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Em função da crescente demanda interna de trigo e das previsões de aumento da temperatura nas 

áreas de cultivo, torna-se necessário um estudo adaptativo de genótipos, possibilitando uma 

recomendação segura de cultivares adaptados a regiões não tradicionais, visando a expansão do 

cultivo. Neste sentido, os objetivos do presente estudo consistiram em avaliar os efeitos da 

temperatura sobre os componentes de produção em genótipos de trigo, além de determinar a 

correlação entre os caracteres estudados. O experimento foi conduzido em condições de casa de 

vegetação, na FCAV/UNESP Jaboticabal simulando duas condições de temperatura a saber: 

controle (25/15ºC) e calor (35/25ºC). Cada parcela foi semeada em um vaso de 4 litros. O 

delineamento foi de blocos casualizados com duas repetições em cada condição, totalizando 42 

vasos/condição. Foram semeadas 10 sementes por vaso deixando apenas as 4 plantas mais 

vigorosas em cada vaso. Os vasos foram irrigados de acordo com a necessidade hídrica por 

sistema de gotejamento, sendo aplicados todos os tratos culturais necessários ao bom 

desenvolvimento das plantas. Os seguintes dados foram obtidos de uma amostra de três espigas: 

tamanho médio de espigas (TE), peso médio de espigas (PE), número de espiguetas por espiga 

(NE), número de espiguetas férteis por espiga (NEF), número de grãos/espiga (NG) e as 

seguintes pelo total de cada parcela: número de grãos ruins da parcela (GR), produção de grãos 

da parcela (PROD), peso de grãos viáveis da parcela (PGV), peso de mil grãos (PE1000) e 

número de espigas por parcela (NEP). As análises estatísticas foram realizadas pelo programa 

Genes. Os dados foram submetidos a análise de variância individual e posteriormente ao teste de 

Tukey a 5%. Para verificar a correlação da produção de grãos com as demais variáveis 

analisadas, os dados obtidos foram submetidos à análise de correlação de Pearson. As variáveis 

PE, NE, NEF, NG, GR e PROD foram transformados para √X e a variável PGV para √(X+0,5). 

As variáveis que apresentaram significância na condição controle a 5% foram NE, PGV, PE1000 

e a 1% o caráter TE. Apenas o PGV apresentou correlação significativa com a produção. Os 

melhores genótipos para PGV pelo teste de Tukey foram BRS120, Ônix, CD 111, PF 090547, 

UFVT1 Pioneiro, IAC 375 Parintins, CD1252, IAC 381 Kuara, PF 080492, PF 020037, CD 114 

e TBIO Bandeirante. Na condição calor as variáveis GR e PROD foram significativas a 5% 

enquanto que o PGV, o PE1000 e o NEP foram significativos a 1%. Apenas o PE1000 não 

apresentou correlação significativa com a produção. Portanto as variáveis mais diretamente 

ligadas à produção apresentaram variabilidade genética. Os genótipos que reuniram as melhores 

características para a produção na condição de calor foram UFVT1 Pioneiro, CD 111, CD 1252, 

BRS 120, CD 1550 e CD 114. 
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