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O crescimento das plantas de trigo pode ser afetado pelo calor em qualquer estádio de 

desenvolvimento. Considerando que as previsões sugerem um aumento das temperaturas médias 

para todas as regiões produtoras no futuro, o objetivo do presente estudo consistiu em 

caracterizar genótipos de trigo em dois ambientes de cultivo, avaliando os efeitos da alta 

temperatura no crescimento vegetativo. Foram avaliados 23 genótipos de trigo considerados 

adaptados à região tropical do Brasil. Estes genótipos foram semeados em duas condições de 

cultivo em ambiente controlado: a primeira, desfavorável (estresse), com controle de temperatura 

entre 20°C/30°C. A segunda, favorável, com temperaturas variando entre 15°C/25°C. O 

delineamento utilizado foi de blocos casualizados com duas repetições em cada condição. Foram 

avaliados os caracteres: ciclo (CIC), largura da folha bandeira (LFB), comprimento da folha 

bandeira (CFB), altura da planta (ALT) e diâmetro do colmo (DIA). Os dados obtidos nos dois 

ambientes foram submetidos às análises de variância individuais e conjunta e teste de Tukey para 

os caracteres que apresentaram diferença significativa no teste F, utilizando o programa SAS. 

Também foram realizadas análises de correlação genética entre os caracteres, bem como cálculos 

de porcentagem de perda. Os genótipos de trigo analisados no ambiente desfavorável, 

apresentaram diferença signifiticativa apenas para o caráter CIC, no teste F à 1% de 

probabilidade, demonstrando existir, para este caráter, variabilidade genética entre os genótipos, 

possibilitando a obtenção de ganhos genéticos. O teste de Tukey à 1% de probabilidade para o 

caráter CIC classificou os genótipos em três níveis distintos estatisticamente. Os genótipos de 

trigo analisados no ambiente favorável apresentaram diferença significativa ao nível de 5% para 

o caráter CIC e à 1% para ALT. O teste de Tukey à 5% realizado para CIC ordenou os genótipos 

em 2 níveis, enquanto o teste de Tukey a 1% para ALT ordenou os genótipos em 4 níveis. Os 

CVs obtidos foram baixos nos dois ambientes e para todos os caracteres, sendo o maior CV 

obtido, para o caráter ALT no ambiente favorável (12,68%). A ANOVA conjunta apontou que os 

genótipos apresentaram diferença significativa a 1% também para CIC e ALT, sendo 

classificados em 8 e 6 níveis, respectivamente, no teste de Tukey. As análises de correlação 

genética indicaram que, para o ambiente estressante: ALT e DIA se correlacionam positivamente 

(0,604). Para o ambiente favorável: apresentam correlações negativas os caracteres CIC e LFB (-

0,665) e CIC e DIA (-0,683), e correlação positiva os caracteres CIC e CFB (0,621). Os 

resultados dos coeficientes de perda foram: CIC, 16,9%; LFB, 26,47%; CFB, 12,51%; ALT, 

17,09% e, DIA, 15,93%. Os caracteres que apresentaram maior variabilidade genética foram CIC 

e ALT e LFB, para os quais também ocorreu maior porcentagem de perda no ambiente 

desfavorável. 
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