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O trigo é a principal fonte de carboidrato para a humanidade, sendo o segundo cereal mais 

produzido do mundo. O Brasil não atende a demanda interna de trigo, necessitando importar 

metade do consumo nacional. O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito da redução da 

estatura de plantas sobre os componentes do rendimento de grãos por planta. Foram utilizadas 

cinco populações segregantes na geração F3: Abalone x Fundacep Nova Era (População 1), Ônix 

x Fundacep Raízes (População 2), CD 104 x Fundacep Cristalino (População 3),  Fundacep 

Cristalino x Fundacep Nova Era (População 4) e CD 104 x Fundacep Raízes (População 5).  A 

seleção para reduzir a estatura de plantas foi realizada em 2012, quando as plantas estavam na 

geração F2, utilizando a média de cada população para o caráter menos 0,5 desvios padrão (Est – 

0,5 DP). Foram selecionadas 10 plantas, onde, cada planta deu origem a uma linha com 10 

plantas, com duas repetições. Os caracteres avaliados foram: número de afilhos férteis por planta 

(NAF), número de grãos por espiga (NGE), massa de grãos por espiga (MGE) e rendimento de 

grãos por planta (RGP).  A população 1 apresentou ganhos para todos os caracteres, o maior 

ganho foi para NGE, com incremento médio de cinco grãos por espiga. Esta população também 

mostrou o maior incremento para o caráter RGP. Já a população 5 apresentou reduções nos 

quatro caracteres avaliados, onde o caráter NGE foi o que teve o maior decréscimo (-2,91 grãos 

por espiga). A população 2 apresentou um ganho para o caráter MGE. A maior redução do NGE 

ocorreu na população 3 (-3,45 grãos por espiga). Na população 4, somente o caráter NAF exibiu 

decréscimos. Desta forma, a população 1 é a que melhor responde a seleção, podendo ser 

considerada promissora para os programas de melhoramento que buscam cultivares com menor 

estatura de plantas e com maior rendimento de grãos por planta. 
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