L.) ORS Madrepérola foi 

desenvolvida pela OR Melhoramento de Sementes Ltda., originada do 

cruzamento Marfim/Quartzo, realizado no inverno de 2007, envolvendo a 

entrada de no 10 do bloco de cruzamentos, Marfim e a entrada no 8, cultivar 

Quartzo. Este cruzamento originou 29 sementes híbridas para constituir F1 no 

verão de 2007/08 que foram semeados em telado (entrada no 10071). A 

genealogia ou processo de obtenção é N-40954-6U-1U-1M-4M-0T-0M. O 

cruzamento foi realizado no Laboratório (telado) de Pesquisa Genética da OR 

Melhoramento de Sementes, em Passo Fundo.  

O método de melhoramento genético empregado foi o Genealógico, a 

partir da geração F2 selecionaram-se plantas individuais cujas progênies foram 

avaliadas, selecionadas ou descartadas nas gerações seguintes de 

autofecundação até a geração F7. No inverno de 2012, a Linhagem ORL 

120112 foi colhida em massa, o que possibilitou no inverno de 2013 sua 

primeira avaliação de rendimento em ensaio preliminar de primeiro ano. Em 

2014, foi promovida para ensaios preliminares de segundo ano com 

delineamento experimental de blocos casualizados, com três repetições, 

comparadas com três cultivares testemunhas.  

283



 Como a linhagem ORL 120112 destacou-se nas avaliações anteriores foi 

promovida a Ensaio Regional de VCU, conduzido na Região Homogênea de 

Adaptação 2 do estado Paraná em 2015 e 2016. Várias análises de Qualidade 

Industrial foram realizadas através de amostras oriundas dos locais de 

avaliação de VCU’s. 

Os ensaios considerados para fins de extensão de cultivo foram 

conduzidos na Região Tritícola de VCU 2 do Paraná em Pato Branco e 

Cascavel, nos anos de 2015 e 2016. A adubação, controle de doenças e 

pragas e demais manejos foram efetuados conforme recomendações técnicas 

(Comissão, 2014).  

 A linhagem ORL 120112 passou por uma reunião de ranqueamento de 

linhagens e ficou decidido o lançamento como nova cultivar, denominada ORS 

Madrepérola. Sendo registrada em 2017 no Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento, a qual está com o nº 36705. A cultivar ORS Madrepérola 

pertencente ao grupo bioclimático de primavera apresentando na média dos 

experimentos em que foi avaliada, ciclo precoce (77 dias da emergência ao 

espigamento e 122 dias à maturação), estatura média (83 cm), resistente ao 

acamamento e a debulha natural. As espigas são aristadas, de coloração clara 

e formato oblongo. Os grãos são alongados, de coloração vermelho claro e de 

textura semi-duro a duro. Apresenta moderada tolerância ao crestamento de 

alumínio. 

 Em relação às principais doenças que ocorreram na região avaliada, 

durante os anos de ensaios de valor de cultivo e uso (VCU), a cultivar ORS 

Madrepérola é caracterizada como moderadamente resistente a 

moderadamente suscetível às manchas foliares, suscetível para oídio e 

moderadamente suscetível para ferrugem da folha. Quanto à giberela, foi 

caracterizado como moderadamente resistente a moderadamente suscetível e 

moderadamente resistente ao vírus do mosaico do trigo. 

 O rendimento de grãos observados em Ensaios de VCU, conduzidos na 

Região de Adaptação 2 do estado do Paraná 2 (anos de 2015 e 2016) estão 

apresentados na Tabela 1. A média de rendimento de grãos em relação às 

duas melhores testemunhas na região 2 do Paraná foi de 4044 kg.ha-1 contra a 
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testemunha Quartzo com 4175 kg.ha-1 e BRS Sabiá com 3923 kg.ha-1. 

 ORS Madrepérola está enquadrada na Classe Pão, conforme IN nº 38 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Brasil, 2010). Seu perfil 

tecnológico está descrito na Tabela 2.  

 Para o início da comercialização de sementes, que acontecerá em 2018, 

foi baseada em um estoque inicial de 40000 sacos de 40 kg (1600000 

toneladas) de semente básica. Em 2017, novas multiplicações de semente 

básica serão realizadas e estarão disponíveis para a comercialização em 2018. 

 A cultivar ORS Madrepérola representa uma ótima contribuição à 

Triticultura Brasileira, com diversas vantagens, como qualidade tecnologia 

diferenciada, rendimento de grãos e cor de farinha branqueadora, portanto 

viabilizando maior retorno econômico ao triticultor. Para a indústria moageira, 

serão disponibilizados grãos de qualidade de Trigo Pão com alta força de 

glúten, estabilidade e número de queda (NQ). 
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Tabela 1. Rendimento de grãos (kg.ha-1) da cultivar ORS Madrepérola na 

região 2 de VCU do Paraná, conduzidos nos anos de 2015 e 2016. Passo 

Fundo, 2017. 

Região Cultivar 2015 2016 Média %MT* tritícola 

PR 2 
 

ORS Madrepérola 3917 4172 4044 99,9 
T1 3882 4468 4175 103,1 
T2 3503 4343 3923 96,9 

*Rendimento em relação à média das melhores testemunhas (T1 = Quartzo e T2 = BRS 
Sabiá). 
 

Tabela 2. Perfil qualitativo da cultivar de trigo ORS Madrepérola a partir das 

amostras da rede de experimentação conduzida pela OR Melhoramento de 

Sementes Ltda., na Regiões Homogêneas de Adaptação 2 do Paraná. 

Passo Fundo, 2017. 

Dados  PR 2 

Força Glúten (10-4 J) 288 

Estabilidade (minutos) 18,8 

Número de Queda (segundos)  297,3 

Índice de Elasticidade (%) 73,1 

Tenacidade (P) - mm 71,3 

Extensibilidade (L) - mm 108 

Relação P/L 0,81 

Absorção água (%) 55,2 

Minolta “L*” 1 94,7 

Classe Indicativa Pão 
1L*= luminosidade. L*= 100 (branco total); L*= 0 (preto total). Cor L*, Minolta.  
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O tratamento de semente objetiva garantir o desempenho genético que a 

semente já possui, por meio do amparo proporcionado no controle contra pragas 

na própria semente e durante as fases iniciais de germinação (Baudet e Peske, 

2007). Na cultura do trigo, o tratamento de semente, com inseticida e fungicida, 

pode ser uma ferramenta interessante para se ter plântulas mais vigorosas e, 

desta forma, proporcionar estandes de plantas uniformes, em função da maior 

percentagem de germinação (Hossen, et al. 2014). 

Segundo Silva et al. (2000), o tratamento de sementes de trigo com os 

princípios ativos tiodicarbe e imidacloprido são eficientes na redução das perdas 

de produtividade, das plantas de trigo em plantio direto, causadas pelas larvas 

de D. abderus. Para Salvadori, (1999), tratamentos feitos com carbosulfan, 

imidacloprido e tiodicarbe, em condições de média e alta infestação 

demonstraram resultados promissores em relação à viabilidade técnica e 

econômica do tratamento de sementes para controle do coró-do-trigo. 

Entretanto, é muito importante conhecer a influência desses produtos com 

relação à qualidade fisiológica das sementes tratadas (Dan et al., 2010). 

 Desta forma, objetivou-se através deste trabalho avaliar a qualidade 

fisiológica de sementes de trigo utilizando diferentes princípios ativo, aplicados 

via tratamento de semente industrial. 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Sementes da Cooperativa 

dos Produtores de Sementes – COPROSSEL, localizada no município de 
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Laranjeiras do Sul. O tratamento das sementes foi realizado no dia 15 de agosto 

de 2016 no Laboratório de Grandes Culturas da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste – UNICENTRO utilizando-se uma máquina de tratamento 

industrial de sementes da marca Gustafson®, em parceria com a empresa Bayer 

S. A.  

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial 3 x 4 com quatro repetições, tendo como fatores três cultivares de trigo 

(Tbio Toruk, Gralha Azul e BRS Tangará) e quatro tratamentos de sementes (T1-

Testemunha, T2-Imidacloprido, T3-Tiodicarbe e T4-Imidacloprido + Tiodicarbe), 

nas dosagens de 0; 2; 3 e 5 mL kg-1, respectivamente.  

Após o tratamento, as sementes foram embaladas em sacos de papel 

unifoliado e armazenadas no laboratório de Cereais de inverno do mesmo 

campus, em condições ambientais não controladas por um período de 64 dias 

até a instalação do teste.  

A instalação do teste ocorreu no dia 19 de outubro, aplicando-se o 

tratamento de pré-esfriamento para superação de dormência. Foram utilizadas 

oito repetições de 50 sementes para cada amostra, colocadas em substrato de 

papel de germinação (“germitest”), previamente umedecido em água utilizando-

se 2,5 vezes a massa do papel seco, e mantido em sacos plásticos durante cinco 

dias em geladeira com temperatura constante de 8 °C. No dia 24 de outubro, os 

tratamentos foram transferidas para o germinador tipo câmara, modelo 

Mangelsdorf e durante quatro dias foram mantidos com uma temperatura de 18 

a 20 °C. Após o período de quatro dias, foram retiradas as amostras de 

germinador e realizadas as avaliações conforme as Regras para Análise de 

Sementes (Brasil, 2009) e os resultados expressos em porcentagem de plântulas 

normais. 

Todos os dados foram submetidos a análises de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, sendo o programa 

utilizado o SISVAR® (Ferreira, 2011).   

Pode-se observar para média da porcentagem de germinação (Tabela 1) 

houve diferença estatística para fonte de variação cultivares de trigo e a cultivar 
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TBIO Toruk apresentou as mais altas porcentagens com relação as demais 

cultivares. 

 Com relação aos princípios ativos notou-se efeito significativo para a 

cultivar de trigo BRS Tangará, em que os tratamentos tiodicarbe e imidacloprido 

+ tiodicarbe reduziram acentuadamente a germinação dessa cultivar, levando a 

inferir que esta cultivar é mais sensível ao tratamento de sementes que envolve 

o princípio ativo tiodicarbe. Resultados semelhantes foram verificados por 

Bittencourt et al. (2000) na cultura do milho, evidenciando redução do vigor das 

sementes tratadas com o tiodicarbe. Já na cultura do sorgo, o tiodicarbe e a 

associação imidacloprido + tiodicarbe não prejudicaram a germinação das 

sementes (Vanin et al., 2011). 

Portanto, para a cultivar BRS Tangará, o tratamento com imidacloprido foi 

o único que não teve efeito negativo sobre germinação. Por outro lado, 

resultados do trabalho realizado por Dan et al. (2010) indicaram que, com 

exceção do tiametoxam, tratamentos inseticidas (incluindo o imidacloprido) 

reduziram significativamente a germinação das sementes de soja, no decorrer 

do armazenamento. 

 O tratamento industrial de sementes influenciou a germinação, sendo este 

efeito dependente do princípio ativo e cultivar estudada. 
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TABELA 1. Média de porcentagem de germinação nos diferentes tratamentos 

de sementes industrial na cultura do trigo. Guarapuava, 2017. 
Tratamento TBIO Toruk Gralha Azul BRS Tangará Média 

Testemunha 95,00 aA 69,00 aB 72,00 aB 78,67 a 

Imidacloprido 89,75 aA 68,50 aB 67,00 abB 75,08 ab 

Tiodicarbe 89,00 aA 75,00 aB 55,25 cC 73,08 b 

Imidacloprido + Tiodicarbe 89,00 aA 73,25 aB 58,75 bcC 73,67 ab 

Média 90,69 A 71,44 B 63,25 C  

C.V. % 9,42 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, 
a 5% de significância. 
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O cultivo de trigo na Região Sul do Brasil, principalmente, nos estados 

do Paraná e Rio Grande do Sul, tem sido à base da produção e 

industrialização, sendo também importante para o sistema onde envolve as 

culturas de soja e milho. Com intuito de fortalecer a cultura de inverno o 

programa de melhoramento de trigo da Coodetec tem gerado cultivares com 

alto potencial e alta qualidade (FRANCO et al., 2011; MARCHIORO, et al., 

2015), com algumas seleções direcionadas também para tipo agronômico 

(FRANCO et al., 2011; FRANCO et al., 2015), para atender as demandas dos 

produtores.  

Em 2016, ocorreram condições favoráveis para as cultivares de trigo 

expressarem altos potenciais de produtividade de grãos. Os ensaios 

conduzidos em Campos Novos (primeira e segunda época) e Não Me Toque 

(segunda época), tiveram cultivares expressando valores de rendimento acima 

de 8000 kg há-¹. Estes resultados comprovam a capacidade das cultivares de 

trigo em responder positivamente aos efeitos favoráveis de ambiente. A cultivar 

CD 1303 e a linhagem CD 12251 na região 1  e 2 do estado do Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e Paraná expressaram resultado superior para o 

rendimento de grãos em relação a média das testemunhas, (Tabela 01).  Foi  

possível observar que na média geral de 18 experimentos  conduzido no ano 

de 2016 na região 1 e 2, a cultivar CD 1303 e a linhagem CD 12251 

apresentaram valores de 6 e 2% superior em relação a média das 

testemunhas. Os rendimentos destas cultivares estão registrado na Figura 1, 
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onde os valores estão distribuídos acima da média dos experimentos, com boa 

frequência de altos rendimentos.  

Considerando o ano de 2016, favorável para obtenção de alta 

produtividade, foi realizado um segundo estudo envolvendo 6 experimentos 

que apresentaram média acima de 6500 kg há-¹, em diferentes localidades do 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, para determinar a capacidade 

das cultivares em responder positivamente nos melhores ambientes (Figura 2). 

Nos ambientes de maiores médias, aparecem novamente a cultivar CD 

1303  e linhagem CD 12251 com  4 e 2% de rendimento superior a média das 

testemunhas. Estes valores contribuíram para evidenciar um comportamento 

estável acima da média dos experimentos, nos ambientes de maior resposta 

para o rendimento de grãos. Os dados confirmam que a cultivar CD 1303 é de 

alto potencial (Franco et. al, 2016), podendo responder com acréscimos de 

rendimento de grãos quando submetido a ambientes favoráveis.  
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TABELA 01 – Médias de rendimento de grãos de ensaios de trigo conduzido 

em 2016, na região 1 e 2 do estado do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa 

Catarina. Cascavel-PR, 2017. 

18 ENSAIOS  6 ENSAIOS 

CULTIVAR 
REND  

(Kg ha
-
¹) 

% MÉDIA 

T 

 
CULTIVAR 

REND 

 (Kg ha
-
¹) 

% MÉDIA 

T 

CD 1303     6580 A 106  CD 1303 7719 A 104 

TBIO SOSSEGO 6342 AB 102  CD 12251 7543 AB 102 

CD 12251 6324 AB 102  TBIO SOSSEGO 7460 AB 101 

TBIO SINUELO 6189 AB 99  TBIO SINUELO 7436 AB 100 

TBIO TORUK 6136 AB 99  TBIO TORUK 7371 ABC 99 

CD 1705 6068 AB 98  CD 14209 7301 ABC 98 

CD 14209 5973 AB 96  CD 15917 7157 ABCD 96 

CD 1104 5749 AB 92  CD 1705 7027 ABCD 95 

CD  14204 5575 AB 90  CD 1104 6798 ABCD 92 

CD 1440 5557 AB 89  CD 1440 6777 ABCD 91 

CD 15917 5527 AB 89  CD 14204 6758 ABCD 91 

CD 15910 5506 AB 88  CD 15910 6479 ABCD 87 

CD 15911 5471 AB 88  CD 15922 6659 ABCD 90 

CD 15922 5420 AB 87  CD 15911 6380 ABCD 86 

CD 14240 5131 B 82  CD 14240 6069 BCD 82 

CD 14366 5088 B 82  CD 14366 5901 CD 80 

CD 14565 5010 B 81  CD 14565 5688 D 77 

MÉDIA T 6223    7422  

Letras maiúsculas na coluna não se diferenciam pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
Média T – Média das testemunhas, Tbio Sossego, Tbio Toruk e Tbio Sinuelo.  
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FIGURA 1 – Média geral, distribuição de rendimento de grãos, média de cada 

cultivar, de 18 experimentos em diferentes locais em 2016. 

 

 

 

FIGURA 2 -  Média geral, distribuição de rendimento de grãos, média de cada 

cultivar, de 6 experimentos em diferentes locais no ano de 2016. 
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A qualidade da farinha pode ser influenciada pelas operações de 

colheita, secagem, armazenamento e de moagem. Gutkoski (2002), define que  

a qualidade final da farinha extraída do grão de trigo pode ser o resultado da 

interação que a cultura sofreu no campo, pelas reações das condições do solo, 

do clima, da incidência de pragas, do manejo da cultura e tipo de cultivar 

semeado.  

  Um dos procedimentos fundamentais realizados pela cooperativa a partir 

do recebimento do cereal da lavoura é a secagem artificial, tendo em vista que 

os grãos nem sempre chegam com a umidade ideal para se fazer o 

armazenamento e respectiva moagem, ele é secado a 45°C. Porém em alguns 

casos devido a quantidade excessiva da produção do cereal a ser secado em 

pouco espaço de tempo devido ao fluxo da safra, as cerealistas acabam 

utilizando temperaturas muito alta, a fim de atenderem a demanda de secagem 

e armazenamento do grão, o que acaba, por algumas, vezes comprometendo a 

qualidade do grão, da farinha e do produto final a ser produzido.   

 Visto isso o objetivo deste estudo é verificar se existe oscilação da 

quantidade de resíduo mineral fixo e coloração da farinha, averiguando se há 

perdas na qualidade dos grãos quando submetidos a secagem em diferentes 

temperaturas, sendo elas mais elevadas.            

As análises foram realizadas no laboratório de análise reológicas de 

farinha de trigo (LARFT) do Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz 

localizada em Cascavel - PR, em junho de 2017, sendo analisados então um 
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tratamento com quatro repetições diferentes, secados na estufa de secagem 

com circulação de ar Ethik modelo 400-90 D 200 °C sendo o T1R1 à 90°; T1R2 

à 80°; T1R3 à 70° e o T1R4 à 60°, até que o grão apresentasse textura seca e 

dura, foi realizado então a sua moagem e respectivamente as análises já 

mencionadas. 

 Para determinação do teor de cinzas utilizou-se o método AACC nº 

4415ª, que mensura a porcentagem de minerais após a incineração da farinha 

de trigo, onde primeiramente é pesado em cadinhos de porcelana a serem 

usados, sendo três repetições para cada amostra. Foram pesado 5 g da 

amostra (farinha) usando balança analítica, posteriormente os cadinhos são 

levados para a Mufla a fim de realizar a incineração, onde permanecem à 580° 

graus por 4 horas.    

 Dado o tempo estipulado os cadinhos com o resíduo mineral fixo fora 

retirados da mufla e colocados em ordem num descecador a fim de serem 

esfriados sem ganho de peso pela umidade existente no ar. Esse processo é 

necessário, pois oscilações de temperatura podem interferir nos pesos dados 

na balança analítica. Após aproximadamente vinte minutos, com os cadinhos já 

resfriados, e foi feita a pesagem dos mesmos, juntamente com os minerais e o 

resultado é obtido por diferença de peso, conforme a fórmula abaixo:  

Peso do cadinho + resíduo – peso do cadinho pesado antes do procedimento   

        peso da amostra inicial.   

 Feito isso com os quatro tratamentos, obteve-se resultados divergentes 

de cinzas (b.u.), conforme demonstrado na tabela 1.  

Tabela 1: Resultados de Cinzas em diferentes temperaturas de secagem  
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Repetições                      Temperatura                                                        Cinzas (b.u.) 

R1                                     90°C 

R2                                     80°C 

R3                                     70°C 

R4                                     60°C 

0,75 

0,76 

0,56 

0,67 

 Testemunha                    45°C 0,52 

  

 Observa-se então que os grãos submetidos a uma secagem em 

elevada temperatura obteve uma farinha com quantidade maior de resíduo 

mineral fixo de que naquelas farinhas com grãos secados à menores 

temperaturas, como visivelmente demonstrado pela testemunha, secada a 

45°C, simulando a condição de secagem adequada que um trigo recebe em 

seu pré armazenamento pela cerealista. Com os resultados obtidos supõe-se 

que  os grãos submetidos à elevada temperatura de secagem apresenta mais 

dureza, proporcionando então no momento da extração da farinha uma quebra 

das fibras, e não apenas a sua raspagem, ou seja a secagem do grão em altas 

temperaturas influenciou a moagem aumentando o teor de fibra e minerais na 

farinha como observados na tabela.  

 Visto isso foi então realizado a análise de cor de todas as repetições e a 

testemunha, a fim de averiguar o que a secagem inadequada pode 

proporcionar à qualidade final da farinha de trigo,e se há relação entre a 

quantidade de minerais e a colorimetria da mesma. Esta análise foi 

determinada pelo uso do espectrofotômetro de refletância difusa, modelo 

Konica Minolta, com sensor ótico geométrico de esfera, onde o símbolo L 

representa a luminosidade, na qual o número zero representa a cor preta e  

cem representa a cor branca, já o símbolo A e B demonstram os níveis de 

cromaticidade, onde o A positivo apresenta a tonalidade vermelha e o negativo 
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verde, e o B positivo representa a tonalidade amarela e o negativo a azul, 

obtendo assim os resultados apresentados na tabela 2.  

Tabela 2: Resultados de Colorimetria em diferentes temperaturas de secagem  

TRATAMENTO   TEMPERATURA L                    A*                  B* 

R1                           90°C                 88,58             0,14               11,66 

R2                           80°C                 89,85            -0,22               11,87 

R3                           70°C                 91,30            -0,56               12,04 

R4                           60°C                 92,04            -0,72               11,92 

TESTEMUNHA             45°C                 93,30   -0,99                10,95 

 

Comparando com os resultados já obtidos de que um grão aquecido a 

uma temperatura mais elevada apresenta maior teor de minerais, vemos que  

as mesmas repetições apresentam coloração mais escura. Enquanto que um 

grão secado à uma temperatura mais baixa obtivemos uma coloração mais 

clara quando comparado com a testemunha. Houve também algumas 

diferenças na tonalidade da farinha em A onde na repetição 1 obtivemos tom 

avermelhado enquanto que as repetições restantes apresentaram tons 

esverdeados, aumentando gradativamente de acordo com os grãos secados à 

menores temperaturas. Porém não houve alterações bruscas em B, pois todas 

apresentaram tonalidades amarelas similares. 

A partir dos resultados obtidos e a preocupação com a indústria de 

panificação que procura farinhas com maior brancura, as farinhas mais escuras 

perdem interesse comercial  mesmo que estas farinhas apresentem maior teor 

de mineral e consequentemente maior valor nutricional nos alimentos 

produzidos para a alimentação humana, a maioria das indústrias de panificação 

prefere ainda farinhas com menor teor de minerais, por apresentarem 

coloração mais branca a fim de obterem produtos com melhores aparências, 
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como é o caso da panificação, na coloração do miolo do pão (GERMANI,2007 

e CIACCO & CHANG, 1986).  

Foi perceptível que submeter os grãos de trigo à altas temperaturas de 

secagem acarreta no aumento do teor de fibra contida e minerais. Como 

também faz com que a farinha fique com tons mais escuros, perdendo então a 

brancura desejada comercialmente, fator que é evitado quando secado à ideais 

temperaturas de secagem. 
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Para a qualidade industrial do trigo, o melhoramento pode representar 

uma excelente estratégia para agregar valor de mercado aos produtos 

agrícolas, sendo possível verificar associação entre a qualidade industrial do 

trigo e a remuneração ao agricultor (Mittelmann et al., 2000). 

Os caracteres força de glúten e conteúdo de proteína têm sido 

empregados com grande sucesso, como critérios na seleção de genitores com 

qualidade industrial (Kuchel et al., 2006). Várias instituições de pesquisa no 

país direcionaram seus programas de melhoramento na busca de materiais 

com maior produtividade, qualidade industrial, resistência a doenças e 

tolerância à germinação na espiga, devido à importância do trigo na 

alimentação humana. As condições ambientais, aliadas a genótipos com pouca 

ou nenhuma dormência, têm resultado em perdas acentuadas na produção 

nacional (Franco, 2008). 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi identificar linhagens com 

características industriais superiores, para serem utilizadas no programa de 

melhoramento como genitores elites. 

O experimento foi conduzido no ano agrícola de 2014, com semeadura 

realizada em 20 de abril, na Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola 

(COODETEC) em Palotina – PR (Latitude 24º17’02” e altitude 340 m), 

localizado  na PR 364, Imóvel 5000. 
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Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados com 30 

tratamentos (30 linhagens) e três repetições. As parcelas foram constituídas de 

6 linhas de 8 metros, espaçadas com 0,17 m entre si, obtendo-se área útil de 

8,16 m2. Para a semeadura do experimento, utilizou-se a semeadora de 

parcelas com a distribuição de 350 sementes viáveis por m². A adubação e o 

controle de pragas e doenças foram efetuados conforme as recomendações 

técnicas para trigo, (RCBPTT..., 2013). A colheita do experimento foi realizada 

através da colhedora de parcelas pertencente à COODETEC, e posteriormente 

os materiais foram submetidos à secagem para a uniformidade da umidade dos 

grãos a 13%. Após, misturou-se as três repetições de cada tratamento, as 

quais foram posteriormente divididas em três amostras de 3,5 kg e enviadas 

para o laboratório do moinho Cotriguaçu, na cidade de Palotina, para realizar 

as análises tecnológicas de alveografia, número de queda (Falling Number), 

absorção da água (ABS), estabilidade em minutos (EST) e índice de tolerância 

à mistura (ITM).  

 

 

Figura 1 - Temperaturas máxima, mínima e precipitação pluviométrica durante 

a condução do ensaio (Palotina, PR/2014). 
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TABELA 01- Médias de Falling number (FN); Tenacidade da massa (P); 
Extensibilidade da massa (L); Relação tenacidade/extensibilidade (P/L); 
Força do glúten (W); Absorção da água (ABS); Estabilidade (EST); Índice 
de tolerância a mistura (ITM); das 30 linhagens de trigo. Palotina-PR, 2014. 

 

Letras minúsculas na coluna não se diferem pelo teste de Scoot Knot a 5 % de probabilidade. 

 
Os dados obtidos (Tabela 01), apresentaram a média de número de 

queda (FN) de 435, correspondendo às amostras com baixa atividade 

enzimática. Os grupos identificados pelas letras a e b, apresentaram altos 

valores de FN, indicando uma colheita realizada no momento correto, podendo 

considerar de alta qualidade e de grande representação dos valores. Valores 

LINHAGENS FN P L P/L W ABS
 

EST
 

ITM 

1 490 a 111 d 131 a 0,85 e 399 c 61,50 c 13,5 d 39,5 b 

2 370 b 68 g 149 a 0,46 e 260 e 57,50 f 6,9 g 53,0 a 

3 376 b 70 g 132 a 0,50 e 314 d 51,76 h 19,0 a 14,5 d 

4 498 a 152 a 96 c 1,60 c 476 b 61,50 c 17,5 b 37,0 b 

5 510 a 163 a 102 b 1,60 c 543 a 64,76 a 17,3 b 24,0 c 

6 527 a 161 a 83 c 1,93 c 525 a 64,00 a 17,5 b 21,0 d 

7 474 a 116 d 128 a 0,93 e 453 b 63,76 b 16,8 b 5,0 e 

8 381 b 83 f 132 a 0,60 e 303 d 60,50 d 10,1 f 29,0 c 

9 402 b 75 g 114 b 0,66 e 247 e 61,00 c 10,0 f 28,0 c 

10 417 b 87 f 84 c 1,03 d 197 f 61,70 c 4,7 h 38,0 b 

11 414 b 99 e 73 c 1,36 d 204 f 60,26 d 4,6 h 48,0 a 

12 393 b 83 f 102 b 0,80 e 255 e 54,66 g 12,4 e 27,0 c 

13 481 a 150 a 76 c 2,00 c 407 c 64,76 a 16,5 c 17,0 d 

14 481 a 143 b 77 c 1,83 c 386 c 63,76 b 17,2 b 17,0 d 

15 230 c 101 e 112 b 0,90 e 418 c 58,50 e 17,8 b 29,0 c 

16 330 b 89 f 76 c 1,16 d 266 e 52,76 h 19,6 a 15,0 d 

17 415 b 170 a 53 c 3,23 a 343 d 65,50 a 10,9 f 18,5 d 

18 452 a 125 c 116 b 1,10 d 478 b 60,26 d 18,6 a 7,5 e 

19 502 a 129 c 111 b 1,20 d 523 a 62,83 b 15,6 c 0,0 e 

20 517 a 117 d 116 b 1,00 d 470 b 58,50 e 18,1 b 0,0 e 

21 505 a 129 c 99 b 1,30 d 455 b 59,50 e 18,2 a 0,0 e 

22 532 a 157 a 80 c 1,93 c 464 b 60,33 d 18,8 a 25,0 c 

23 377 b 79 f 111 b 0,70 e 217 f 56,26 f 6,8 g 28,5 c 

24 455 a 121 d 101 b 1,23 d 382 c 60,26 d 18,7 a 16,9 d 

25 505 a 118 d 104 b 1,13 d 392 c 59,70 e 18,0 b 14,5 d 

26 446 a 106 e 132 a 0,83 e 423 c 59,50 e 18,5 a 16,0 d 

27 392 b 104 e 124 a 0,80 e 362 c 58,50 e 15,7 c 33,0 c 

CD 150 493 a 165 a 75 c 2,46 b 467 b 63,00 b 17,7 b 14,0 d 

CD 154 233 c 100 e 124 a 0,83 e 368 c 60,50 d 14,4 d 22,5 c 

QUARTZO 472 a 119 d 70 c 1,70 c 284 d 59,10 e 12,5 e 26,0 c 

MÉDIA 435 116 103 1,26 376 60,2 14,8 22,2 
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superiores a 250 segundos atendem às exigências para serem classificados 

como trigo melhorador, desde que tenham valor de W superior a 300 e 

estabilidade acima de 14 minutos (Tabela 02). Para a relação P/L a média foi 

1,26 demonstrando que a maioria das linhagens tiveram valores equilibrados 

para levemente forte, semelhante aos trigos melhoradores do mercado. A 

variável W (força geral de glúten) foi composta por seis grupos, com a média 

de 376. Estes valores de força de glúten maior que 300 estão indicando que a 

maioria dos tratamentos analisados expressaram alta qualidade industrial. A 

média de 376 de força de glúten corresponde a cultivares com maior base 

genética para a qualidade industrial dos trigos cultivados no Paraná, podendo 

se tornar mais uma opção de manutenção dos genótipos com destaque para a 

indústria.   

A maioria das linhagens apresentaram valores de W superior a 300 e 

estabilidade acima de 14 minutos, sendo classificados como trigo melhorador, 

podendo ser indicadas como linhagens elite para qualidade industrial. 

A seleção de linhagens pode ser realizada utilizando como referência os 

valores da testemunha de trigo melhorador para garantir o melhoramento para 

alta qualidade industrial.  

 

Referências Bibliográficas 

BRASIL. Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. 

Instrução normativa nº 38, 10 de novembro de 2010. Define as 

características de identidade e qualidade do trigo. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília, 10 de Novembro de 2010. 

COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E TRITICALE. 

Informações técnicas para Trigo e Triticale - Safra 2013. Londrina: 

Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), 2013. 220p. 

FRANCO, F. A. Avaliação e caracterização da tolerância a germinação na pré  

colheita e identificação de marcadores moleculares associados à 

dormência em trigo (Triticum aestivum L.). 107 p. Tese (Doutorado em 

Agronomia). UEM, Maringá, 2008. 

303



KUCHEL, H.; LANGRIDGE, P.; MOSIONEK, L.; WILLIAMS, K.; JEFFERIES, 

S.P. The genetic control of milling yield, dough rheology and baking quality 

of wheat. Theoretical and Applied Genetics, Berlin, v.112, n.8, p.1487-

1495, 2006. 

MITTELMANN, A.; NETO BARBOSA, J.F.; CARVALHO, F.I.F. de; LEMOS, 

M.C.I.; CONCEIÇÃO, L.D. da. Herança de caracteres do trigo. 

relacionados à qualidade de panificação. Pesquisa Agropecuária 

Brasileira: Brasília. v.35, n.5, p.975-983, 2000. 

 

Tabela 02 – Classificação do trigo destinado a moagem e a outras finalidades, 

de acordo com Instrução Normativa Nº 38 do MAPA de 30/11/2010. 

Classes 

Força do Glúten (Valor 

Mínimo expresso em 10
-4

J) 

Estabilidade (Tempo 

expresso em minutos) 

Número de queda (Valor 

mínimo expresso em 

 segundos) 

Melhorador 300 14 250 

Pão 220 10 220 

Doméstico 160 6 220 

Básico 100 3 200 

Outros 

Usos 

Qualquer Qualquer Qualquer 

(Brasil, 2010).  
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O grande desafio da triticultura brasileira é atender a demanda crescente 

de trigo (Triticum aestivum L.) de alta qualidade. O desenvolvimento de cultivares 

que combinam boas características agronômicas, com qualidade e resistência 

aos principais fatores bióticos e abióticos é fundamental para a sustentabilidade 

do setor, tornando a produção de trigo do Brasil cada vez mais competitiva no 

cenário mundial. 

A safra brasileira de trigo de 2017/18 deverá apresentar um acréscimo de 

13,7 % em relação à safra 2016/17, atingindo 6,3 milhões de toneladas. Esta 

tendência de aumento é determinada pelo aumento da produtividade, que deve 

ser significativamente superior à safra anterior, passando de 2.260 kg/ha para 

2.977 kg/ha (CONAB, 2017). 

Visando atender a demanda do mercado por cultivares de trigo que unam 

alta qualidade e boa sanidade, a Biotrigo Genética lança o cultivar TBIO Audaz, 

que se destaca pela alta produtividade, boa resistência a doenças e fatores 

abióticos, o que lhe confere ampla adaptabilidade com excelentes resultados de 

rendimento.  

O cruzamento inicial do cultivar TBIO Audaz foi realizado no inverno de 

2011. Nos anos de 2012, 2013 e 2014 a população segregante foi conduzida nos 

Municípios de Apucarana/PR e Passo Fundo/RS. Em 2015 e 2016 a linhagem 

denominada BIO 131450 foi avaliada em diferentes locais nos Estados do RS e 

PR, para as avaliações de valor de cultivo e uso (VCU). O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos completos casualizados, com quatro 

repetições. O manejo da fertilidade e o controle de pragas e moléstias foram 

efetuadas conforme as recomendações técnicas para a cultura do trigo. TBIO 

Audaz tem hábito vegetativo intermediário, porte baixo a médio e ciclo precoce. 
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Apresenta ótima resistência (R/MR) à germinação na espiga. Também se 

destaca pela resistência (MR) ao acamamento. Para a debulha e crestamento é 

intermediário (MR/MS). 

Em relação as principais moléstias que atacam a cultura, TBIO Audaz se 

destaca por apresentar moderada resistência (MR) a brusone (Pyricularia 

grisea), ferrugem da folha (Puccinia triticina), ferrugem do colmo (Puccinia 

graminis tritici), mancha amarela (Drechslera tritici-repentis), septoriose das 

glumas (Stagonospora nodorum), giberela (Fusarium sp.), vírus do Mosaico 

(VMT) e bacteriose (Pseudomonas sp.). Para o oídio (Blumeria graminis) é 

moderadamente suscetível (MS). O peso do hectolitro médio é de 79,8 g, o peso 

de mil grãos de 32,4 g e o teor médio de proteína no grão de 12,5 %. Em relação 

aos parâmetros de qualidade industrial, possui Força de Glúten (valor de W) de 

410 x10-4 Joules e Estabilidade farinográfica de 25,4 minutos. Os dados de 

rendimento de grãos estão apresentados nas Tabelas 1 (RS-1), 2 (RS-2), 3 (PR-

1), 4 (PR-2) e 5 (PR-3). Esta cultivar se destaca por combinar produtividade, 

qualidade e resistência as principais moléstias, o que lhe confere ampla 

adaptação de cultivo. 

 

Tabela 1 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Audaz em relação as 

testemunhas TBIO Sintonia e TBIO Iguaçu nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 1 do Estado do Rio Grande do Sul. 

Local TBIO Audaz TBIO Sintonia TBIO Iguaçu TM CV% 

Rendimento de grãos kg ha-1 
 2015 

Ciríaco 4061 3362 3295  11 
Vacaria 3307 3103 2952  15,4 
Média 3684 3233 3124 3178  

% 116 102 98 100  

2016 
Coxilha 6929 6105 6551  6,6 
Ciríaco 5916 5650 5800  9,9 
Média 6423 5878 6175 6026  

% 107 98 102 100  

Média (2 anos) 5053 4555 4649 4602  

% 110 99 101 100  
TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
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Tabela 2 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Audaz em relação as 

testemunhas TBIO Sintonia e TBIO Iguaçu nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 2 do Estado do Rio Grande do Sul. 

Local TBIO Audaz TBIO Sintonia TBIO Iguaçu TM CV% 

Rendimento de grãos kg ha-1 
 2015 

Santa Rosa 4419 3999 4064  9,3 
Ijuí 4335 3922 3818  10,9 
São Luiz Gonzaga 3235 3182 3054  11,2 
Santo Augusto 5683 5475 5364  8,0 
Média 4418 4144 4075 4110 - 
% 108 101 99 100 - 

2016 
Santa Rosa 6009 5379 5879  6,3 
Ijuí 5239 4506 5233  6,5 
São Luiz Gonzaga 5102 5085 5475  6,3 
Santo Augusto 6029 4642 6132  9,1 
Condor 7365 5963 6337  6,7 
Média 5949 5115 5811 5463 - 
% 109 94 106 100 - 
Média (2 anos) 5183 4630 4943 4786 - 
% 108 97 103 100 - 

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
 
Tabela 3 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Audaz em relação as 

testemunhas TBIO Sintonia e TBIO Iguaçu nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 1 do Estado do Paraná. 

Local TBIO Audaz TBIO Sintonia TBIO Iguaçu TM CV% 

Rendimento de grãos kg ha-1 
 2015 

Castro 4557 3887 3865  16,0 
Guarapuava 5653 5418 5662  7,8 
Média 5105 4652 4763 4708 - 
% 108 99 101 100 - 

2016 
Ponta Grossa 5900 4648 5324  10,7 
Guarapuava 7276 6486 6967  7,4 
Média 6588 5567 6146 5856 - 
% 112 95 105 100 - 
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Média (2 anos) 5847 5110 5455 5282 - 
% 111 97 103 100 - 

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
 

Tabela 4 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Audaz em relação as 

testemunhas TBIO Sintonia e TBIO Iguaçu nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 2 do Estado do Paraná. 

Local TBIO Audaz TBIO Sintonia TBIO Iguaçu TM CV% 

Rendimento de grãos kg ha-1 
 2015 

Campo Mourão 4591 3548 4761  13,4 
Cascavel 4810 4190 4590  10,0 
Tibagi 5887 4513 3871  13,0 
Arapuã 3791 3180 4222  16,3 
Santa Izabel do Oeste 4392 3783 4368  13,6 
Faxinal 3404 2685 3322  18,0 

Média 4479 3650 4189 391
9 - 

% 114 93 107 100 - 
2016 

Tamarana 4788 3580 3213  18,4 
Arapuã 6413 5765 5781  7,5 
Ivaiporã 5458 4940 4992  9,5 
Santa Izabel do Oeste 5667 5260 5470  9,1 

Média 5581 4886 4864 487
5 - 

% 114 100 100 100 - 

Média (2 anos) 5030 4268 4526 439
7 - 

% 114 97 103 100 - 
TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
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Tabela 5 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Audaz em relação as 

testemunhas TBIO Sintonia e TBIO Iguaçu nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 3 do Estado do Paraná. 

Local TBIO Audaz TBIO Sintonia TBIO Iguaçu TM CV% 

Rendimento de grãos kg ha-1 
 2015 

Pitangueiras 4150 4415 4415  8,3 
Astorga 4408 4034 4034  8,6 
Apucarana 4588 3945 3945  9,2 
Nova Fátima 5200 4066 4066  9,0 
Média 4586 4115 4115 4115 - 
% 111 100 100 100 - 

2016 
Pitangueiras 3301 3414 3307  11,5 
Astorga 4360 3746 4162  10,8 
Assai 3765 3412 3761  12,8 
Arapongas 4556 4109 3884  10,9 
Média 3995 3670 3779 3724 - 
% 107 99 101 100 - 
Média (2 anos) 4291 3893 3947 3920 - 
% 109 99 101 100 - 

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
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O potencial do trigo (Triticum aestivum L.) na produção de forragem para 

a alimentação animal é limitado na grande maioria das cultivares brasileiras pela 

presença de aristas na espiga, pois as aristas quando ingeridas pelos animais 

causam danos em seu trato digestório. A primeira cultivar de trigo sem aristas 

desenvolvida com o objetivo específico de fornecer forragem de alta qualidade 

para animais foi o TBIO Energia I. O lançamento da cultivar TBIO Energia II visa 

complementar essa linha de produtos. Ambos possuem um genitor em comum 

que lhes dá aptidão para este tipo de uso. O TBIO Energia II é um trigo destinado 

para produção de forragem na forma de pré-secado, feno ou silagem. Além de 

boa sanidade foliar esta cultivar, apresentou resultados satisfatório de 

rendimento de grãos. 

O cruzamento inicial do TBIO Energia II foi realizado no verão de 2007. 

No período de 2008 à 2011 a população segregante foi conduzida nos município 

de Coxilha/ RS e Passo Fundo/ RS. Em 2013, 2014, 2015 e 2016 a linhagem 

denominada BIO 112049, foi avaliada em vários locais nos Estados do RS e PR, 

onde foram realizados os ensaios de valor de cultivo e uso (VCU). O 

delineamento experimental foi o de blocos completos casualizados, com quatro 

repetições. A adubação e o controle de pragas e moléstias foram efetuadas 

conforme as recomendações técnicas para a cultura do trigo. 

TBIO Energia II tem hábito vegetativo ereto, porte médio a alto e ciclo 

superprecoce a precoce. É moderadamente resistente (MR) à germinação na 

espiga e ao crestamento. Possui resistência intermediária (MR/MS) à debulha 

natural e ao acamamento. Em relação as principais moléstias, TBIO Energia II 

apresenta moderada resistência (MR) à mancha marrom (Bipolaris sorokiniana), 
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septoriose das glumas (Stagonospora nodorum), bacteriose (Pseudomonas sp.), 

vírus do nanismo amarelo da cevada (VNAC) e ao vírus do mosaico do trigo 

(VMT). Possui resistência intermediária (MR/MS) à mancha amarela (Drechslera 

tritici-repentis) e à giberela (Fusarium sp.). É moderadamente suscetível (MS) à 

ferrugem da folha (Puccinia triticina) e suscetível (S) à brusone (Pyricularia 

grisea). 

O peso do hectolitro médio é de 80,8 g, o peso de mil grãos de 32,2 g e o 

teor médio de proteína do grão de 15,6 %. Na qualidade industrial, a medida da 

Força de Glúten (valor W) foi de 193 x 10-4 Joules, e a Estabilidade farinográfica 

de 6,2 minutos. É classificado como trigo para outros usos e deve ser destinado 

para ração animal. Os dados de rendimento de grãos estão apresentados na 

Tabela 1 (RS-1), 2 (RS-2), 3 (PR-1), 4 (PR-2) e 5 (PR-3).  

A silagem de TBIO ENERGIA II destaca-se como fonte de energia 

principalmente na forma de carboidratos: açúcares, amido, pectina, celulose e 

hemiceluloses e uma pequena porção de extrato etéreo. A silagem de TBIO 

ENERGIA II é também fonte de proteína, podendo representar uma importante 

redução nos custos com a adição de concentrados proteicos na dieta dos 

animais. Finalmente, a silagem de TBIO ENERGIA II estimula o crescimento do 

pool de bactérias ruminais fermentadoras de carboidratos não fibrosos, 

incrementando a produção de proteína microbiana e de ácidos graxos voláteis e 

favorecendo a resposta do ruminante em maior quantidade de carne, leite e/ou 

lã por animal e por hectare. Este cultivar irá contribuir para suprir a demanda da 

indústria de ração bem como a indústria leiteira, aumentando a produção 

industrial e ao mesmo tempo, diminuindo os custos de produção. 
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Tabela 1 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Energia II em relação 

as testemunhas BRS Guamirin e TBIO Sintonia nos anos de 2015 e 2016, 

na Região de Adaptação 1 do Estado do Rio Grande do Sul. 

Local TBIO Energia II BRS Guamirin TBIO Sintonia TM CV% 
Rendimento de grãos kg ha-1 

 2015 
Ciríaco 3811 2420 3362  11,0 
Vacaria 2208 2082 3103  15,4 
Média 3010 2251 3233 2742 - 
% 110 82 118 100 -  

2016 
Coxilha 5052 5667 5981  9,6 
Ciríaco 5035 5235 5968  11,8 
Vacaria 6551 6950 6375  18,8 
Média 5546 5950 6108 6029 - 
% 92 99 101 100 - 
Média (2 anos) 4278 4101 4670 4386 - 
% 98 94 106 100 - 

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
 
Tabela 2 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Energia II em relação 

as testemunhas BRS Guamirin e TBIO Sintonia nos anos de 2015 e 2016, 

na Região de Adaptação 2 do Estado do Rio Grande do Sul. 

Local TBIO Energia II BRS Guamirin TBIO Sintonia TM CV% 
Rendimento de grãos kg ha-1 

 2015 
Santa Rosa 3851 3933 3999  9,3 
Ijuí 3997 3715 3922  10,9 
Santo Augusto 5027 5097 5475  8,0 
São Luíz Gonzaga 2819 2770 3182  11,2 
Média 3923 3879 4144 4012  
% 98 97 103 100   

2016 
Santa Rosa 5325 5354 5597  9,0 
Ijuí 5115 5106 4758  9,3 
Condor 6427 6370 6047  7,6 
São Luíz Gonzaga 4215 4473 4920  9,6 
Santo Augusto 5604 4504 4787  8,6 
Média 5337 5161 5221 5191  
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% 103 99 101 100  
Média (2 anos) 4630 4520 4683 4601  
% 101 98 102 100  

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
 
Tabela 3 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Energia II em relação 

as testemunhas BRS Guamirin e TBIO Sintonia nos anos de 2015 e 2016, 

na Região de Adaptação 1 do Estado do Paraná. 

Local TBIO Energia II BRS Guamirin TBIO Sintonia TM CV % 
Rendimento de grãos kg ha-1 

 2015 
Castro 3674 3798 3887  16,0 
Guarapuava 5463 4981 5418  7,8 
Média 4569 4389 4652 4521  
% 101 97 103 100   

2016 
Castro 4913 4813 5215  18,9 
Ponta Grossa 4015 3708 3368  19,2 
Média 4464 4260 4291 4276  
% 104 100 100 100  
Média (2 anos) 4516 4325 4472 4398  
% 103 98 102 100  

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
 
Tabela 4 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Energia II em relação 

as testemunhas TBIO Sintonia e CD 150 nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 2 do Estado do Paraná. 

Local TBIO Energia II TBIO Sintonia CD 150 TM CV % 
Rendimento de grãos kg ha-1 

 2015 
Campo Mourão 4738 4406 4870  10,5 
Arapuã 4544 3872 4653  10,5 
Cascavel 4275 4028 4362  15,0 
Tibagi 4742 5034 4672  11,8 
Faxinal 3270 2765 3137  17,1 
Santa Izabel do Oeste 4103 3883 4133  11,8 
Média 4278 3998 4305 4151  
% 103 96 104 100   

2016 
Arapuã 5173 5729 5591  12,2 
Cascavel 5742 5659 5075  9,1 
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Ivaiporã 5218 5088 4745  9,3 
Santa Izabel do Oeste 4970 4402 4073  13,5 
Tamarana 3941 3672 2698  17,2 
Média 5009 4910 4437 4673  
% 107 105 95 100  
Média (2 anos) 4644 4454 4371 4412  
% 105 101 99 100  

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
 

Tabela 5 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Energia II em relação 

as testemunhas TBIO Sintonia e CD 150 nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 3 do Estado do Paraná. 

Local TBIO Energia II TBIO Sintonia CD 150 TM CV % 
Rendimento de grãos kg ha-1 

 2015 
Pitangueiras 3717 4123 3844  10,6 
Astorga 4276 4295 4292  7,7 
Apucarana 3890 3873 3830  9,0 
Nova Fátima 3699 4170 5304  11,0 
Média 3895 4115 4317 4216  
% 92 98 102 100   

2016 
Pitangueiras 3367 3422 3477  11,0 
Astorga 4153 4514 4644  10,0 
Assaí 3308 3086 3342  10,0 
Arapongas 4123 3877 4220  11,0 
Média 3738 3725 3921 3823  
% 98 97 103 100  
Média (2 anos) 3817 3920 4119 4020  
% 95 98 102 100  

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média das 
testemunhas. 
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O trigo (Triticum aestivum L.) é um dos alimentos básicos mais 

importantes para a humanidade. Devido ao crescimento populacional, este 

cereal pode se tornar escasso no futuro. Para atender à crescente demanda, 

deve-se buscar aumentos na produtividade do trigo através da adoção de 

novas tecnologias e do desenvolvimento de cultivares com alto potencial de 

rendimento. 

Na safra brasileira de 2017/18 deverão ser produzidas 5,22 milhões de 

toneladas, volume insuficiente para suprir o mercado nacional. Desta forma, 

projeta-se que o Brasil importe no período de 2017/18 cerca de 6,2 milhões 

de toneladas e exporte 800 mil toneladas em função das vantagens 

comparativas que se apresentam no mercado tritícola internacional (CONAB, 

2017). Neste contexto, a Biotrigo Genética lança o cultivar TBIO Sonic, que 

atende à demanda do mercado por cultivares de ciclo superprecoce, 

mantendo alto potencial de rendimento de grãos e boa resistência a doenças 

e fatores abióticos. 

O cruzamento inicial do cultivar TBIO Sonic foi realizado no inverno de 

2011. Nos anos de 2012, 2013 e 2014 a população segregante foi conduzida 

nos municípios de Apucarana/ PR e de Passo Fundo/ RS. Em 2015 e 2016 a 

linhagem denominada BIO 131364, foi avaliada em diferentes locais no 

Estado do Paraná, onde tiveram início as avaliações de valor de cultivo e uso 

(VCU). Nos ensaios foi utilizado o delineamento experimental blocos 

completos casualizados com quatro repetições. O manejo da fertilidade do 

solo e o controle de pragas e doenças foram efetuados conforme as 

recomendações técnicas para a cultura do trigo. TBIO Sonic tem hábito 
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vegetativo intermediário à semi-ereto, porte baixo e ciclo superprecoce. É 

resistente (R/MR) à germinação na espiga e à debulha. Também se destaca 

pela moderada resistência (MR) ao acamamento e ao crestamento. Em 

relação as principais moléstias que atacam a cultura, TBIO Sonic apresenta 

moderada resistência (MR) a brusone (Pyricularia grisea), ferrugem da folha 

(Puccinia triticina), mancha amarela (Drechslera tritici-repentis), septoriose 

das glumas (Stagonospora nodorum), bacteriose (Pseudomonas sp.) e ao 

vírus do Mosaico (VMT). É moderadamente suscetível (MS) ao oídio 

(Blumeria graminis) e à giberela (Fusarium sp.). O peso do hectolítrico médio 

é de 80,5 g, a massa de mil grãos média de 38,0 g e o teor médio de proteína 

no grão é de 13,1 %. Em relação a qualidade, a Força de Glúten (valor W) é 

de 339 x10-4 Joules, Estabilidade farinográfica de 24,5 minutos. Os dados de 

rendimento de grãos estão apresentados nas Tabela 1 (PR-2) e 2 (PR-3). 

O lançamento desta cultivar visa atender a demanda do mercado por 

trigo precoce, ampliando as opções dos produtores de grãos e oferecendo um 

produto que atende os parâmetros de qualidade da indústria moageira. 
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Tabela 1 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Sonic em relação 

as testemunhas TBIO Sintonia e CD 150 nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 2 do Estado do Paraná. 

Local 
TBIO Sonic TBIO Sintonia CD 150 TM CV % 

Rendimento de grãos kg ha-1 
2015 

Campo Mourão 4375 4406 4870  10,5 
Arapuã 3994 3872 4653  10,5 
Cascavel 4249 4028 4362  15 
Tibagi 5602 5034 4672  11,8 
Faxinal 2050 2765 3137  17,1 
Tamarana 4135 4189 3283  9,3 
Santa Izabel do Oeste 3862 3883 4133  11,8 
Média 4038 4025 4159 4092 - 
% TM 99 98 102 100 - 
  2016 
Tamarana 4302 3672 2698   17,2 
Arapuã 6477 5729 5591  12,2 
Cascavel 6337 5659 5075  9,1 
Ivaiporã 5778 5088 4745  9,3 
Santa Izabel do Oeste 5112 4402 4073  13,5 
Média 5601 4910 4437 4673 - 
% TM 120 105 95 100 - 
Média (2 anos) 4820 4468 4298 4383 - 
% TM 110 102 98 100 - 

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média 
das testemunhas. 
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Tabela 2 – Dados de rendimento (kg ha-1) do cultivar TBIO Sonic em relação 

as testemunhas TBIO Sintonia e CD 150 nos anos de 2015 e 2016, na 

Região de Adaptação 3 do Estado do Paraná. 

Local 
TBIO Sonic TBIO Sintonia CD 150 TM CV% 

Rendimento de grãos kg ha-1 
2015 

Pitangueiras 4058 4123 3844  10,6 
Astorga 4612 4295 4292  7,7 
Apucarana 4173 3873 3830  9,0 
Nova Fátima 4781 4170 5304  11,0 
Média 4406 4115 4317 4216 - 
% 104 98 102 100 - 

2016 
Pitangueiras 3640 3422 3477  11,0 
Astorga 5264 4514 4644  10,0 
Assai 3847 3086 3342  10,0 
Arapongas 4564 3877 4220  11,0 
Média 4329 3725 3921 3823 - 
% 113 97 103 100 - 
Média (2 anos) 4367 3920 4119 4020 - 
% 109 98 102 100 - 

TM: média das testemunhas, CV %: coeficiente de variação, % TM: % em relação à média 
das testemunhas. 
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O trigo (Triticum aestivum L.) é um cereal da família das Poáceas 

(Gramíneas), originário da região dos rios Tigre e Eufrates, na Ásia. Este 

apresenta ciclo anual, sendo cultivado no Brasil, durante o inverno e a 

primavera. A utilização de cultivares de trigo de alto potencial produtivo de 

grãos, aliada a um manejo da adubação nitrogenada, são essenciais para o 

alcance de altas produtividades. Porém dosagens fora do necessário á cultura 

podem apresentar tanto prejuízo ao ambiente, em função da lixiviação de 

nitrato para lençóis de água quanto para o produtor com gasto desnecessário 

na aquisição do fertilizante nitrogenado (TEIXEIRA FILHO, 2008). 

Conforme a cultura antecessora (soja ou milho), cultivar utilizada, 

fertilidade do solo e condições climáticas, as dosagens de adubação 

nitrogenada serão distintas. Zagonel et al. (2002) e Trindade et al. (2006) 

observaram respostas positivas, para o aumento da produtividade, utilizando 

doses de N de até 70 kg ha-1.  

O objetivo do trabalho foi de testas diferente doses de N em cobertura 

na cultivar de trigo CD 150. 

O trabalho foi conduzido no campus da Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná (PUCPR), no município de Toledo PR. Segundo Koppen, o clima da 

região é do tipo Cfa, subtropical com chuvas bem distribuídas durante o ano e 
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verões quentes, apresentando sucessão de culturas, tendo a soja como cultura 

antecessora, com temperatura média anual de 19ºC e precipitação média anual 

de aproximadamente 1800 mm e altitude de 560 metros, e o solo é classificado 

como Latossolo Vermelho distróferrico. A cultivar utilizada foi a CD 150 de ciclo 

precoce, com estatura de plantas baixas e trigo com classe comercial tipo 

melhorador. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados (DBC) 

com 5 tratamentos e 4 repetições, sendo os tratamentos (doses de nitrogênio 

(N) aplicados em cobertura (0, 30, 60, 90 e 120 kg ha-1) totalizando 20 

parcelas experimentais. Cada parcela experimental foi formada por 2,60 metros 

de largura, compostas por 17 linhas com 0,15 metros de espaçamento entre 

linhas e 5 metros de comprimento, totalizando 12,5 m-2 cada parcela. 

A semeadura do experimento foi realizada no dia 01/04/2015, atravez de 

da semeadora de fluxo continuo, utilizando-se 400 sementes viáveis m-2. A 

dose de adubação NPK na semeadura foi de 200 kg ha-1 da formulação 10-15-

15, suprindo assim as necessidades de nutrientes. 

Quando as plantas estavam com aproximadamente 22 dias de 

emergência foi realizada a aplicação de N nas entrelinhas das parcelas, de 

forma manual, sem incorporação ao solo, sendo utilizado com fonte de N a 

ureia (Super N, 45%N), sendo este convertido á dosagens propostas na 

metodologia.  

Na maturação fisiológica determinou-se o número de espiguetas por 

espiga (obtido da média de 5 espigas). A colheita realizou-se em 12/08/2015, 

de forma manual e após trilhada para determinar o rendimento de grãos e peso 

hectolitro (PH)  conforme aTabela 1.  

A variável de número de espigueta sendo uma características dos 

componentes de rendimento, teve valores inferiores na dose de 52 kg/ha-1 

estando este ligado à alta precipitação que ocorreu ao longo do 

desenvolvimento da cultura, que provavelmente lixiviou grande parte do N 

aplicado, ocasionando baixo número de espiguetas por espiga. 

Corroborando com estes resultados Freitas et al. (1994), estudando as 

respostas da produção de grãos e outras qualidades agronômicas de diferentes 
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cultivares de trigo à adubação nitrogenada, obtiveram efeitos significativos para 

doses de nitrogênio (0, 60 e 120 kg ha-1) em relação ao número de espiguetas 

por espiga e grãos por espiga.   

O PH foi influenciado de forma crescente até a dose de 80,1 kg ha-1 

após está dose os valores começaram a decrescer. Os valores de PH estão 

relacionados às precipitações pluviométricas que ocorreram próximo ao 

período de colheita, e assim foram observadas massas hectolítricas inferiores 

ao referencial (<78 kg 100 L-1). Trindade et al. (2006), testando doses de ureia, 

encontraram valores de massa hectolítrica decrescentes, conforme se 

aumentava a dose de N de modo excessivo, de 0 a 200 kg ha-1. Também 

Frizzone et al. (1996) observaram diminuição na massa hectolítrica com o 

aumento da adubação nitrogenada em trigo. 

Para a variável produtividade, observou-se resposta quadrática para a 

adubação nitrogenada, onde a máxima produtividade de 1810,92 kg ha-1 foi 

obtida com a dose de 66,5 kg ha-1 de N (Figura 1), resultado semelhante ao da 

variável PH. Em comparação da menor dose 0 kg ha-1 com a maior 120 kg ha-1 

observa-se um leve incremento de produtividade, distinção esta explicada pela 

alta taxa vegetativa que ocorreu na maior dose, assim repercutindo em uma 

menor produtividade comparada á dose de maior produtividade. 

Para Teixeira Filho et al. (2011), Espindula et al. (2010) e Nunes et al. 

(2011), o fornecimento crescente de nitrogênio aplicado em cobertura 

influenciou na produtividade de grãos de trigo de maneira quadrática, sendo a 

estimativa das doses obtidas pelos autores entre 82 kg ha-1 e 126 kg ha-1, que 

se mostra bem próxima da encontrada no presente trabalho.  

Os resultados indicam que mesmo em solos de alta fertilidade, a cultura 

do trigo foi responsiva a adubação nitrogenada em cobertura até a dose de 

aproximadamente de 90 kg ha-1 porém doses menores podem apresentar 

vantagens produtivas significantes a cultura. Doses acima deste patamar 

repercutiram em redução da maioria das variáveis produtivas da cultura. Porém 

cada cultivar, pelo seu comportamento de expressão de produtividade terá uma 

resposta diferente frente aos estímulos nutricionais proporcionados pela 
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adubação de cobertura com nitrogênio. Sendo assim, para cada cultivar é 

necessário determinar o ajuste fitotécnico específico.  
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TABELA 1 - Médias, média geral, valores de F e coeficiente de variação (CV) para as 
variáveis; Comprimento de Espiga, Número de espigueta, PH e Produtividade de trigo 
submetido a diferentes doses de Nitrogênio (N), cultivada em Toledo – PR, Campo 
Experimental da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, safra 2015.  

Fontes de variação 
Número de 
espiguetas 

Peso de 
Hectolitro (PH) 

Produtividade 

   (Kg ha-1) 
Doses de N (kg ha-1)    

0 14,15 74,75 1737,65 
30 16,45 76,75 2381,07 
60 13,20 76,25 2249,99 
90 13,77 79,00 2259,26 
120 15,12 76,00 2043,20 

 Média geral 

 14,54 76,55 2134,24 

  

Doses de N 33,87* 6,87* 14,77* 

CV (%) 3,02 1,55 6,16 
Nota: ns  não significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F; *: significativo ao nível 

de 5% de probabilidade pelo teste F. 

 

 
FIGURA 1 - Produtividade em relação a doses de nitrogênio aplicado em cobertura na 

cultura do trigo.  
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O nitrogênio (N), um importante nutriente para a cultura do trigo, tem 

propiciado a realização de vários estudos, especialmente, pela capacidade 

diferenciada de respostas das cultivares a adubação em cobertura. A cultivar 

CD 1303, segundo Franco et al. (2016), tem alto potencial de rendimento de 

grãos e excelente tipo agronômico, merecendo portanto estudos referentes a 

capacidade de reposta de rendimento de grãos a diferentes tecnologias. 

A utilização de reguladores hormonais de crescimento, capazes de 

reduzirem o porte da planta e alterar sua arquitetura, possibilita, em alguns 

casos, a utilização de maiores doses de N, explorando o potencial produtivo 

sem a presença de plantas acamadas (Rodrigues et al., 2013). O uso de 

regulador de crescimento é referendado conforme a resistência ao 

acamamento das cultivares, a fertilidade do solo e a utilização ou não de 

irrigação (CBPTT, 2016). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta de produtividade de grãos 

da cultivar de trigo CD 1303, frente aos níveis de adubação de N, na presença 

ou não de regulador de crescimento. 

Os ensaios foram conduzidos no ano de 2016, dispersos em oito locais 

pelos estados do Rio Grande do Sul e Paraná. A adubação de base, o controle 

de doenças e de pragas, foram realizados conforme indicações técnicas 

(CBPTT, 2015). O delineamento experimental utilizado foi em parcelas 

subdivididas arranjadas em faixas, com 3 repetições, de parcelas constituídas 

por 6 linhas de 5 metros, espaçadas em 0.20 m entre linhas, com densidade de 

360 plantas m-2. Os tratamentos utilizados foram 0, 45, 90 e 135 Kg ha-1 de N 
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em cobertura, combinados sem e com 450ml ha-¹ de regulador de crescimento 

(Moddus®), sob a cultivar de trigo CD 1303. As doses de N foram aplicadas no 

estádio do afilhamento e o Moddus®, entre o 1º nó visível e o 2º perceptível. As 

variáveis resultantes foram, rendimento de grãos, densidade de espigas, peso 

de mil sementes (PMS) e acamamento. Para a variável acamamento, foram 

feitas avaliações considerando uma escala de 1 a 5, onde 1 corresponde a pior 

nota e 5 a melhor. Os resultados foram submetidos a análise estatística e as 

médias ao Teste de Tukey a 0,1% de probabilidade. 

As médias de produtividades de grãos da cultivar CD 1303 foram 

crescente conforme os incrementos das doses de N em cobertura. Nas doses 

90 para 135 kg ha-1, com e sem redutor, foram detectadas as maiores médias 

de resposta de rendimento de grãos. O incremento de produtividade foi 

proporcional as doses de N em cobertura, o que evidencia o potencial genético 

da cultivar CD 1303 de resposta positiva aos níveis nutricionais fornecidos. 

Ao analisar as médias das notas de acamamento, o maior valor também 

foi detectado na maior dose de N (135 kg ha-1). Considerando a média de 4,23 

obtida, não se teve interferência na média de produtividade de grãos, o que 

confirma que a cultivar CD 1303 tem boa tolerância ao acamamento, sem 

necessidade da utilização de regulador de crescimento (Tabela 1).  

Tabela 1. Médias de produtividades de grãos, densidade de espigas/m², peso 
de mil sementes (PMS) e acamamento da cultivar de trigo CD 1303, conforme 
adubação nitrogenada (N) e a utilização de regulador de crescimento, em 
ensaios conduzidos nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná na safra de 
2016 - Cascavel/2017 

Tratamentos  Variáveis analisadas 

Moddus N   Produtividade     Espigas   PMS   Acamamento   

ml/ha  kg/ha  kg/ha      m²   gramas   1 – 5     

0 0  4885    D  600 A  29.32 A  5 A    

0 45  5250  B C D  639 A  27.65 A  4.9 A B   

0 90  5497 A B C   681 A  29.08 A  4.57   C  

0 135  5500 A B C   686 A  28 A  4.23    D 

450 0  5129   C D  616 A  31.29 A  5 A    

450 45  5152   C D  641 A  31.37 A  5 A    

450 90  5760 A B    674 A  31.25 A  4.85 A B C  

450 135  5893 A     695 A  31.05 A  4.6  B C  

Na análise da reposta da utilização do regulador de crescimento, na 

presença ou ausência deste, não foi verificado diferença estatística. Da mesma 
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forma, para a variável densidade de espigas, não houve um acréscimo de 

espigas m-2 entre a dose de N, sem e com a utilização do regulador de 

crescimento, onde a utilização de diferentes fatores não contribuíram para 

gerar diferença de médias apesar das variações nas combinações dos 

tratamentos. Para a variável PMS, também não se observou diferença 

estatística entre todos os tratamentos.  

Assim, concluímos que a dose de 90 kg ha-1 de N em cobertura 

corresponde ao melhor resultado, considerando o custo benefício da utilização 

de N para a cultivar de trigo CD 1303. Levando em conta o rendimento de 

grãos e o acamamento, a utilização de Moddus® foi desnecessária para a 

cultivar de trigo CD 1303.  
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No Brasil, a triticultura tem apresentado significativa evolução tecnológica 

nas últimas décadas, o que pode ser caracterizado com base nos dados da Conab 

(2016). Na safra de 1977 foram cultivados 3,15 milhões de hectares de trigo no 

Brasil, com produtividade média nacional de 655 kg ha-1, ao passo que na safra de 

2015 a área tritícola foi reduzida para 2,45 milhões de hectares, contudo, a 

produtividade média nacional saltou para 2.260 kg ha-1, ou seja, houve redução de 

22% na área explorada com o cereal e incremento de 245% da produtividade de 

trigo neste período. Essa evolução da produtividade do trigo pode ser atribuída à 

incorporação contínua de tecnologia no manejo da cultura, destacando-se o 

desenvolvimento de cultivares mais produtivas associado a uma melhor adubação. 

O nitrogênio (N) pode ser considerado o nutriente chave para a cultura do 

trigo no Brasil, sendo a fertilização nitrogenada responsável por aumentos 

significativos de rendimento de grãos. No entanto, há incerteza dos triticultores 

quanto ao manejo desta adubação nos diversos ambientes edafoclimáticos, 

principalmente quanto ao número de parcelamentos e aos estádios fenológicos do 

trigo mais apropriados para realização desta fertilização. 
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O objetivo deste trabalho foi avaliar cinco métodos de parcelamento da 

adubação nitrogenada, em dois ambientes edafoclimáticos do Paraná, utilizando 

três genótipos de trigo.  

Dois experimentos, com o mesmo delineamento, foram instalados na safra 

2016 em fazendas experimentais da Embrapa, sendo uma localizada em Londrina 

(PR) (23º11’37” S, 51º11’03” W; altitude de 628 m) e outra em Ponta Grossa (PR) 

(25º08’59’’ S, 50º04’39’’ W; altitude de 876 m). Em Londrina o relevo é suavemente 

ondulado e o solo da área experimental é um Latossolo Vermelho distroférrico de 

textura argilosa; o clima regional, de acordo com a classificação de Köeppen, é 

subtropical úmido (Cfa), com verão quente e chuvoso, com temperatura e 

precipitação médias anuais de 21,2 °C e 1.392 mm, respectivamente, geadas 

pouco frequentes e sem estação seca definida. Em Ponta Grossa o clima regional 

é subtropical úmido mesotérmico (Cfb), com temperatura média anual em torno de 

18,7 °C e precipitação média anual de 1.600 mm; o relevo é suavemente ondulado 

e o solo da área experimental é um Latossolo Vermelho distroférrico de textura 

média.  

O ensaio foi conduzido em delineamento com blocos casualizados, com 

quatro repetições, em esquema de parcelas subdivididas, sendo as parcelas 

compostas por três genótipos de trigo (BRS Marcante, BRS Guamirim e PF 

080769), e as subparcelas constituídas por seis tratamentos com métodos de 

parcelamento da adubação nitrogenada em cobertura:  

 T1 = Testemunha (0 kg ha-1 de N);  

 T2 = 30 kg ha-1 de N na pós-semeadura (estádio fenológico Z11 da escala de 

Zadoks et al., 1974) + 60 kg ha-1 de N no estádio de perfilhamento (Z21);  

 T3 = 30 kg ha-1 de N em Z11 + 60 kg ha-1 de N no alongamento (Z31);   

 T4 = 30 kg ha-1 de N em Z11 + 30 kg ha-1 de N em Z21 + 30 kg ha-1 em Z31; 

 T5 = 30 kg ha-1 de N em Z11 + 30 kg ha-1 de N em Z21 + 30 kg ha-1 no estádio 

de espigamento do trigo (Z51); 

 T6 = 30 kg ha-1 de N em Z11 + 30 kg ha-1 de N em Z31 + 30 kg ha-1 em Z51; 

Cada parcela experimental foi composta por 18 linhas de semeadura com 6 

m de comprimento, espaçadas 0,178 m entre si, totalizando 19,2 m2. O trigo foi 

semeado sobre a palhada de soja em 20/05/2016 em Londrina e em 09/06/2016 

em Ponta Grossa, em sulcos a aproximadamente 4 cm de profundidade. A 
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adubação de base correspondeu a 250 kg ha-1 de 00-20-20 (N-P2O5-K2O). A 

densidade de semeadura foi de 350 sementes viáveis por m2. A fonte de N 

utilizada nas adubações foi o nitrato de amônio. O manejo fitossanitário e demais 

tratos culturais do trigo foram baseados nas indicações da Comissão Brasileira de 

Pesquisa de Trigo e Triticale (CBPTT, 2016). 

Para determinar o rendimento de grãos na maturação fisiológica, foi 

realizada a colheita do trigo (14 linhas centrais x 6 m de comprimento) com 

colhedora automotriz desenvolvida para experimentação agronômica. Em seguida, 

o peso de grãos foi registrado após ajuste da umidade para 13%.  

Os resultados experimentais foram analisados utilizando o software 

estatístico GENES® (CRUZ, 2013). Os dados foram submetidos ao teste de 

normalidade de variáveis de Lilliefors e ao teste de homogeneidade de variâncias 

de Bartllet. Coeficientes de assimetria e curtose também foram avaliados. 

Atendidas todas as pressuposições requeridas para análise de variância (ANOVA), 

esta foi realizada ao nível de significância de 5%. As médias dos tratamentos 

foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de significância. Os efeitos dos 

tratamentos foram desdobrados individualmente por “parcelas” e “subparcelas”, 

para cada local. 

Houve respostas distintas do trigo aos métodos de adubação nitrogenada, 

considerando ambientes edafoclimáticos (Londrina e Ponta Grossa) e genótipos 

(Figura 1). Verifica-se em Londrina que somente a cultivar BRS Marcante 

respondeu significativa e positivamente à fertilização nitrogenada em cobertura 

(total de 90 kg ha-1 de N), obtendo acréscimo médio de 58% (1381 kg ha-1) de 

rendimento de grãos em relação à testemunha (0 kg ha-1 de N). Na maioria das 

vezes, os cinco métodos de parcelamento de N não diferiram entre si quanto ao 

rendimento de grãos, para cada genótipo de trigo em Londrina, sendo observados 

até mesmo redução de produtividade em alguns tratamentos, a exemplo do 

parcelamento duplo de 30 kg ha-1 de N na pós-semeadura + 60 kg ha-1 de N no 

alongamento das cultivares BRS Marcante e BRS Guamirim; e do parcelamento 

triplo com 30 kg ha-1 de N na pós-semeadura + perfilhamento + espigamento da 

linhagem PF 080769.  

Na região edafoclimática de Ponta Grossa (mais úmida e fria), observamos 

efeito diverso da adubação nitrogenada sobre os três genótipos, sendo que a 

cultivar BRS Marcante não respondeu à aplicação de N, cujos métodos de 
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parcelamento não diferiram entre si (Figura 1). Por sua vez, no genótipo BRS 

Guamirim houve acréscimo de 95% (2418 kg ha-1) de rendimento de grãos, com o 

parcelamento de 30 kg ha-1 de N na pós-semeadura + 60 kg ha-1 de N no 

alongamento, quando comparado com a testemunha (0 kg ha-1 de N). A linhagem 

PF 080769 também respondeu à aplicação de N, havendo acréscimo médio de 

48% (1629 kg ha-1) de rendimento de grãos com o parcelamento de N em dois 

tratamentos (T3 e T5). 

Comparando os genótipos, individualmente para cada método de 

adubação, verificamos que a PF 080769 é a mais eficiente no uso de N no 

ambiente de Londrina, obtendo 54% (1411 kg ha-1) de acréscimo de rendimento de 

grãos em relação à média das outras cultivares, considerando apenas o 

tratamento com ausência de adubação nitrogenada (Figura 1). Por sua vez, em 

Ponta Grossa, a cultivar BRS marcante foi a mais eficiente, alcançando um 

acréscimo de produtividade de 38% (1130 kg ha-1) em relação à média dos outros 

dois genótipos, isolando apenas o tratamento com ausência de N. Para os demais 

casos, houve interação genótipo x método de parcelamento de N, sendo os 

materiais genéticos BRS Marcante e PF 080769 mais semelhantes entre si, 

quando comparados com a cultivar BRS Guamirim, em cada um dos dois 

ambientes. Este tipo de interação (genótipo de trigo x método de parcelamento de 

N) também foi observado por outros pesquisadores (Costa et al., 2013) na região 

de Londrina, que recomendaram a redução do número de parcelamentos da 

adubação nitrogenada, com objetivo de reduzir os custos de produção. 

Concluímos que é imprescindível validar o método de fertilização 

nitrogenada em cada ambiente, individualizando a recomendação de N por 

genótipo de trigo, de modo a reduzir os custos com fertilizantes e operações 

mecanizadas, além de minimizar as perdas de N (por lixiviação e volatilização). 
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FIGURA 1. Rendimento de grãos de três genótipos trigo (BRS Marcante, BRS 

Guamirim e PF 080769), cultivados em Londrina (PR) e Ponta Grossa (PR) na 

safra 2016, em resposta a seis métodos de adubação nitrogenada. Para cada 

local, colunas seguidas por mesma letra minúscula, individualmente por genótipo; 

e colunas seguidas por mesma letra maiúscula, individualmente por método de 

parcelamento de N, não diferem entre si ao nível de 5 % de significância pelo 

teste de Tukey.  
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A utilização de insumos biológicos tem ocorrido com maior frequência na 

agricultura, substituindo os insumos químicos industrializados. A fixação 

biológica de nitrogênio (FBN) tem se mostrado indispensável para a 

sustentabilidade da agricultura, visando o fornecimento de N às culturas com 

baixo custo e reduzindo o impacto ambiental da fabricação e utilização de 

adubos nitrogenados (HUNGRIA et al., 2007). Diante dos riscos de poluição, por 

altas doses adubação nitrogenada, buscou-se encontrar alternativas viáveis para 

que houvesse redução neste uso. Assim, com o uso da inoculação pelas 

bactérias diazotróficas como alternativa biotecnológica na busca pela 

sustentabilidade. Estes metabolismos atuam na disponibilidade de N para a 

planta, além de produzirem auxinas, substâncias responsáveis pelo estimulo do 

crescimento das raízes, reduzindo a utilização da ureia (QUADROS, 2009). O 

objetivo deste trabalho foi avaliar o rendimento da cultura de trigo associado a 

inoculação com Azospirillum brasilense e adubação nitrogenada, e avaliar o 

rendimento da cultura cultivada em resteva de soja inoculada com 

Bradyrhizobium japonicum e coinoculada com Azospirillum brasilense, além de 

avaliar a eficiência econômica da cultura no município de Maravilha – SC, 
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visando à obtenção de informações básicas desta tecnologia para a região Oeste 

de Santa Catarina. 

 O trabalho foi conduzido na área experimental do curso de Agronomia da 

Universidade do Oeste de Santa Catarina, campus de Maravilha/SC. O clima é 

classificado como Cfa. O solo é classificado como CAMBISSOLO HÁPLICO.  O 

experimento foi conduzido na safra de 2016. A análise de solo da área revelou 

os seguintes resultados para a camada 0-10cm: pH (água): 6,1; P: 16,1 cmolc 

dm-³; K: 244 cmolc dm-³; M.O: 4,1% m/v; Al 0,0 cmolc dm-³; Ca: 6,1 cmolc dm-³; 

Mg: 3,6 cmolc dm-³; CTC (pH 7.0): 12,08 cmolc dm-³. Com os resultados da 

análise química foi realizada a correção necessária de adubação e calagem 

conforme o Manual de Adubação e Calagem da Comissão de Química e 

Fertilidade do Solo do RS/SC (SBCS, 2004 e SBCS, 2016). Os experimentos 

foram instalados em área de semeadura direta, distribuídos em delineamento 

experimental em blocos casualizados. Para a cultura do trigo inoculado com 

Azospirillum foi testado 08 tratamentos e 03 repetições, sendo: SIN: Tratamento 

referência, sem inoculante e adubação nitrogenada, IN: Inoculação 

(Azospiurillum) das sementes, sem adubação nitrogenada na base, IN30: 

Inoculação (Azospirillum) das sementes + 30 kg N ha-1 na semeadura, S30: Sem 

inoculação + 30 kg N ha-1 na semeadura; IN60: Inoculação das sementes 

(Azospirillum) + 30 kg N ha-1 na semeadura + 60 kg N. ha-1 em cobertura, S60: 

Sem inoculação + 30 kg N ha-1 na semeadura + 60 kg N ha-1 em cobertura, IN90: 

Inoculação das sementes + 30 kg N ha-1 na semeadura + 90 kg N ha-1 em 

cobertura, S90: Sem inoculação + 30 kg N ha-1 na semeadura + 90 kg N ha-1 em 

cobertura. O segundo experimento foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito 

residual da palhada da cultura da soja coinoculada, as doses foram testadas 

inoculando 50kg de sementes, sendo utilizado delineamento experimental em 

blocos casualizado com 07 tratamentos e 04 repetições, com e sem utilização 

de coinoculante, sendo: T1: Testemunha; T2: Bradyrhizobium 100ml, T3: 

Azospirillum 100ml, T4: Azospirillum 50ml + Bradyrhizobium 50ml, T5: 

Azospirillum 100ml + Bradyrhizobium 100ml, T6: Azospirillum 150ml + 

Bradyrhizobium 150ml, T7: Azospirillum 200ml + Bradyrhizobium 200ml 

Semeadura do trigo foi realizada no dia 11/05/2016 nas duas áreas, com resteva 
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do milho e do soja, com área útil de 6m² em cada parcela em ambas as áreas. 

Os componentes avaliados foram rendimento de grãos, massa de mil sementes 

e peso hectolitro (PH). A avaliação da eficiência econômica foi avaliada através 

da relação custo X benefício (R$ investidos X R$ ganhos), utilizando valor da 

saca de trigo da safra 2016. Os resultados foram submetidos à análise de 

variância com teste de significância Tukey, considerando a probabilidade de erro 

(p < 0,05). 

 Para a variável massa de mil sementes não apresentou diferença 

significativa entre os tratamentos cultivadas em resteva de soja coinoculada. 

Para a variável rendimento apresentou um tratamento com diferença estatística, 

mas que não diferiu dos demais (Tabela 01). 

 

Tratamento 
Massa de mil 

sementes  
(g) 

Rendimento 
 (kg ha-1) 

PH  
(kg hl-1) 

Testemunha 39 a 3334,51 ab 76 
Bradyrhizobium 38 a 3512,07 a 78 

Azospirillum 38 a 3139,20 ab 78 
Azos 50ml+Brady 50ml 39 a 2833,80 ab 77 

Azos 100ml+Brady 100ml 38 a 2940,34 ab 77 
Azos 150ml+Brady 150ml 39 a 2708,33 b 76 
Azos 200ml+Brady 200ml 38 a 2769,88 ab 78 

CV(%) 2,19 10,49 - 
Tabela 01. Massa de mil sementes, rendimento e peso hectolitro (PH) na cultura 

do trigo, cultura antecessora soja. As médias seguidas pelas mesmas letras 

minúsculas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

 
O uso de leguminosas tem a vantagem de colocar nutrientes prontamente 

disponíveis para as culturas sucessoras, devido à rápida decomposição dos 

resíduos (BRAZ, et al, 2005).  A melhor eficiência econômica no trigo, foi com o 

tratamento T2. (Gráfico 01).  
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Gráfico 01. Eficiência econômica do trigo pós soja, safra 2016.  

 
Em relação à cultura do trigo inoculada com Azospirillum a massa de mil 

sementes não apresentou diferença estatística. O peso hectolitro obteve valores 

mais baixos quando cultivado após a cultura do milho (Tabela 02). 

 

Tratamento 
Massa de mil sementes 

 (g) 
Rendimento  

(kg ha-1) 
PH  

(kg hl-1) 
Inoculação    
Inoculada 40 a 3565,93 a 71 

Não inoculada 39 a 3825,75 a 76 

Doses(kg N ha-1)    
0 39 a 4372,63 a 74 

30 39 a 2881,15 a 75 
60 40 a 3760,65 a 76 
90 40 a 3768,93 a 71 

CV (%) 2,88 12,87 - 
Tabela 02. Massa de mil sementes, rendimento e peso hectolitro (PH) na cultura 

do trigo inoculada com Azospirillum brasilense e fertilizada com adubação 

nitrogenada, cultura antecessora o milho. As médias seguidas pelas 

mesmas letras minúsculas não diferem entre si pelo teste de tukey (p≤0,05). 

 
 Segundo Gadens (2013) os aumentos nos rendimentos de trigo 

submetido a inoculação são geralmente obtidos quando as doses de N mineral 

aplicado são abaixo do recomendado para determinada área, fazendo com que 

as bactérias realizem um melhor aproveitamento do N aplicado. 
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Conforme pode ser observado no gráfico 02, o melhor retorno econômico 

da cultura do trigo submetido a inoculação encontra-se no tratamento sem 

inoculação e sem N. 

 
Gráfico 02. Eficiência econômica do trigo pós milho inoculodo com Azospirillum 

brasilense e fertilizado com adubação nitrogenada nas safras de 2016.  

 

A cultura do trigo em resteva da soja, apresentou o maior rendimento no 

tratamento quando a cultura da soja foi inoculada com Bradyrhizobium, o 

rendimento foi de 3512,07 kg ha-1.   
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 No mercado de ciência e tecnologia, a pesquisa agrícola 

compreende ações técnico-científicas para geração e 

desenvolvimento de tecnologias, que devem ser testadas e 

validadas para passar à fase de transferência aos usuários 

(ACOSTA, 2016). Estes, ao perceberem as vantagens das novas 

tecnologias, as incluem no sistema produtivo, caracterizando o 

final do processo de transferência. Desta forma, o 

posicionamento adequado de tecnologias é fundamental no 

processo de mudança tecnológica. 

 Este trabalho relata as atividades desenvolvidas na safra 

2016 pela Embrapa Trigo e pela Embrapa Produtos e Mercado - 

Escritório de Passo Fundo, para as culturas de trigo e triticale. As 

atividades tiveram como objetivos, capacitar técnicos e 

agricultores acerca de cultivares e outras tecnologias, validar 
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regionalmente resultados e indicações de pesquisa, licenciar 

cultivares e comunicar aos agricultores temas relevantes sobre as 

culturas. 

 O método de transferência de tecnologia adotado seguiu 

dois modelos complementares. O primeiro refere-se à produção 

de sementes e ao licenciamento de cultivares, vinculado à oferta 

de cultivares pela Embrapa Produtos e Mercado e à trajetória 

percorrida por estas no âmbito das empresas de sementes. No 

outro modelo, as atividades decorreram da programação dos 

diversos projetos da Embrapa Trigo. Foram instaladas unidades 

demonstrativas (UDs) e vitrines de tecnologias, com organização 

de dias de campo, estações temáticas, palestras e eventos 

técnicos, com rotinas associadas de planejamento, 

acompanhamento e avaliação das atividades.  

 Na safra 2016, as cultivares de trigo e de triticale BRS 

Marcante, BRS Parrudo, BRS 331, BRS 327, BRS 374, BRS 

Guamirim, BRS Tarumã, BRS Reponte, BRS Pastoreio e BRS 

Saturno foram licenciadas pela Embrapa Produtos e Mercado, 

por meio de 93 contratos nas diferentes categorias de sementes.  

 Estas ações somaram-se às atividades de transferência e 

comunicação da Embrapa Trigo. A Tabela 1 apresenta o resumo 

das atividades desenvolvidas. Foram instaladas 62 UDs, 

envolvendo 15 cultivares de trigo (BRS Reponte, BRS Guaraim, 

BRS Marcante, BRS Parrudo, BRS 331, BRS 327, BRS 374, BRS 

Guamirim, BRS Tarumã, BRS Umbu, BRS 254, BRS 264, BRS 

394 e BRS 404) e duas de triticale (BRS Resoluto e BRS 

Saturno). As cultivares de trigo apresentadas são indicadas para 

produção de grãos, inclusive na região do Cerrado (BRS 404, 
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BRS 394, BRS 254 e BRS 264) e para sistemas de integração 

lavoura-pecuária (BRS Pastoreio, BRS Tarumã e BRS Umbu). 

Além das cultivares, foram abordadas outras tecnologias 

relacionadas às culturas, como manejo de adubação nitrogenada 

em cobertura, uso de redutor de crescimento em trigo e manejo 

de cereais de inverno de duplo propósito.  

As UDs foram apresentadas em 23 dias de campo, sendo 

quatro específicos sobre integração lavoura-pecuária e o restante 

com abordagem para produção de grãos. Estes eventos 

contaram com público de 4.300 pessoas.  

 Foram instaladas duas vitrines tecnológicas nos eventos 

Dia de Campo de Trigo, em Passo Fundo/RS, e WinterShow, em 

Guarapuava/PR, com participação de 5.600 pessoas. Nesses 

eventos, além do posicionamento de cultivares, foram 

apresentados os temas manejo, fitossanidade, entomologia, 

conservação do solo e da água e integração lavoura-pecuária. 

 Palestras e organização de eventos também foram 

utilizadas no processo de transferência de tecnologia, sendo 

proferidas 241 palestras sobre temas relacionados às culturas de 

trigo e de triticale: melhoramento, biotecnologia, fisiologia, 

rotação de culturas, manejo de pragas e doenças, sementes, 

clima, adubação e sistema plantio direto. As palestras contaram 

com a presença de mais de 14.400 participantes. Foram 

organizados 35 eventos, entre cursos, feiras, seminários, 

reuniões técnicas, simpósios e oficinas, que mobilizaram público 

de 45.500 pessoas. 

Nas atividades de comunicação, públicos interno e externo 

foram informados sobre eventos e tecnologias foram transferidas 
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com auxílio de informativos locais, da web e de artigos de 

divulgação em mídia local, regional e nacional, de acordo com a 

relevância do tema, superando 275 inserções na imprensa, 

predominando informações sobre manejo de lavouras, cultivares, 

eventos e previsão do tempo. 
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Tabela 1. Atividades de transferência de tecnologia e de 

comunicação desenvolvidas pela Embrapa Trigo para trigo e 

triticale, safra 2016. Passo Fundo, RS, 2017. 

Atividade Número Público 

Unidade demonstrativa 62 - 

Dia de campo 23 4.300 

Vitrine tecnológica 2 5.600 

Palestra 241 14.400 

Curso, feira e seminário 35 45.500 

Inserção na imprensa 250 2.500* 

Total - 72.300 
*Estimam-se dez leitores por notícia. 

 

342



DESEMPENHO AGRÔNOMICO DA CULTIVAR DE TRIGO CD1303 

 

Pergentino Luiz De Bortoli Neto1, Felipe Baiá Carvalho Souto1 

 

1Coodetec desenvolvimento produção e comercialização agrícola LTDA, BR 

467 km 98, Cx. Postal 301, CEP 85813-450, Cascavel-PR. Email: 

pergentino.neto@coodetec.com.br 

 

O trigo é cultivado nas mais diversas regiões do planeta, tendo um 

importante papel no fornecimento de alimentos à população mundial. Os 

principais países produtores dessa comodite são China, Índia e Estados Unidos 

(FAOSTAT, 2015). O Brasil tem uma expressão menor no cenário mundial, 

porém a cultura do trigo ocupa um papel fundamental como cultivo de inverno 

na região sul do país onde se destacam os principais produtores os estados do 

Paraná e Rio Grande do Sul (CONAB, 2017), onde é utilizado na rotação de 

culturas. Anualmente são produzidos no Brasil em média seis milhões de 

toneladas de trigo em uma área cultivada de dois milhões de hectares, 

perfazendo uma produtividade média de 3.000 kg ha-1. A elevação no nível de 

produtividade de trigo se faz necessária para que a cultura tenha maior 

sustentabilidade econômica e se mantenha como uma alternativa viável de 

cultivo para a estação fria, para isso anualmente são lançadas novas cultivares 

de trigo com características que proporcionam maior adaptação às modernas 

condições de cultivo. A cultivar de trigo CD1303 foi obtida pelo cruzamento das 

cultivares CD150 e BRS 177 e mostra-se uma cultivar de trigo moderna, 

apresentando características agronômicas adequadas a atual realidade da 

triticultura nacional (Franco et al., 2016).   

Com o objetivo de testar o potencial produtivo da cultivar CD1303, foram 

conduzidos experimentos nas regiões Sul e Sudeste do Brasil no ano 2016, 

utilizando o CD1303 e outras duas cultivares comerciais. Os experimentos 

foram conduzidos em áreas de produtores considerados detentores de alta 

tecnologia de produção. Utilizando-se delineamento experimental de blocos ao 

acaso, contando com três cultivares (CD1303; Toruk; Sossego) e três 
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repetições. Os tratos culturais aplicados às parcelas experimentais foram os 

mesmos utilizados nas áreas comerciais onde os experimentos estavam 

alocados. As parcelas experimentais constituíram-se de 6 linhas de 5 metros 

espaçadas em 0,20 metros entre si, perfazendo uma área de 6 m², desse total, 

utilizou-se como área útil quatro metros das 4 linhas centrais, ignorando 0,5 m 

das extremidades das parcelas, considerados como bordadura. As parcelas 

foram colhidas manualmente, posteriormente o material foi trilhado em 

trilhadeira acoplada a motor estacionário no local dos ensaios. Para as 

avaliações finais, pesou-se o volume de grãos, registrou-se a umidade e 

calculou-se a produtividade por área. Os dados gerados foram analisados 

agrupados conforme as suas localizações regionais. A primeira região engloba 

os experimentos conduzidos na região tritícola 1 dos estados do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, a segunda região corresponde aos experimentos 

conduzidos na região tritícola 2 dos estados de Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul, e por último a terceira região engloba os experimentos conduzidos nas 

regiões tritícolas 2 e 3 dos estados do Paraná e São Paulo. As analises 

estatísticas foram realizadas com o auxílio do software estatístico JMP, o teste 

comparativo de médias utilizado foi o Tukey a 5% de probabilidade. 

As produtividades obtidas nos experimentos foram muito superiores à 

média de produtividade nacional em todas as regiões, evidenciando que a 

escolha por produtores de alta tecnologia foi bem-sucedida, e ainda, as 

cultivares utilizadas para o presente trabalho tiveram desempenho agronômico 

superior à média dos materiais, que estão sendo utilizados no momento pela 

triticultura nacional (CONAB, 2017). 

Para a região tritícola 1 (Figura 1) nos estados do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul a cultivar CD1303 apresentou ótimo desempenho 

produtivo superando numericamente a média das testemunhas, embora não se 

tenha observado diferença estatística entre as médias de produtividade de 

5701,21, 5570,10 e 5411,51 para as cultivares CD1303 TBIO Toruk e TBIO 

Sossego, respectivamente, é possível detectar uma leve superioridade da 

cultivar CD1303 sobre as demais, especialmente sobre a última. As 

produtividades alcançadas pelas três cultivares nessa região estão muito além 
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da média nacional, evidenciando a superioridade desses materiais sobre os 

demais que estão no mercado. 

A região tritícola 2 dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

obteve as menores médias de produtividade, dentro do conjunto de 

experimentos deste trabalho. A produtividade média atingida pela cultivar 

CD1303 foi de 4727,50 kg ha-1 levemente inferior a cultivar TBIO Sossego, e 

levemente superior a cultivar TBIO Toruk. Essa região contou com ensaios 

conduzidos em áreas com menor potencial às outras e também situações de 

sucessão trigo-soja-trigo o que acaba por promover maior incidência de 

doenças foliares, que por sua vez afetou a produtividade especialmente da 

cultivar Toruk, essa que apresentou a menor produtividade dentro desta região. 

Para os estados do Paraná e São Paulo dentro das regiões tritícolas 2 e 

3 a cultivar CD1303 apresentou desempenho similar às duas testemunhas. As 

produtividades médias de 4923,06, 4844,87 e 4823,02 kg ha-1 para a TBIO 

Toruk, CD 1303 e TBIO Sossego respectivamente são muito elevadas quando 

comparadas com a média de produtividade nacional, mais uma vez 

demonstrando que os níveis de produtividade obtidos com a cultivar CD 1303 

são excelentes para a utilização como cultivar comercial nessa região.  

Com o presente trabalho é possível concluir que a cultivar de trigo 

CD1303 apresenta excelente potencial produtivo nas regiões estudadas, 

atingindo elevada produtividade e tendo estabilidade produtiva, além de outras 

características muito interessantes no atual cenário agrícola. A cultivar CD1303 

tem precocidade, que é uma excelente característica quando se considera o 

fato de que após sua colheita a área será cultivada com soja, e que essa tem 

passado nos últimos anos pela tendência de semeadura mais antecipada com 

o intuito de fugir da pressão de ferrugem asiática que ocorre especialmente no 

mês de fevereiro. É trigo de alta qualidade industrial, com altos valores de força 

de glúten e estabilidade, apresentando boa sanidade foliar, especialmente, a 

sua boa tolerância ao oídio. Estatura de planta é baixa, apresentando boa 

resistência ao acamamento (Franco et al, 2016). 
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Cultivar  Média kg ha-1

CD1303 A 5701.21

TBIOTORUK A 5570.1

TBIO SOSSEGO A 5411.51  

FIGURA 1. Produtividade de grãos em três cultivares de trigo modernas no ano 

agrícola de 2016 na região tritícola 1 dos estados do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul.  

 

Cultivar  Média kg ha-1

TBIO SOSSEGO A 4979.35

CD1303 A 4727.49

TBIO TORUK A 4589.45  

FIGURA 2. Produtividade de grãos em três cultivares de trigo modernas no ano 

agrícola de 2016 na região tritícola 2 dos estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul.  
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Cultivar  Média kg ha-1

TBIO TORUK A 4923.06

CD1303 A 4844.87

TBIO SOSSEGO A 4823.02  

FIGURA 3. Produtividade de grãos em três cultivares de trigo modernas no ano 

agrícola de 2016 nas regiões tritícolas 2 e 3 dos estados do Paraná e São 

Paulo.  
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As ações do Projeto de Transferência de Tecnologia conduzidas pela 

Fundação Meridional em parceria com o Instituto Agronômico do Paraná 

(IAPAR) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Soja) na 

divulgação de cultivares de trigo adaptadas às diferentes condições 

edafoclimáticas das regiões produtoras de trigo têm sido um dos principais 

instrumentos para adoção das novas cultivares pelos agricultores. O 

conhecimento das principais características dos materiais e o manejo mais 

adequado para cada região de cultivo e até mesmo a nível de sua propriedade 

serão fundamentais para que obtenham sucesso com os mesmos. A 

observação das novas cultivares pelos agricultores no campo, apresentadas 

por pesquisadores e profissionais da assistência técnica, promove o debate, 

amplia os conhecimentos e favorece a adoção não apenas das cultivares, mas 

também de tecnologias envolvidas no sistema de produção do cereal. Várias 

dessas tecnologias apresentam particularidades relativas a cultivares (Bassoi 

et al., 2015). Para que a adoção seja ampla e adequada, estabeleceu-se uma 

estreita articulação com as entidades oficiais e privadas, empenhadas na 

transferência das tecnologias para cultivares de trigo no estado do Paraná, nas 

modalidades apontadas por Domit (2007) e Tavares et al. (2011). 
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Em 2016, a Embrapa Soja, a Embrapa Transferência de Tecnologia, o 

IAPAR, a Fundação Meridional de Apoio à Pesquisa Agropecuária e seus 

instituidores, trabalhando em parceria, instalaram 56 unidades demonstrativas 

(vitrines, unidades demonstrativas e faixas demonstrativas) nas principais 

regiões tritícolas do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo e do Mato 

Grosso do Sul. Nessas unidades demonstrativas foram realizados 31 dias de 

campo. As unidades demonstrativas são agrupadas conforme as 

responsabilidades de execução, sendo duas vitrines tecnológicas, 23 unidades 

demonstrativas e 31 faixas demonstrativas (Tabela 3). A instalação e a 

condução das vitrines ficaram sob a responsabilidade da Embrapa, enquanto 

as unidades/faixas demonstrativas ficaram sob a responsabilidade das 

cooperativas ou das empresas produtoras de sementes de cada local. As 

unidades demonstrativas têm prioridade sobre as faixas demonstrativas na 

participação da Embrapa, IAPAR e Fundação Meridional em suas 

apresentações. Em palestras, cursos, visitas e debates técnicos, e nos dias de 

campo, foram abordados os seguintes temas: aspectos ecofisiológicos, manejo 

fitotécnico, manejo e uso do solo, manejo de insetos-pragas e doenças, 

nutrição de plantas, adubação, qualidade industrial, melhoramento genético e 

características agronômicas das cultivares. Nas vitrines e nas unidades 

demonstrativas foram apresentadas as seguintes cultivares de trigo e triticale 

do IAPAR: IPR Catuara, IPR 144, IPR 111 e IPR Aimoré. 

As produtividades das unidades demonstrativas instaladas nas regiões 

tritícolas 1, 2 e 3 de VCU dos Estados do Paraná estão na Tabela 1. As 

produtividades das cultivares de triticale obtidas nas regiões 1, 2 e 3 estão na 

Tabela 2. Analisando-se os resultados de cultivares de trigo (Tabela 1), verifica-

se que as melhores produtividades foram obtidas na região 1 e em algumas 

localidades da região 2 cuja região é considerada de transição em função das 

excelentes condições climáticas com temperaturas adequadas ao 

desenvolvimento das plantas de trigo além da boa distribuição de chuvas que 

limitaram bastante o desenvolvimento das doenças de trigo, principalmente 

giberela. As localidades localizadas na região 3 foram bastante afetadas pela 

seca no desenvolvimento vegetativo das plantas que refletiram na sua 
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produtividade. Os resultados das cultivares de triticale estão apresentadas na 

Tabela 2 e mostram produtividades elevadíssimas na região 1 em função das 

excelentes condições climáticas com temperaturas adequadas ao 

desenvolvimento das plantas de triticale além da boa distribuição de chuvas 

que limitaram o desenvolvimento das doenças, particularmente giberela. Na 

região 2, as produtividades foram pouco abaixo em função das restrições 

climáticas, principalmente disponibilidade hídrica. Da mesma forma que no 

caso do trigo, as cultivares de triticale foram muito afetadas pelo estresse 

hídrico no desenvolvimento vegetativo das plantas na região 3. 

O público total atingido nos 31 Dias de Campo foi de 3755 participantes, 

compostos por profissionais da assistência técnica, pública e privada, 

cooperativas, produtores rurais, agroindústrias, associação de produtores, 

professores e estudantes. 
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Tabela 1. Média de rendimento de grãos (kg haˉ¹) das cultivares de trigo do 

 IAPAR nas unidades demonstrativas conduzidas nas regiões I, II e III do  

Paraná em 2016. 
     

LOCAIS REGIÕES                            CULTIVARES 

  
IPR CATUARA IPR 144 

C. MOURÃO/PR - COAMO** RII 4773 4567 

MANGUEIRINHA/PR - COAMO** RII 4736 5034 

C. NOVOS/SC - COPERCAMPOS** RI 5308  - 

PATO BRANCO/PR - IAPAR** RII 4576 4011 

PONTA GROSSA/PR - EMBRAPA** RI 5335 5236 

PALOTINA/PR - C-VALE* RII 2921 3021 

FLORESTA/PR - COCAMAR** RIII 2061 2698 

ASSAÍ/PR - COOP. INTEGRADA** RIII 3507 2991 

WARTA/PR - EMBRAPA* RIII 3299 3224 

*   Uma época. 

   ** Média de duas épocas. 

    

 

Tabela 2. Média de rendimento de grãos (kg haˉ¹) das cultivares de triticale 

do IAPAR nas unidades demonstrativas conduzidas nas regiões I, II e III do   

Paraná em 2016. 
    

LOCAIS REGIÕES                            CULTIVARES 

  
IPR 111 IPR AIMORÉ 

MANGUEIRINHA/PR - COAMO** RII 4152 5373 

C. NOVOS/SC - COPERCAMPOS** RI 6524 6468 

PATO BRANCO/PR - IAPAR** RII 4044 3488 

PONTA GROSSA/PR - EMBRAPA** RI 7463 6541 

VENTANIA/PR -  MENARIM SEMENTE* RII  - 4192 

FLORESTA/PR - COCAMAR** RIII 2600 1913 

CARAMBEÍ/PR - FRISIA* RI 8400 9000 

WARTA/PR - EMBRAPA* RIII 4972 4091 

*   Uma época. 

   ** Média de duas épocas. 
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Tabela 3. Vitrines tecnológicas, unidades demonstrativas e faixas demonstrativas 

instaladas pelos parceiros e coordenadas pela Fundação Meridional, IAPAR e   

Embrapa nos Estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso  

do Sul em 2016. 
    

PARCEIROS LOCAIS PARCEIROS LOCAIS 

AGRÁRIA/FAPA GUARAPUAVA/PR FRÍSIA CARAMBEÍ/PR 

AGROPECUÁRIA IPÊ CAMPO MOURÃO/PR FRÍSIA PONTA GROSSA/PR 
BOCCHI 

AGRONEGÓCIOS 
STA IZABEL DO 

OESTE/PR FUNDAÇÃO MS MARACAJU/MS 

C.VALE PALOTINA/PR IAPAR LONDRINA/PR 

CAMISC MARIÓPOLIS/PR IAPAR PATO BRANCO/PR 

COAGRU UBIRATÃ/PR IAPAR IRATI/PR 

COAMO CAMPO MOURÃO/PR I.RIEDE TOLEDO/PR 

COAMO MANGUEIRINHA/PR IBERÁ SEMENTES PONTA GROSSA/PR 

COAMO  IVAIPORÃ/PR INSUAGRO MAFRA/SC 

COAMO MARILÂNDIA DO SUL/PR INTEGRADA ASSAÍ/PR 

COAMO PINHÃO/PR LAGOA BONITA  ITABERÁ/SP 

COCAMAR MARINGÁ/PR LAVOURA PATO BRANCO/PR 

COCAMAR ROLÂNDIA/PR MENARIM SEMENTES VENTANIA/PR 

COCARI MANDAGUARI/PR PERON FERRARI STA. A. DO SUDOESTE/PR 

COCARI MARILÂNDIA DO SUL/PR SAN RAFAEL CORONEL VIVIDA/PR 

CONDOR CASCAVEL/PR 
SEMENTES CAMPO 

VERDE RONCADOR/PR 

COOATOL TOLEDO/PR SEMENTES FRÓES TAMARANA/PR 

COOCAM LEBRON RÉGIS/SC SEMENTES GUERRA PATO BRANCO/PR 

COOPAVEL CASCAVEL/PR SEMENTES LOMANN STO. A. DA PLATINA/PR 

CASTROLANDA CASTRO/PR SEMENTES PARANÁ MAUÁ DA SERRA/PR 

CASTROLANDA ANGATUBA/SP SEMENTES MAUÁ MAUÁ DA SERRA/PR 

CASTROLANDA ITABERÁ/SP SEMENTES PLANTAR CASCAVEL 

COPERCAMPOS CAMPOS NOVOS/SC SEMENTES SOJAMIL CHOPINZINHO/PR 

COPROSSEL 
LARANJEIRAS DO 

SUL/PR SEMENTES SORRIA CAMBARÁ/PR 

EMATER-PR ARAPONGAS/PR SEMENTES STOCKER CORBÉLIA/PR 

EMBRAPA  LONDRINA/PR SEMENTES TAQUÁ LAGUNA CARAPÃ/MS 

EMBRAPA  PONTA GROSSA/PR SEMENTES VEIT GUARAPUAVA/PR 
FAZ. ESTRELA 

SEMENTES GUARAPUAVA/PR SEMENTES VILELA S.S. DA AMOREIRA/PR 
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DIFUSÃO DE TECNOLOGIA DAS CULTIVARES DE TRIGO E TRITICALE 

DA EMBRAPA, NA REGIÃO MERIDIONAL, SAFRA 2016 

 

Luís César Vieira Tavares1, Manoel Carlos Bassoi1, André Mateus Prando1, 

José Salvador Simoneti Foloni1, Osmar Conte1, Pedro Moreira da Silva Filho1, 

Arnold Barbosa de Oliveira1, Divania de Lima1, Rogério de Sá Borges2, Osmar 

Paulo Beckert2, Milton Dalbosco3 e Ralf Udo Dengler3 

 

1Embrapa Soja, Rodovia Carlos João Strass - Acesso Orlando Amaral, Caixa 

postal 231, Distrito de Warta, Cep: 86001-970 Londrina, PR, e-mail: 

luiscesar.tavares@embrapa.br; 

2Embrapa Produtos e Mercado; 3Fundação Meridional de Apoio à Pesquisa 

Agropecuária. 

 

As ações do Projeto de Transferência de Tecnologia da Embrapa, 

IAPAR (Instituto Agronômico do Paraná) e Fundação Meridional na divulgação 

de cultivares de trigo e triticale indicadas às diferentes condições 

edafoclimáticas das regiões produtoras tem sido um dos principais fatores de 

sucesso das novas cultivares de trigo e triticale. De fato, o conhecimento das 

principais características das cultivares e seu respectivo manejo pelos 

agricultores é fundamental para o seu bom desempenho. Além disso, é 

necessário estabelecer estratégias de difusão capazes de motivar a assistência 

técnica e os produtores, para que a adoção dessas novas cultivares seja mais 

rápida. A observação das novas cultivares pelos agricultores no campo, 

apresentadas por pesquisadores e profissionais da assistência técnica, 

promove o debate, amplia os conhecimentos e favorece a adoção das 

cultivares, e ainda de tecnologias envolvidas no sistema de produção do cereal. 

Várias dessas tecnologias apresentam particularidades relativas a cada uma 

das cultivares. Para uma adoção ampla e adequada, estreitou-se a articulação 

entre as entidades oficiais e privadas, empenhadas na transferência das 

tecnologias para cultivares de trigo no Estado do Paraná, na forma descrita por 

DOMIT (2007) e TAVARES et al. (2011). 
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Em 2016, a Embrapa Soja, a Embrapa Serviços Produtos e Mercado 

(SPM – Londrina e Ponta Grossa), o IAPAR, a Fundação Meridional de Apoio à 

Pesquisa Agropecuária e seus instituidores, trabalhando em parceria, 

instalaram 56 unidades demonstrativas (incluindo vitrines e faixas 

demonstrativas) nas principais regiões tritícolas do Paraná, de Santa Catarina, 

de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. As unidades demonstrativas são 

agrupadas conforme as responsabilidades de execução, sendo duas vitrines 

tecnológicas, 23 unidades demonstrativas propriamente ditas e 31 faixas 

demonstrativas (Tabela 1). Nessas unidades demonstrativas foram realizados 

31 dias de campo atingindo o público total atingido de 3.755 participantes, 

composto por profissionais da assistência técnica, pública e privada, 

cooperativas, produtores rurais, agroindústrias, associação de produtores, 

professores e estudantes. 

A instalação e a condução das vitrines ficaram sob a responsabilidade 

da Embrapa Soja e SPM, enquanto as unidades demonstrativas (previstas em 

Plano Anual de Transferência de Tecnologia) e as faixas (negociadas 

espontaneamente) ficaram sob a responsabilidade das cooperativas ou das 

empresas locais produtoras de sementes. Nos dias de campo, palestras, 

cursos e visitas técnicas foram abordados os seguintes temas: época de 

semeadura, manejo e uso do solo, manejo de pragas e doenças, qualidade 

industrial, melhoramento genético e características agronômicas das cultivares. 

Nas vitrines e nas unidades demonstrativas foram apresentadas as seguintes 

cultivares da Embrapa: BRS Pardela, BRS Tangará, BRS Gaivota, BRS Gralha 

Azul, BRS Sabiá , BRS Graúna e a cultivar BRS Sanhaço. 

Avaliaram-se as produtividades das unidades demonstrativas instaladas 

nas regiões tritícolas I e II de VCU do Estado do Paraná e região tritícola I de 

Santa Catarina (Tabela 2), e região III do Paraná (Tabela 3). As variações, 

principalmente dentro das mesmas cultivares em regiões diferentes são 

devidas a chuvas na colheita, que na safra de 2016 foram bastante intensas 

em algumas regiões. 
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Tabela 1. Vitrines Tecnológicas, Unidades e Faixas Demonstrativas instaladas 

pela Embrapa, IAPAR, Fundação Meridional e parceiros em 2016 nos Estados 

do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. 

PARCEIRO LOCAL PARCEIRO LOCAL 

Agrária/FAPA Guarapuava-PR Embrapa Londrina-PR 

Agropecuária Ipê Luiziana-PR Embrapa Ponta Grossa-PR 

Bocchi Agronegócios 
Santa Isabel do 
Oeste-PR 

FAG Cascavel-PR 

C.Vale Palotina-PR Faz Estrela Sementes Guarapuava-PR 

Camisc Mariópolis-PR Fundação ABC Ponta Grossa-PR 

Coagru Ubiratã-PR Fundação MS Maracaju-MS 

Coamo Campo Mourão-PR Iapar Londrina-PR 

Coamo Mangueirinha-PR Iapar Pato Branco-PR 

Coamo Juranda-PR Integrada Assaí-PR 

Coamo Pinhão-PR I.Riedi Toledo-PR 

Coamo Pitanga-PR Lagoa Bonita Sementes Itaberá-SP 

Coamo Ivaiporã-PR Lavoura Pato Branco-PR 

Cocamar Floresta-PR Menarin Sementes Ventania-PR 

Cocari Mandaguari-PR Perón Ferrari-PR S.A.Sudoeste-PR 

Condor Agronegócios Cascavel-PR San Rafael Coronel Vivida-PR 

Cooatol Toledo-PR Sementes Campo Verde Ivaiporã-PR 

Coocam Lebon Régis Sementes Guerra  Pato Branco-PR 

Coopavel Cascavel-PR Sementes Loman Arapoti-PR 

Coop. Castrolanda Castro-PR Sementes Mauá Mauá da Serra-PR 

Copercampos Campos Novos-SC Sementes Rio Dourado Antônio João-MS 

Coprossel Laranjeiras do Sul-PR Sementes Sorria Cambará-PR 

Emater-PR Sabáudia-PR Sementes Veit Guarapuava-PR 

 

356



Tabela 2. Produtividade (kg ha-1) das cultivares de trigo e triticale da Embrapa, 

nas unidades demonstrativas conduzidas nas regiões I e II de VCU do Estado 

do Paraná e região I de Santa Catarina, em 2016. 

Local 
BRS 

Pardela 
BRS 

Tangará 
BRS 

Gaivota 

BRS 
Gralha 
Azul 

BRS 
Sabiá 

BRS 
Graúna 

BRS 
Sanhaço 

Ponta Grossa/Embrapa*
 

6667 6722 6361 6889 6181 5166 5917 

Carambeí/Frisia - - 5611 - 7412 7117 6253 

Campo Mourão/Coamo*
 

4618 4909 - 4558 5170 4950 4954 

Mangueirinha/Coamo* 4099 4542 - 3623 4927 4373 5231 

Ventania/Menarin*
 

- - - 5051 5024 4780 4568 

C.Novos/Copercampos - - - - 6245 5648 5614 

P.Branco/IAPAR* 3493 3522 2764 4218 4335 3142 3110 

Cascavel/FAG - - - - 5993 - 6216 

* Média de duas épocas de semeadura 
 

 

Tabela 3. Produtividade (kg ha-1) das cultivares de trigo da Embrapa, nas 

unidades demonstrativas conduzidas nas regiões III de VCU do Estado do 

Paraná, em 2016. 

Local 
BRS 

Pardela 
BRS 

Tangará 
BRS 

Gaivota 

BRS 
Gralha 
Azul 

BRS 
Sabiá 

BRS 
Graúna 

BRS 
Sanhaço

*
 

Assaí/Integrada* 3270 2885 2988 3319 3542 3147 3814 

Floresta/Cocamar* 2415 2701 2364 2290 - 2816 1688 

Palotina/C.Vale 2799 3849 3384 3127 2870 3217 3885 

Londrina/Embrapa 3864 3622 3651 3054 3807 3793 4318 

* Média de duas épocas de semeadura 
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VALIDAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO PARA TRIGO PADRÃO 

EXPORTAÇÃO EM COOPERATIVAS DO RIO GRANDE DO SUL 
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Leandro Vargas1, Luciano Consoli1, Fabiano Daniel De Bona1, Vladirene 

Macedo Vieira1, Angelica Consoladora Andrade Manfron1, Paulo César Vieira 

Pires2, Sérgio Luís Feltraco2, Rodolfo Richter3, Lucas Kuntzler3, Marcos 

Pilecco4 e Divar Zanchet5 
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Email: joao.pires@embrapa.br.  
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Fecoagro/RS, Rua dos Andradas, 1137/902, CEP 90.027-900, Porto Alegre - RS. 

3
 Cotricampo, Rua 7 de Setembro, 217, CEP 98570-000, Campo Novo - RS.  

4
 Coopatrigo, Avenida Senador Pinheiro Machado, 4436, CEP 97800-000, São  

  Luiz Gonzaga – RS. 
5
 Coopibi, Rua José Bedin, 119, CEP 95305-000, Ibiraiaras – RS.  

 

No Rio Grande do Sul, onde a produção de trigo é maior do que o 

consumo local, geralmente existe um excedente que acaba tendo baixa 

liquidez, mesmo em anos favoráveis para rendimento de grãos e qualidade 

tecnológica (como nas safras 2013 e 2016). Soma-se a isso a variabilidade 

climática interanual que aumenta a dificuldade de obtenção de trigo com 

qualidade tecnológica da Classe Pão. Com o objetivo de criar alternativas para 

essa situação, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio 

Grande do Sul (Fecoagro/RS) demandou à Embrapa Trigo apoio no 

desenvolvimento e validação de um sistema de produção de trigo destinado à 

exportação. Os componentes de um sistema de produção com esta finalidade 

abrangem a utilização de cultivares com qualidade tecnológica compatível ao 

mercado alvo para exportação (peso do hectolitro, força de glúten, proteínas 

totais e número de queda) e práticas de manejo que visem à obtenção do 

máximo rendimento de grãos com a melhor tecnologia e a custo compatível 

com o valor a ser recebido pelo trigo exportado. A validação desse sistema visa 

menor risco e maior retorno econômico possível ao produtor. Geralmente, o 
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padrão de qualidade tecnológica proposto é baseado em teor de proteínas alto 

(igual ou acima de 12%) e força de glúten compatível com cultivares de trigo 

das classes comerciais “Trigo básico” ou “Trigo doméstico”, mais facilmente 

obtidos no Rio Grande do Sul. A viabilização desse enfoque passa pelo 

desenho e validação, em escala regional, de sistemas de produção e 

estruturação da cadeia produtiva para produzir uma quantidade mínima que 

atenda e fidelize os principais clientes, segregar o material produzido e ajustar 

a logística de escoamento para a exportação. Por meio destas etapas será 

possível consolidar um perfil de trigo brasileiro no mercado internacional, 

passando de eventual vendedor quando ocorre excesso de produção ou 

necessidade de dar destino a trigo de menor qualidade, para ser um país que 

direciona parte de sua produção para trigos de qualidade adequada a padrões 

internacionais e atenda exigências de países que consomem trigos de baixa 

força de glúten (da África e Ásia, principalmente). 

O trabalho teve por objetivo validar sistemas de produção competitivos e 

sustentáveis para a produção de trigo que atendam as demandas de custo de 

produção/receita e qualidade tecnológica no âmbito da produção de trigo 

padrão exportação. 

A Embrapa e a Fecoagro/RS articularam em 2016 uma rede de 

validação/capacitação envolvendo as seguintes cooperativas do Rio Grande do 

Sul: Coopatrigo, Cotricampo e Coopibi. Foram realizadas reuniões com 

técnicos em cada cooperativa para estabelecer as bases do trabalho e 

caracterizar, regionalmente, o sistema de produção de trigo mais utilizado. 

Esse sistema serviu como testemunha para avaliações a campo e com base 

nele foram sugeridas as modificações para redução de custos e manutenção 

do rendimento de grãos, bem como a utilização de genótipos de elevado 

rendimento de grãos e qualidade tecnológica compatível com as especificações 

para trigo com padrão exportação. Foram configurados e implementados 

quatro tratamentos contrastantes: T1 – cultivar local + manejo local; T2 - 

cultivar local + manejo para trigo padrão exportação; T3 - cultivar para trigo 

padrão exportação + manejo local e T4 - cultivar para trigo padrão exportação + 

manejo para trigo padrão exportação. Os locais de condução foram áreas das 
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cooperativas, em São Luiz Gonzaga/RS, Campo Novo/RS e Ibiraiaras/RS e na 

área da Embrapa Trigo, em Coxilha/RS. As cultivares locais foram TBIO 

Sinuelo, TBIO Iguaçu, BRS Parrudo e TBIO Sinuelo para São Luiz Gonzaga, 

Campo Novo, Coxilha 1 e Coxilha 2, respectivamente. A cultivar indicada pela 

Embrapa com perfil para exportação foi BRS Reponte, utilizada em todos os 

locais. Os pontos de ajuste no manejo em cada região foram: adubação de 

semeadura e cobertura, densidade de semeadura e uso de manejo 

fitossanitário. O tamanho das áreas variou com a disponibilidade de cada 

cooperativa, sendo o trabalho implantado em área de lavoura na Coopatrigo, 

em áreas demonstrativas da Cotricampo e Coopibi e na área experimental da 

Embrapa Trigo. Ademais, foram delineadas simulações de práticas individuais 

para demonstrar o potencial de rendimento de grãos e a possibilidade de 

redução de custos em cada prática isolada. As validações serviram para a 

coleta de dados regionalizados sobre os sistemas, práticas e qualidade 

tecnológica de trigo, bem como para realização de visitas técnicas e dias de 

campo. Essas atividades foram realizadas em parceria com cada cooperativa, 

aproveitando as demonstrações já realizadas por essas instituições em cada 

local. Na Embrapa Trigo foi realizado dia de campo específico sobre “trigo 

padrão exportação” para equipes técnicas de cooperativas do Rio Grande do 

Sul. Na oportunidade foi possível demonstrar a campo várias possibilidades de 

ajuste em custo de produção/rentabilidade com a escolha mais adequada de 

práticas de manejo. Cada demonstração foi baseada em ensaios de campo 

realizados previamente e que respaldavam o modelo proposto. Foram 

avaliados o rendimento de grãos, a qualidade tecnológica e calculado o custo 

de produção operacional em cada sistema estudado, realçando os contrastes 

relevantes entre eles. 

Os resultados das validações em cada cooperativa (tabelas 1 e 2) 

demonstraram que os ajustes no manejo e em escolha de cultivares permitiram 

reduções médias de 8,98%, 14,6% e 18,7% no custo de produção em São Luiz 

Gonzaga, Coxilha e Campo Novo, respectivamente. Associado ao fato de que, 

na maior parte das situações, os rendimentos de grãos terem sido elevados e 

não diferirem entre os sistemas de manejo, a redução de custos impactou 
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diretamente na receita obtida que alcançou valores absolutos máximos de R$ 

560,00/ha em São Luiz Gonzaga com o uso da cultivar local e manejo para 

trigo padrão exportação (T2); R$ 1.692,00 em Campo Novo com uso da cultivar 

trigo padrão exportação e manejo para trigo padrão exportação (T4); R$ 

1.020,00 com uso da cultivar para trigo padrão exportação e manejo para trigo 

padrão exportação (T4) em Coxilha quando do uso de BRS Parrudo como 

cultivar local ou R$ 1.026,00 com o uso de TBIO Sinuelo como cultivar local, e 

manejo para trigo padrão exportação (T2) bastante próximo dos R$ 1.020,00 

com uso da cultivar para trigo padrão exportação e manejo para trigo 

exportação (T4). Do ponto de vista de qualidade tecnológica (Tabela 2), na 

maioria das situações, os parâmetros obtidos foram compatíveis com as 

exigências para exportação. O peso do hectolitro foi sempre superior a 78 

(compatível com o Tipo 1) e o número de queda sempre foi superior a 300 

(indicando que o trigo não apresentava problemas de germinação pré-colheita). 

O teor de proteínas totais nos grãos apresentou valores superiores a 12% na 

maioria das situações. Somente em São Luiz Gonzaga com a cultivar local 

(TBIO Sinuelo) e manejo para trigo padrão exportação (T2) e em Coxilha com a 

cultivar local (TBIO Sinuelo) tanto no manejo local (T1) quanto no manejo para 

trigo padrão exportação (T2) os valores ficaram um pouco abaixo do valor 

referência de 12%. Para força de glúten, os valores obtidos ficaram em faixa 

aceitável para exportação (que caracterizam trigos das classes comerciais 

Básico ou Doméstico) com exceção de BRS Parrudo em Coxilha, tanto no 

manejo local (T1) quanto no manejo para trigo exportação (T2) onde foram 

observados valores superiores e classificados como Trigo Pão ou Melhorador. 

Os resultados indicam que a validação proposta permitiu verificar a 

compatibilidade dos sistemas com a redução de custos mantendo o potencial 

produtivo em níveis elevados e com a qualidade tecnológica demandada pelo 

mercado externo. Em valores absolutos, para rentabilidade, em determinadas 

situações, a troca de cultivares foi efetiva aos objetivos do trabalho, como em 

Campo Novo e Coxilha 1, e em outras não, como em São Luiz Gonzaga. No 

entanto, a modificação do manejo proposta sempre foi superior ao manejo 

local. 
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Tabela 1 - Rendimento de grãos e receita líquida de trigo em diferentes sistemas de 
produção e municípios do Rio Grande do Sul. Passo Fundo, Embrapa Trigo 2017. 

Sistema1 São Luiz 
Gonzaga 

Coopatrigo 

Campo Novo 
Cotricampo 

Coxilha 1 
Embrapa 

Trigo  

Coxilha 2 
Embrapa 

Trigo  

 Rendimento de grãos (kg/ha) 

T1 - CL + ML 3.941 4.652 4.873 5.577 

T2 - CL + MTE 4.136  4.739 4.776 5.414 

T3 - CE + ML 3.606 5.189  5.412  5.412  

T4 - CE + MTE 3.505 5.551 5.312 5.312 

 Receita líquida (R$/ha) 

T1 - CL + ML 325 1.072 559 841 

T2 - CL + MTE 560 1.252 776 1.026 

T3 - CE + ML 184 1.197 805 805 

T4 - CE + MTE 274 1.692 1.020 1.020 

1
CL = cultivar local; CE = cultivar para trigo padrão exportação; ML = manejo local; MTE = 

manejo para trigo padrão exportação. São Luiz Gonzaga CL = TBIO Sinuelo CE = BRS 
Reponte; Campo Novo CL = TBIO Iguaçu CE = BRS Reponte; Coxilha 1 CL = BRS Parrudo 
CE = BRS Reponte; Coxilha 2 CL = TBIO Sinuelo CE = BRS Reponte.   

 
Tabela 2 – Características de qualidade tecnológica de trigo em diferentes sistemas 
de produção e municípios do Rio Grande do Sul. Passo Fundo, Embrapa Trigo 2017. 

 São Luiz Gonzaga 
Coopatrigo 

Campo Novo 
Cotricampo 

Sistema1 PH2 W PTG NQ PH W PTG NQ 

T1 - CL + ML 81 230 13,3 372 83 235 13,4 437 

T2 - CL + MTE 81 206 11,9 344 84 214 12,6 435 

T3 - CE + ML 80 213 13,7 375 82 232 13,2 356 

T4 - CE + MTE 79 218 13,7 375 82 216 12,9 343 

 Coxilha 1 
Embrapa Trigo 

Coxilha 2 
Embrapa Trigo 

Sistema1 PH2 W PTG NQ PH W PTG NQ 

T1 - CL + ML 82 353 13,7 443 82 193 11,7 394 

T2 - CL + MTE 81 283 13,2 377 80 139 11,3 383 

T3 - CE + ML 85 194 13,2 411 85 194 13,2 411 

T4 - CE + MTE 85 191 12,6 419 85 191 12,6 419 

1
CL = cultivar local; CE = cultivar para trigo padrão exportação; ML = manejo local; MTE = 

manejo para trigo padrão exportação. 
2
PH = peso do hectolitro (kg/hectolitro); W = força de 

glúten (10
-4

 J); PTG = proteínas totais no grão (%); NQ = número de queda (segundos). São 
Luiz Gonzaga CL = TBIO Sinuelo CE = BRS Reponte; Campo Novo CL = TBIO Iguaçu CE = 
BRS Reponte; Coxilha 1 CL = BRS Parrudo CE = BRS Reponte; Coxilha 2 CL = TBIO 
Sinuelo CE = BRS Reponte.   
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