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"A agricultura parece fácil quando o arado é um lápis e se está a milhares de 

quilómetros do campo de cereais".   

Dwight Eisenhower
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Resumo 

A agricultura moderna assenta no uso de grandes quantidades de fatores de produção, 

como fertilizantes azotados, o que resulta em custos significativos para os produtores e num 

grande impacto ambiental. Deste modo, o futuro da agricultura passa pela procura de sistemas 

de produção vegetal que mantenham altos níveis de produtividade com qualidade, diminuindo 

a utilização de fatores de produção. 

O presente trabalho está inserido no projeto AGRISOST (sistemas agrarios sostenibles. 

manejo de carbono, nitrógeno y agua para optimizar producción y calidad, 2014-2018). 

Considerando que o N representa um nutriente mineral essencial ao desenvolvimento e ao 

rendimento das plantas, neste projeto pretende-se estudar os mecanismos que controlam a 

resposta do trigo à aplicação de fertilizante azotado e selecionar variedades mais eficientes no 

uso de N. 

Neste trabalho foram estudadas duas variedades modernas (Artur Nick e Califa Sur) e 

duas variedades antigas (Aragón 03 e Chamorro), pois a uniformização genética que carateriza 

as variedades modernas pode resultar na perda de alelos de resposta eficiente ao uso de N, que 

podem ser encontrados em variedades antigas, caracterizadas por uma grande diversidade 

genética. 

De modo a cumprir os objetivos do trabalho foi avaliada a resposta das características 

morfológicas, das variáveis da fenologia, das variáveis relacionadas com o rendimento, dos 

parâmetros relacionados com a qualidade de panificação e das propriedades reológicas das 

farinhas em três regimes distintos de azoto (N0 - sem N, N50 - 130 kg N/ha e N100 - 260 kg 

N/ha).  

Além do estudo das características agro-morfológicas, foi também otimizado um 

processo de PCR para a sequenciação da glutamina sintetase, uma enzima chave no 

metabolismo de N, e que, em vários estudos, tem estado relacionada com componentes do 

rendimento de diversos cereais. 

As variedades modernas apresentaram altura inferior e precocidade superior em relação 

às variedades antigas. Artur Nick foi a variedade mais produtiva, Chamorro, a variedade com 

maior teor proteico e Califa Sur, a variedade com maior tempo de mistura da massa. 

A fertilização diferenciada não apresentou um efeito significativo nas variáveis em 

estudo à exceção da altura de planta e densidade de espigas, pelo contrário todas as variáveis, 
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à exceção da densidade de espigas, apresentaram influência do genótipo. A falta de resposta 

das variedades à dose de fertilizante deveu-se, muito provavelmente, à falta de precipitação 

sentida durante o ano agronómico do estudo. 

A variedade Califa Sur, distinguiu-se das outras variedades ao apresentar um elevado 

rendimento e, ao mesmo tempo, um elevado teor proteico. 

No que diz respeito à sequência da GS1, foram identificadas 15 variações no gene A e 

2 variações no gene B. Estas variações foram, na maioria, substituições de nucleótido único 

resultando em dois haplótipos para o gene GS1-A e três haplótipos para o gene GS1-B.  

Este estudo representa uma mais valia para a caracterização de variedades espanholas, 

sendo que é um ponto de partida para estudos posteriores realizados a uma escala maior, com 

mais variedades, em diferentes locais, diferentes anos, de forma a identificar genótipos que 

usem mais eficientemente o N aplicado, em termos de qualidade superior das farinhas e 

rendimentos mais elevados.  

 

Palavras chave: trigo, fertilização azotada, rendimento, teor proteico, qualidade de 

panificação, glutamina sintetase, uso eficiente de azoto 
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Abstract 

Modern agriculture relies on the use of large quantities of inputs, such as nitrogen 

fertilizers, which results in significant costs for producers and a high environmental impact. In 

this way, the future of agriculture goes through the search for plant production systems that 

maintain high levels of productivity with quality, reducing the use of inputs. 

The present work is part of the AGRISOST (sistemas agrarios sostenibles. manejo de 

carbono, nitrógeno y agua para optimizar producción y calidad, 2014-2018). Considering that 

N represents a mineral nutrient essential to the development and yield of plants, in this project 

is intended to study the mechanisms that control the response of wheat to the application of 

nitrogen fertilizer and to select of varieties more efficient in the use of N.  

In this work, two modern varieties (Artur Nick and Califa Sur) and two old varieties 

(Aragón 03 and Chamorro) were studied, because genetic standardization that characterizes 

modern varieties may result in the loss of efficient response alleles to the use of N, which is 

thought to be found in older varieties characterized by a high genetic diversity. 

In order to fulfill the work’s objectives, were evaluated the response of morphological 

characteristics, phenology variables, yield and parameters related to baking quality and the 

rheological properties of the flour in three different nitrogen regimes (N0 – without N, N50 - 

130 kg N/ha e N100 - 260 kg N/ha).  

In addition to the study of the agro-morphological characteristics, a PCR process was 

also optimized for the sequencing of glutamine synthetase, a key enzyme in N metabolism, 

which in several studies has been related to components of the yield of various cereals. 

Modern varieties showed inferior height and superior precocity in relation to the old 

varieties. Artur Nick was the most productive variety, Chamorro, the variety with the highest 

protein content and Califa Sur, the variety with the highest mixing time of the dough. 

Differentiated fertilization did not have a significant effect on the variables under study 

except for the plant height and spike density, on the contrary all variables, except for the density 

of spikes, showed influence of the genotype. The lack of response of the varieties to the dose 

of fertilizer can be explained by the lack of precipitation felt during the agronomic year of the 

study. 
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The Califa Sur variety was distinguished from other varieties by presenting a high yield 

and, at the same time, a high protein content. 

Concerning the GS1 sequence, 15 variations in gene A and 2 variations in gene B were 

identified. These variations were mostly single nucleotide substitutions resulting in two 

haplotypes for the gene GS1-A and three haplotypes for the gene GS1-B. 

This study represents an added value for the characterization of Spanish varieties, and 

is a starting point for later studies carried out on a larger scale, with more varieties, in different 

places, different years, to identify genotypes that use the N applied in terms of superior quality 

of flour and higher yields. 

 

Key words: wheat, nitrogen fertilization, yield, protein content, baking quality, 

glutamine synthetase, efficient use of nitrogen. 
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1.1 - Trigo: importância mundial  

O trigo, o milho e o arroz representam as culturas de cereais mais importantes a nível 

mundial, 1 no entanto, a área cultivada do trigo é maior do que para qualquer outro cereal.  

Os cinco produtores principais de trigo são: China, Índia, Estados Unidos da América, 

Federação Russa e França (figura 1). Estima-se que, anualmente, a produção mundial desta 

cultura (figura 2) seja cerca de 700 milhões de toneladas.  

A nível da Península Ibérica, em 2016, foram produzidas cerca de 6 523 882 t de trigo, 

sendo que em Portugal apenas se produziram 90 017 t e em Espanha 6 433 865 t da referida 

cultura 2. 

 

Figura 1. Principais produtores de trigo, a nível mundial 2. 

 

 

Figura 2. Evolução da produção de trigo a nível mundial nos últimos anos 2. 

 

Aproximadamente, 95% do trigo cultivado é trigo mole, hexaplóide, (Triticum aestivum 

L.), usado na panificação, na forma de farinha. Os restantes 5% são referentes ao trigo duro, 
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tetraploide, (Triticum turgidum L. var. durum) usado na produção de massas, na forma de 

semolina3,4. 

O trigo é uma cultura que apresenta diversas características de interesse: elevado 

rendimento, facilidade de armazenamento e grande adaptabilidade a diferentes climas.  

É uma cultura que se desenvolve em diversos ambientes, como zonas de climas 

temperados, mediterrânicos e áreas subtropicais dos dois hemisférios, devido à grande 

variedade genética que apresenta. No caso do Triticum aestivum, existem mais de 25 000 

variedades adaptadas a diferentes ambientes temperados 1.  

A temperatura ótima de crescimento desta cultura ronda os 25ºC, no entanto pode 

suportar temperaturas desde os 3 até 32ºC. Cerca de 75% das zonas onde o trigo é plantado, 

tem uma precipitação média anual entre 375 e 875 mm, ainda que este cereal se desenvolva em 

zonas com precipitações entre 250 e 1 750 mm, por ano, a precipitação em excesso pode afetar 

negativamente o rendimento destas plantas, provocando doenças e problemas nas raízes.  

A colheita de trigo, nas zonas temperadas, é realizada entre maio e setembro no 

hemisfério norte, e entre outubro e janeiro, no hemisfério sul.   

O trigo é classificado em trigo de inverno ou trigo de primavera. No caso do primeiro, 

a sementeira ocorre no outono e as sementes destas plantas necessitam de um período em fase 

vegetativa com temperaturas entre 0-5ºC. O trigo de primavera é plantado nesta estação do ano 

e é colhido no final do verão, ou no outono em países do sul asiático ou Norte de África 5. 

Este cereal é a principal fonte de hidratos de carbono na alimentação humana. Os seus 

grãos contêm cerca de 60-80% de amido e 17-22% de proteínas de reserva, que em variedades 

melhoradas, podem atingir os 28%. São exatamente estas proteínas de reserva, constituintes do 

glúten, que conferem a particularidade de panificação à farinha do trigo, o que o torna um 

alimento básico para 40% da população mundial, maioritariamente na Europa, na Ásia 

Ocidental e América do Norte, além disso, o trigo é também usado para alimentação animal e 

para produção industrial de amido, glúten e álcool 6.  
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1.2 - A evolução da espécie Triticum aestivum 

A domesticação do trigo, uma planta pertencente à família Poaceae tribo Triticae e cujo 

número de cromossomas básico é 7 (x=7), teve lugar há cerca de 10 000 anos, aquando da 

revolução neolítica 6.  

As espécies de trigo mais representativas são Triticum aestivum, Triticum turgidium e 

T. monococcum ou trigo einkorn (trigo diploide), que se pensa ter sido a primeira espécie a ser 

cultivada no sudeste turco, e que atualmente tem pouca significância a nível da agricultura 7.  

A mais recente espécie da evolução do trigo, Triticum aestivum, é um alopoliploide, ou 

seja, resulta da hibridação interespecífica de genomas de diferentes espécies, neste caso, 3 

subgenomas diferentes (A, B e D), 8 cuja origem se explica de seguida. 

O primeiro processo evolutivo foi o aparecimento do trigo tetraploide a partir da 

hibridação de uma espécie diploide relacionada com T. urartu (2n = 2x = 14, genoma AA), e 

uma espécie diploide dadora do genoma B da secção Sitopsis, próxima de Aegilops speltoides 

(2n =2x=14, genoma BB). O tetraploide resultante começou a ser cultivado e passou a ser 

conhecido como T. turgidium (2n=4x=28, genoma AABB). Este trigo hibridou 

espontaneamente com a gramínea selvagem T. tauschii (2n = 2x = 14, genoma DD) o que deu 

origem à subespécie de Triticum aestivum, Triticum aestivum ssp. spelta (2n = 6x = 42, genoma 

AABBDD) (figura 3). Este cruzamento aconteceu quando o cultivo de trigo tetraploide atingiu 

o sul e o oeste do mar Cáspio, o habitat natural da planta dadora do genoma D.   

O trigo espelta é um trigo coberto, ou seja, os seus grãos não se saparam livremente das 

glumas, no entanto há 8 500 anos uma mutação natural no locus Q do cromossoma 5A deu 

origem a plantas cujos grãos se desbulhavam mais facilmente da gluma. Estas plantas foram 

posteriormente selecionadas, cultivadas e denominadas de Triticum aestivum ssp. aestivum (2n 

= 6x = 42, genoma AABBDD) 1,6–10. 

O genoma D, permitiu o cultivo mais amplo destas plantas, pois apresentava genes e 

alelos adaptados a uma maior variedade de períodos de invernação e fotoperíodos, com uma 

tolerância melhorada ao sal, ao pH baixo, à presença de alumínio, geada e doenças, além disso, 

estes novos genes transportaram informação genética codificante de proteínas que conferiram 

à farinha de T. aestivum as propriedades de panificação e um maior potencial para produzir 

diferentes produtos alimentares 4,10. 
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Figura 3. A evolução de Triticum aestivum (adaptado de Shewry, 2009 1). 

Atualmente são conhecidas seis subespécies de T. aestivum (compactum, macha, spelta, 

shaerococcum, vavilovii e vulgare). 

A subespécie abordada neste trabalho é Triticum aestivum spp. vulgare ou trigo de 

panificação: caracteriza-se por ser uma planta anual, de caule oco que pode atingir 1,2 m de 

altura. A sua raiz é fasciculada e pouco profunda, apresenta folhas estreitas com um 

comprimento que pode rondar os 20, 38 cm. As espigas desta subespécie são finas, comprimidas 

na parte dorsal e podem apresentar achatamento e aristas. O ráquis é firme, ou seja, não se 

separa da espiguilha, que geralmente possui 3 flores, durante a maturação 11.  

O fruto do trigo, o grão, denomina-se de cariopse e é constituído por 3 partes distintas 

(figura 4):  

Embrião - que dará origem a novas plantas; 

Endosperma - matriz proteica com grânulos de amido e que representa 80% do peso 

total do fruto. Após a moagem o endosperma é separado do gérmen e do farelo e constitui assim 

a farinha do trigo, como é um tecido de armazenamento, suporta a germinação e as etapas 

iniciais do crescimento das plantas. 

Farelo - é constituído por uma camada de aleurona que separa o endosperma e o gérmen 

do farelo e por dois tegumentos: o pericarpo que rodeia o fruto e a testa que rodeia a semente. 

O farelo protege o fruto e é rico em sais minerais e fibras 12–14. 
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Figura 4. Constituição do grão de trigo (adaptado de Šramková, 2009 14). 

 

 

1.3 - Melhoramento da espécie Triticum aestivum 

Durante o último século, e devido à sua importância económica, o trigo tem sido alvo 

de inúmeros processos de melhoramento 15.  

O objetivo dos programas de melhoramento tem sido, principalmente, a seleção e 

desenvolvimento de variedades com as características de interesse, tais como: rendimento e 

qualidade de panificação superior, uso eficiente de nutrientes e resistência a stresses bióticos e 

abióticos 16–18. Esta seleção é feita por fenotipagem e/ou genotipagem, através de técnicas como 

a sequenciação ou uso de marcadores moleculares 19.  

O rendimento é a característica mais em foco nos programas de melhoramento 20. Em 

Espanha, a introdução de germoplasma do Centro de Melhoramento de Milho e Trigo 

(CIMMYT) permitiu um aumento considerável do rendimento das variedades usadas 21. De 

facto, no último século, o aumento no rendimento do trigo foi cerca de 110 kg ha−1 por ano. 

As variedades sujeitas a melhoramento ou modernas, em comparação com as variedades 

antigas de trigo, caracterizam-se por apresentarem: plantas com altura menor 22, índices de 

colheita e número de grãos mais elevados,21 maior produtividade e maior eficiência no uso de 

azoto (NUE), a concentrações mais altas de fertilizante 23,24.  

Além das características enunciadas as variedades modernas apresentam, geralmente, 

elevada uniformização genética 25 e maior precocidade 15.  
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Estas variedades são desenvolvidas em sistemas de agricultura com elevados fatores de 

produção, e quando desenvolvidas em condições de agricultura orgânica podem apresentar 

limitações, como um menor teor proteico 26. O melhoramento pode levar à erosão genética, o 

que resulta, por exemplo, na vulnerabilidade das plantas a mudanças no ambiente de produção, 

embora existam variedades onde tal não é observado 27,28.  

As variedades antigas apresentam alturas superiores, maior capacidade de competição 

com ervas daninhas, menor rendimento, teor proteico variável, melhor adaptação a sistemas de 

cultivo orgânicos,20 estabilidade de produção e qualidade ao longo dos anos 29 e maior 

variabilidade genética, sendo por isso considerados recursos genéticos valiosos que devem ser 

utilizadas nos estudos de investigação genética e de melhoramento 30. 

 

 

 1.4 - A qualidade de panificação e a sua avaliação 

A qualidade pode ser definida como a aptidão de algo para um objetivo pré-

determinado. O termo de qualidade, aplicado ao trigo e à farinha, está relacionada com diversas 

propriedades, pois há uma grande variedade de produtos que se obtêm a partir da farinha, além 

disso, neste processo, estão envolvidos os produtores, a indústria de panificação e o 

consumidor, cujos critérios de qualidade são diferentes.   

Uma farinha com boa qualidade de panificação deve dar origem a uma massa com as 

seguintes características: alta absorção de água, tempo de mistura médio a médio-longo, 

tolerância ao amassado satisfatória e estabilidade durante todo o processo de panificação, além 

disso, deve permitir a obtenção de um pão com uma alta relação volume/peso de farinha, 

uniformemente alveolado, boa textura, boa cor e boas características organoléticas 31. 

A reologia é um bom indicador para estimar a qualidade das massas e o seu uso final. 

Dentro das propriedades reológicas, a força da massa, a sua extensibilidade e resistência ao 

amassado constituem parâmetros de grande importância 32.  

Existem vários métodos para medir os parâmetros reológicos e avaliar a qualidade 

reológica. Estes métodos podem estar relacionados com a força da massa, como é o caso do 

teste do mixógrafo e farinógrafo. A força de uma massa constitui a energia necessária para que 

um amassado atinja uma consistência ótima. Farinhas com elevada força permitem que na 

panificação, o pão retenha o gás que se forma na fermentação. Outros métodos reológicos como 



    

  Introdução      

 

8 

o alveógrafo ou extensógrafo avaliam a elasticidade/extensibilidade da massa através da 

medição da deformação da mesma, após a aplicação de uma determinada força. É a 

elasticidade/extensibilidade de uma farinha que permite que a massa do pão mantenha a 

retenção do gás e se expanda 33.  

Descrevem-se a seguir alguns métodos abordados neste trabalho para a avaliação da 

qualidade de panificação. 

Teste de sedimentação em dodecil sulfato de sódio (SDS) - este teste é uma 

modificação do teste de sedimentação de Zeleny, que requer uma pequena quantidade de 

amostra (1 g), é fácil de executar e bastante reprodutível. O sedimento formado resulta, 

principalmente, da dilatação e capacidade de inchamento das gluteninas numa solução de ácido 

láctico com SDS. Este teste está altamente relacionado com a quantidade e composição de 

prolaminas das farinhas,34 e permite estudar a capacidade de retenção de ar de uma massa 

durante a fermentação. Durante este teste é medida a altura do sedimento que se forma, 

relacionado com o volume do pão. Uma farinha da qual se obtenha um sedimento com uma 

altura mais elevada, dará origem a uma massa com uma capacidade de inchamento superior 33.  

Mixógrafo - este método foi desenvolvido em 1933. Inicialmente o instrumento 

requeria 400 g de farinha, mais tarde em 1939, a National Manufacturing Company em Lincoln, 

Nebraska desenvolveu um mixograma de 35 g de amostra, hoje em dia estes aparelhos 

necessitam apenas de 2 a 10 g de amostra. Em 1961, este teste foi aprovado como um método 

oficial pela Associação Americana de Químicos de Cereais (AACC). 

É um método simples que requer pouca quantidade de amostra, é rápido e não necessita 

do uso de químicos orgânicos 35. Neste teste a quantidade de água adicionada pode ser estimada 

a partir da hidratação e teor proteico das farinhas. 

O aparelho do mixógrafo mimetiza o processo de mistura de uma massa, sendo possível 

estudar a força e resistência da mesma ao movimento do aparelho. Durante o processo de 

mistura, a resistência que a massa oferece ao movimento é registada num gráfico (mixograma) 

a partir do qual se podem obter vários parâmetros como o tempo de mistura e a tolerância ao 

sobreamassado 31. 

Teor em proteína - o método mais usado para a determinação do teor proteico é a 

quantificação de azoto (N) das farinhas, através do método de Kjeldal ou Dumas. O método 

Kjeldal envolve a libertação de azoto por digestão ácida e a sua quantificação por titulações. O 

método Dumas caracteriza-se pela quantificação de azoto libertado por um detetor de 
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condutividade térmica após combustão a altas temperaturas (850-1100ºC).  

Além destes métodos, para a determinação do teor em proteína, pode ser usado a 

espectroscopia de infravermelho próximo (NIR). É uma técnica simples e rápida e baseia-se no 

facto de quando um composto orgânico é submetido a luz infravermelha, os grupos funcionais 

(-OH, -CO, -NH e -CH) absorvem essa luz, através da medição da quantidade de energia que é 

refletida, é possível determinar o teor em proteína pela comparação com padrões de calibração. 

O teor proteico de uma farinha para panificação deve estar situado entre 9 a 15% do 

peso seco da mesma 3.  

A concentração e composição de proteínas do glúten, que dependem do genótipo e 

condições ambientais, tem uma relação bastante clara com a qualidade de panificação 36, como 

se descreve a seguir. 

 

 

1.5 - Proteínas do grão de trigo 

No trigo estão presentes 3 grupos maioritários de proteínas, com diferentes 

solubilidades:  

Albuminas - solúveis em água;  

Globulinas - solúveis em soluções salinas neutras; 

Prolaminas - que se distinguem em gliadinas solúveis em etanol a 70% e gluteninas 

solúveis em ácidos, bases e solventes hidrófobos 12,37.  

As albuminas e globulinas representam 20 a 25% do total de proteínas do endosperma, 

nutricionalmente, apresentam um bom balanço de aminoácidos e constituem na sua maioria 

enzimas da atividade metabólica. 

As gliadinas e gluteninas, também conhecidas por prolaminas devido ao seu alto teor 

nos aminoácidos prolina e glutamina são as proteínas constituintes do glúten,38 estas 

representam 75 a 80% do total de proteínas do endosperma, determinando as características 

viscoelásticas da farinha 39. As gliadinas determinam a extensibilidade da farinha e as gluteninas 

a sua elasticidade 40. Além das prolaminas, o glúten contém 3,5 a 6,8% de lípidos, 0,5 a 0,9% 

de minerais e 7,0 a 16,0% de hidratos de carbono. 

A qualidade reológica do trigo está relacionada com as características da matriz de 

glúten que por sua vez são determinadas pela qualidade e quantidade de proteínas do mesmo. 
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Uma matriz de glúten com uma elevada qualidade reológica apresenta uma maior 

elasticidade e menor viscosidade que as matrizes de baixa qualidade 41. 

 

1.5.1 - Gluteninas 

As gluteninas são proteínas poliméricas que após a sua separação em géis de 

poliacrilamida são classificadas em gluteninas de alto peso molecular (HMW-GS) e gluteninas 

de baixo peso molecular (LMW-GS),42 com um peso de 60 a 120 kDa e de 12 a 60 kDa, 

respetivamente. A proporção de HMW-GS e LMW-GS é um dos principais fatores que afeta a 

qualidade de panificação. Os genes que codificam as gluteninas HMW estão localizados no 

braço longo dos cromossomas 1A, 1B e 1D nos loci Glu-A1, Glu-B1 e Glu-D1, respetivamente 

(figura 5) 38. 

O locus Glu-A1, pode apresentar mais de 21 variantes alélicas, em trigo duro e mole. 

Em trigo de panificação, o locus Glu-B1 apresenta mais de 69 alelos e o Glu-D1 mais de 29 43. 

 Em cada variedade de trigo podem ser encontradas entre 3 a 5 HMW-GS, sendo que no 

locus Glu-A1 podem ser codificadas 1 ou nenhuma subunidade, no Glu-B1, 1 ou 2 subunidades 

e no Glu-D1, 2 subunidades. Estas subunidades podem ser classificadas em dois tipos: “x” e 

“y” de acordo com a sua mobilidade eletroforética, focagem isoelétrica e teor em cisteína, à 

exceção da subunidade expressa pelos genes do cromossoma 1A que é apenas do tipo x 44–46. 

A separação e classificação das LMW-GS são mais difíceis, devido às suas 

características, tais como, complexidade, heterogeneidade e similaridade entre si, bem como 

com as subunidades de gliadinas 12. 

No casos das LMW-GS, os genes localizam-se no braço curto dos cromossomas 1A, 1B 

e 1D nos loci Glu-A3, Glu-B3 e Glu-D3, respetivamente 38. De acordo com o peso molecular e 

o ponto isoelétrico, as gluteninas LMW podem ser classificadas em 3 tipos: B (LMW-GS 

típicas), C e D, que apresentam a particularidade de estruturalmente serem como as gliadinas e 

funcionalmente como as gluteninas. Considerando o primeiro aminoácido da cadeia peptídica 

das gluteninas LMW-GS tipo B, estas podem ser divididas em três classes: LMW-m 

(metionina) LMW-s (serina) e LMW-i (isoleucina) 43,47. A grande maioria das gluteninas 

LMW-i é codificada por genes do locus Glu-A3 48. 
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1.5.2 - Gliadinas 

As gliadinas são proteínas monoméricas com um peso molecular entre 30 e 80 kDa, que 

segundo a sua separação em géis de poliacrilamida a pH ácido podem ser classificadas segundo 

a sua mobilidade em gliadinas -α, -β, -γ, e -ω 49. As gliadinas -α, -β, e -γ formam pontes 

dissulfeto intramoleculares e são ricas em cisteína e metionina, a maioria das gliadinas-ω não 

formam este tipo de ligações, estabilizam-se através de interações hidrofóbicas e são ricas em 

glutamina, prolina e fenilalanina 50. 

Os genes que codificam as gliadinas localizam-se no braço curto do grupo de 

cromossomas 1 e 6 51. Estes genes estão localizados nos cromossomas 1A, 1B, e 1D (figura 5) 

nos três loci homeólogos Gli-A1, Gli-B1 e Gli-D1 e nos cromossomas 6A, 6B e 6D nos loci 

Gli-A2, Gli-B2 e Gli-D2 52. As gliadinas- α, -β e algumas gliadinas-γ são codificadas pelo grupo 

6 de cromossomas (Gli-2) enquanto que a maioria das gliadinas-γ e-ω são codificadas pelos 

genes do Gli-1, no grupo de cromossomas 1. 

 

Figura 5. Localização dos loci das principais gluteninas e gliadinas nos cromossomas de Triticum aestivum. L-

braço longo dos cromossoma; C- braço curto dos cromossomas (adaptado de Lucas de Andrés, 2008 33). 
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1.6 - Relação das prolaminas com a qualidade de panificação 

Em 1979, Payne 53 mostrou a grande influência das HMW-GS na qualidade de 

panificação. Em 1981, o mesmo autor,54 usando descendentes ao acaso de cruzamentos entre 

variedades de trigo, constatou que diferentes HMW-GS expressas pelos genes do mesmo locus 

estavam associadas a diferentes níveis de qualidade das farinhas. Verificou a existência de 

elevadas correlações entre duas subunidades HMW e a qualidade de panificação. A subunidade 

1 expressa pelo locus 1A e as subunidades 5+10, expressas pelo locus 1D, estavam relacionadas 

com boa qualidade, quando comparados com os alelos nulo e 2+12, respetivamente 55. Mais 

tarde, em 1987, Payne,45 ao analisar 84 variedades de trigo inglês e baseando-se no teste de 

sedimentação em SDS, desenvolveu um sistema de pontuação (tabela 1) para as subunidades 

do locus Glu-1 que relacionava o contributo individual de cada subunidade com a qualidade da 

farinha. Segundo este autor, a pontuação de uma variedade era obtida através da soma dos 

pontos de cada subunidade individual que a variedade apresentasse.  

Tabela 1. Pontuação das variantes alélicas para as gluteninas HMW 45. 

Pontuações de qualidade atribuídas às subunidades HMW de 

gluteninas 

                  Cromossoma 

    Pontuação 1A 1B 1D 

4 - - 5+10 

3 1 17+18 - 

3 2* 7+8 - 

2 - 7+9 2+12 

2 - - 3+12 

1 nulo 7 4+12 

1 - 6+8 - 

 

No caso do cromossoma 1A, as subunidades 1 e 2* estavam relacionadas com um 

volume de sedimentação mais elevado do que o alelo nulo. A presença das subunidades 5+10, 

2+12 e 4+12 do cromossoma 1D, resultava em diferentes volumes de sedimentação, sendo que 

a subunidade 5+10 estava relacionada com uma qualidade superior, tal como a subunidade 7+8, 

em relação à subunidade 7+9 para o Glu-B1 (tabela 1). A ordem de contribuição das 
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subunidades HMW-GS de cada locus para as características da farinha é Glu-D1 > Glu-B1 > 

Glu-A1, sendo esta relação independente do teor em proteína,43 no entanto o contributo de cada 

locus depende da subunidade expressa e variedade em questão 56.  

A expressão de determinadas subunidades pode, também, afetar a quantidade de 

polímeros das gluteninas, como a presença das subunidades 1 e 2* do locus Glu-A1 que parece 

provocar um incremento de 8 a 10% na proporção das HMW-GS, quando comparado com o 

alelo nulo 57. Este facto foi, também corroborado por Popineau, em 1994,58 que observou que a 

eliminação das subunidades de HMW-GS codificadas pelos loci Glu-A1 e Glu-D1 produziam 

uma diminuição na quantidade de polímeros de HMW-GS e na viscoelasticidade do glúten. 

Este autor também verificou que a substituição dos alelos 5+10 pelos alelos 2+12 codificados 

pelo locus Glu-D1, produzia efeitos similares 

Ao contrário das HMW-GS, a influência das gliadinas e LMW-GS nas características 

das farinhas não é tão clara devido à dificuldade de diferenciar estas proteínas em géis de 

poliacrilamida e à sua estreita ligação genética,59,60 como são exemplo, os genes codificantes 

das prolaminas monoméricas, fortemente ligados aos genes das gluteninas LMW do locus Glu-

3 61 e os genes que controlam a codificação de gliadinas e gluteninas LMW (tipo C e D), 

intercalados no seio do locus Gli-1 60,62. 

Existem evidências que a variação alélica das subunidades de gluteninas LMW tem 

influência na qualidade de panificação, sendo que os alelos do locus Glu-D3, apresentam uma 

menor influência nas características de qualidade em relação aos alelos do Glu-A3 e Glu-B3,63 

ainda que o locus Glu-D3 apresente um tamanho maior que os restantes 64. 

Em 2016, o autor Wang 63 estudou os efeitos da deleção de um gene (h) do locus Glu-

B3, que codifica uma subunidade LMW-GS do tipo B. Os resultados obtidos demonstraram a 

diminuição do número e tamanho de proteínas, da força da farinha, do tempo de mistura da 

massa e do volume do pão. Resultados similares foram obtidos num estudo realizado por Gupta 

em 1994,67 no qual foi comprovado que os alelos do locus Glu-B3 apresentavam efeitos na 

distribuição dos polímeros de proteínas do glúten, e até na quantidade dos mesmos.  

A influência das gliadinas na qualidade das farinhas é evidenciada em vários estudos 

60,66,68,69.  

Em 2002, Khatkar 70 verificou que a performance de panificação das farinhas aumentava 

consideravelmente com a adição de gliadinas e dos seus subgrupos. A adição de gliadinas a um 
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nível de ≥0,5% provocava um aumento significativo de 10,6% no volume do pão. Na adição 

por subgrupos, a α-gliadina obteve o maior incremento no volume do pão (13,6%), enquanto 

que a adição da ω-gliadina obteve o menor efeito (11%). De maneira geral, as farinhas 

suplementadas de gliadinas, apresentaram um menor tempo de mistura e uma maior resistência 

ao decaimento, no teste do mixógrafo 70.  

Outras evidências sugerem que é a combinação de determinadas variantes alélicas das 

HMW-GS, LMW-GS e gliadinas que podem resultar num efeito aditivo e positivo na qualidade 

das farinhas 65,66,59. 

A influência das gliadinas na qualidade de panificação é ainda um assunto controverso, 

existem estudos que indicam que apenas as gluteninas influenciam as características do glúten, 

enquanto outros, atribuem às gliadinas importante influência na reologia e qualidade das 

farinhas 71. 

 

 

1.7 - Fertilização azotada  

O azoto é o fertilizante mais usado na agricultura moderna, podendo resultar em custos 

significativos para os produtores e em problemas ambientais, no entanto, a subutilização de N, 

pode levar à degradação do solo pois os nutrientes retirados do mesmo pelas culturas não são 

reabastecidos. A nível global, o uso de fertilizantes azotados deve crescer, por ano, 1,4% até 

2018 2. 

Ao longo dos anos foram realizados vários estudos com o objetivo de esclarecer a 

absorção, assimilação e utilização de azoto por parte das plantas, e identificar e desenvolver 

genótipos que apresentassem NUE,72 definido como o rendimento dos grãos a dividir pelo azoto 

disponível 73.  

Nos cereais a quantidade de azoto disponível afeta o teor proteico dos grãos, a qualidade 

das farinhas, o rendimento das variedades, o crescimento do caule e a fixação de dióxido de 

carbono durante a fotossíntese. Durante a senescência do caule, o azoto disponível na planta é 

redistribuído para ser utilizado no desenvolvimento do grão 1. 
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1.7.1 - Absorção e assimilação de azoto  

Os fertilizantes minerais, tais como o nitrato de amónio e ureia, são os mais aplicados 

pelos agricultores. Estes fertilizantes são convertidos a nitrato (NO3
-), e facilmente assimilados 

pelo trigo. No solo as principais formas de azoto inorgânico assimiláveis são nitrato o (NO3
-) e 

o amónio (NH4
+), no entanto a concentração de NH4

+ é 10 vezes menor que a concentração de 

NO3
- 74.  

A disponibilidade destas formas no solo depende de fatores como características do 

mesmo, condições climáticas e dos microrganismos presentes na rizosfera. A disponibilidade 

de N no solo pode: diminuir com a presença de bactérias e fungos que usam o nitrato e amónio 

como fonte de azoto, e que podem até transformar o NO3
- em azoto gasoso por desnitrificação; 

aumentar pela presença de microrganismos capazes de mineralizar o azoto orgânico, e pela 

presença de bactérias fixadoras de azoto na rizosfera das plantas 75. 

A entrada das formas inorgânicas de azoto no apoplasto das raízes é realizada 

maioritariamente por difusão e fluxo de massa e a sua absorção para o interior das células é 

realizada por transporte ativo através de proteínas presentes na membrana plasmática com 

diferentes afinidades para os iões 76.  

Em plantas como o trigo existem três tipos de transporte de nitrato, que operam segundo 

as concentrações destes iões no solo.  

O transporte de alta afinidade induzível ou iHATS que é induzido a baixas concentrações 

de NO3
-, ou seja, quando esta varia entre 1 e 200 µM. O transporte de alta afinidade 

constitutivamente expresso ou cHATS, está activo independentemente da concentração de 

nitrato. Por último, o transporte não saturável de baixa afinidade ou LATS, cuja atuação domina 

quando as concentrações de nitrato são superiores a 250 µM 73,76. 

Após a absorção do nitrato têm início o processo de assimilação destes iões. O primeiro 

passo é a redução de NO3
- a NO2

- através da enzima nitrato redutase (NR; EC 1.7.1.1), no 

citoplasma celular. De seguida, a enzima nitrito redutase (NiR; EC 1.7.7.1), presente nos 

cloroplastos, catalisa a redução do ião resultante NO2
- a NH4

+. O catião NH4
+ é utilizado na 

formação de glutamina e glutamato, sendo que pode resultar da reação catalisada pela NiR ou 

ser absorvido diretamente pelas raízes.  

A formação de glutamina resulta da amidação do glutamato pela ação da glutamina 

sintetase (GS; EC 6.3.1.2) com gasto de trisfosfato de adenosina (ATP). O glutamato é 
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restituído pela incorporação do grupo amida da glutamina para o 2-oxoglutarato, resultando em 

2 moléculas de glutamato. Esta reação é catalisada pela glutamato sintetase ou glutamina 

oxoglutarato aminotransferase (GOGAT; EC 1.4.7.1) 77.  

Os aminoácidos resultantes vão participar noutras reações do metabolismo, funcionando 

como grupos dadores de amina a outros aminoácidos usados na formação, transporte e 

armazenamento de proteínas e nucleótidos 78.  

 

1.7.2 - A fertilização azotada e o cultivo do trigo 

 O N é o nutriente mineral que mais limita o desenvolvimento e rendimento das plantas 

de trigo, visto que desempenha funções fundamentais na fisiologia, crescimento e reprodução 

das mesmas 79.  

Para a produção de uma tonelada de matéria seca de grão, o trigo necessita de absorver 

30 Kg de N. Desta maneira, para que o trigo possa desenvolver um potencial produtivo 

satisfatório, é necessário realizar adições externas de N aos sistemas de cultivo 80. O azoto 

disponível para as plantas resulta, para além do N aplicado, do N presente no solo, da deposição 

de N do ar e da mineralização do N orgânico 81. 

A resposta do trigo ao N aplicado, difere consoante a variedade, condições ambientais 

como a quantidade e distribuição de precipitação, disponibilidade de água no solo, quantidade 

e momento da fertilização,82 presença de stresses bióticos, tipo de maneio dos campos de cultivo 

e quantidade de N no solo 83. De todos os parâmetros enunciados, a disponibilidade de água é 

o fator que mais limita a resposta do trigo à adição de fertilizante. Em anos de seca, a resposta 

do trigo à fertilização pode ser muita baixa ou até mesmo inexistente 84. 

No Mediterrâneo, em comparação com zonas mais temperadas, o NUE é mais baixo. 

Estima-se que <50% do N aplicado seja recuperado pela planta de trigo em desenvolvimento 

85. Para aumentar a efetividade da fertilização, os agricultores podem recorrer à divisão dos 

campos de cultivo em zonas com necessidades espaciais e temporais de N homogéneas, 

beneficiando a absorção de N e diminuindo as suas perdas por desnitrificação e lixiviação 86.  

A influência do N no rendimento do trigo é vastamente descrita na literatura. Para o 

estudo do rendimento são usadas variáveis ou componentes do rendimento como número de 

grãos, número de espigas por unidade de área, número de grãos por espiga, peso de 1000 grãos 

entre outros 86–90.  
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Em condições ambientais favoráveis, o rendimento é maior com o aumento de 

fertilizante (de 50 a 200 Kg N ha-1 ) até um nível a partir do qual a planta não responde ao N 

aplicado 74. Para quantidades superiores de N, pode verificar-se uma diminuição do rendimento 

provocada pela acama 91. 

A fertilização azotada influencia, também, o teor e composição das proteínas do grão, e 

consequentemente a qualidade de panificação, sendo que níveis de fertilização elevados podem 

resultar num aumento da acumulação e síntese de gliadinas, diminuição da percentagem de 

LMW-GS, enquanto a percentagem de HMW-GS não parece ser afetada 92. Geralmente, 

verifica-se que o teor proteico aumenta a níveis de azoto superiores à dose ótima para o 

rendimento, pois existe uma correlação negativa entre as duas variáveis36,93.  

Posto isto, conhecer a dose apropriada de N necessária para o desenvolvimento do trigo, 

é de extrema importância, visto que doses deficientes ou excessivas deste nutriente, podem 

levar a perdas no rendimento e qualidade das farinhas, para isso é essencial estudar o 

metabolismo do N nas plantas e os seus intervenientes como é o caso da enzima GS. 

 

 

1.8 - Caracterização da enzima glutamina sintetase 

A enzima GS desempenha um papel importante na fixação de NH4+ para a formação de 

glutamina, durante a assimilação de azoto nas plantas 94,95.  

Existem duas isoformas maioritárias desta enzima: a glutamina sintetase 1 (GS1), 

normalmente codificada por 3 a 5 genes, está presente no citoplasma das células do tecido 

vascular e apresenta funções importantes na formação do aminoácido glutamina a partir da 

absorção primária de N e na reciclagem de NH4+, resultado de processos catabólicos durante a 

senescência foliar.  

A isoforma GS2, está presente nos cloroplastos e mitocôndrias das células dos tecidos 

verdes. É, normalmente, codificada por um gene e é a isoforma mais predominante no mesófilo 

foliar durante o crescimento vegetativo, participando na assimilação de NH4+ resultante da 

redução de nitrito e da fotorrespiração. 

No trigo existem 3 diferentes formas da GS citosólica: a GS1 (a, b e c), GSe (1 e 2) e a 

GSr (1 e 2) 94–98 . 

Durante o desenvolvimento da planta de trigo, as formas da GS vão evoluindo de forma 

a aumentar o uso eficiente de N, principalmente na fase de enchimento do grão, controlando o 
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estado do N na planta 99. Calcula-se que 65-90% do N presente no grão precede da 

remobilização durante a senescência, com a participação da GS 100.  

A GS1 responde à disponibilidade de azoto no solo e na planta, fotoperíodo e às 

condições ambientais. Em resposta à seca, as variedades tolerantes não apresentam variação na 

quantidade das formas da GS enquanto as variedades sensíveis, podem apresentar uma 

diminuição da GS2 na folha bandeira, esta enzima pode, assim, ser utilizada na caracterização 

de variedades tolerantes à seca 98. 

A resposta da GS à variação de N é difícil de estabelecer, pois com a adição de 

fertilizante há genes da GS1 que apresentam up-regulation, outros down-regulation ou 

simplesmente não respondem 96.  

Existem evidências na literatura, que demonstram a influência desta enzima no 

rendimento e no uso do N. A quantidade de GS1 está correlacionada significativamente com o 

número de grãos, em espécies como o arroz e com uso eficiente do N no trigo,99 além disso, 

existem QTLs (locus de características quantitativas) coincidentes para a atividade da GS1 e 

rendimento do grão, no trigo 100. Outros estudos demonstram que a atividade da GS está 

correlacionada de forma positiva com o teor em N dos grãos, que é inferior, tal como o teor 

proteico, a rendimentos superiores 96,101. 

O estudo das funções fisiológicas e da regulação da GS é crucial para compreensão do 

metabolismo do azoto e para a deteção e desenvolvimento de genótipos que apresentam maiores 

níveis de eficiência na utilização do N, para que deste modo se possam diminuir as quantidades 

de fertilizantes usados na agricultura e os problemas associados, como a poluição dos solos 96. 

 

1.9 - Objetivos 

1. Caracterizar e comparar a resposta de duas variedades modernas e duas 

variedades antigas de trigo mole, em três regimes distintos de fertilização azotada. 

Estudo das características morfológicas, fenológicas, das componentes do rendimento e da 

qualidade das farinhas. 

2. Caracterizar as variantes alélicas que apresentam as variedades em estudo para os 

genes GS1 da glutamina sintetase. 

Otimização de um processo de PCR, para posterior sequenciação e análise das variantes alélicas 

dos genes GS1.
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2.1 - Material vegetal 

Para a realização deste trabalho foram utilizadas duas variedades de trigo modernas, 

Artur Nick (AN) e Califa Sur (CS), e duas variedades de trigo antigas, Aragón 03 (Ar) e 

Chamorro (Ch). 

As duas variedades modernas, foram cedidas pela empresa Limagrain Iberica. A 

variedade Chamorro foi fornecida pelo Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete, 

e a amostra da variedade Aragón 03, cedida pelo banco de sementes do grupo de investigação 

“Mejora Genética de Plantas” da Universidad Politécnica de Madrid. 

De seguida, são apresentadas as principais características agronómicas das variedades 

em estudo, retiradas do catálogo de variedades do grupo de avaliação de novas variedades de 

cultivos extensivos em Espanha (GENVCE) 102 e do Catálogo de Variedades de Trigo do 

Ministério Espanhol da Agricultura 103: 

• Artur Nick (AN)  

Esta variedade de trigo mole de primavera (figura 6), foi obtida pela empresa Limagrain 

Ibérica em Espanha e registada no ano de 2002. No ano agrícola de 2014/2015 foi a variedade 

mais cultivada em Espanha. 

As plantas desta variedade apresentam um porte médio no final do afilhamento e uma 

altura média, a sua espiga sem vilosidades externas em gluma, apresenta barbas, fluorescência 

forte, cor clara na maturação e os seus grãos apresentam cor branca.  

O ciclo de Artur Nick é caracterizado por um espigamento e maturação precoces, e como 

tal apresenta um melhor comportamento, quando comparado com outras variedades, em 

situações de stress hídrico, após a floração. A sua capacidade de produção é elevada em zonas 

do norte e sul de Espanha, sendo que apresenta um rendimento que supera em 12% a testemunha 

Cartaya.  

As plantas deste trigo apresentam um comportamento medianamente suscetível a 

doenças como oídio e septoriose, no entanto são resistentes à ferrugem da folha. Esta variedade 

apresenta uma capacidade de afilhamento alta, um teor em proteína e um peso de 1000 grãos 

médio e uma farinha com qualidade estável e força média. 

• Califa Sur (CS)  

Esta variedade de trigo mole de primavera (figura 6) foi obtida pela empresa Limagrain 
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Ibérica, em Espanha e registada no ano de 1999.  

As plantas desta variedade apresentam um porte médio no final do afilhamento e uma 

altura média. A sua espiga sem vilosidades externas em gluma apresenta barbas, fluorescência 

forte, cor clara na maturação, e os seus grãos apresentam cor avermelhada. O ciclo de Califa 

Sur é caracterizado por datas de espigamento e maturação precoces. 

A sua capacidade de produção é elevada em zonas do norte e sul de Espanha, sendo que 

apresenta um rendimento que supera em 13% a testemunha Cartaya.  

É uma variedade que responde favoravelmente à fertilização tardia com um incremento 

no teor proteico do grão. 

 Este trigo é medianamente suscetível a doenças como o oídio e a septoriase, no entanto 

é resistente à ferrugem amarela da folha. 

Apresenta uma capacidade de afilhamento média-alta, um teor em proteína médio-alto, 

e um peso de 1000 grãos médio. A farinha obtida a partir desta variedade apresenta uma força 

e estabilidade elevadas, principalmente quando o teor em proteína do grão é superior a 15%. 

• Aragón 03 (Ar) 

Esta variedade de trigo mole de inverno (figura 6), que já era cultivava em Espanha 

antes de 1940,104 foi obtida na quinta de Ejea de los Caballeros, em Saragoça (Espanha), por 

seleção do trigo indígena Catalán de Monte.  

As plantas desta variedade caracterizam-se por serem de porte semi-rasteiro com uma 

grande capacidade de afilhamento, com um espigamento precoce. O caule destas plantas 

caracteriza-se por ser fino, semi-oco, de paredes grossas e de altura média e a sua espiga é 

aristada, com cor castanha-avermelhada, fusiforme e com um comprimento médio.  

A variedade Aragón 03 adapta-se preferencialmente em terrenos argilosos, é resistente 

à seca, sensível ao frio, e bastante sensível ao excesso de humidade invernal, possui um 

rendimento regular, de média a alta produtividade, sendo que não é exigente em termos de 

fertilidade do solo. 

É uma variedade sensível à acama e à perda de grãos. Em relação às doenças, estas 

plantas são sensíveis à ferrugem negra e resistentes à ferrugem amarela. 
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• Chamorro (Ch) 

Esta variedade de trigo mole de inverno (figura 6) que já era cultivava em Espanha antes 

de 1940,104 apresenta um porte rasteiro, na primeira fase do seu desenvolvimento e um elevado 

afilhamento. É uma variedade tardia, em termos de espigamento. O caule destas plantas é oco 

e delgado e possui uma altura elevada. 

Esta variedade caracteriza-se por ser um trigo bastante rústico, de produtividade baixa-

média, com um rendimento regular, são plantas apropriadas para solos pouco férteis, pouco 

profundos, de elevada altitude e situados em zonas frias e secas. Tal como Aragón 03 é 

medianamente sensível à acama e perda de grãos, é resistente à ferrugem amarela da folha, no 

entanto é sensível à ferrugem parda e negra. 

             Figura 6. Variedades estudadas. 1 – Artur Nick; 2 – Califa Sur; 3 – Aragón 03; 4 – Chamorro. 
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2.2 - Desenho do ensaio 

Para a realização do ensaio, integrado no projecto Agrisost, foram usadas 15 variedades 

de trigo duro e 15 variedades de trigo mole. A disposição das diferentes variedades foi feita 

aleatoriamente por um computador, sendo que foram intercaladas variedades de trigo duro com 

variedades de trigo mole.  

O campo com 30 m de comprimento por 111,6 m de largura foi dividido em 9 partes iguais 

com 10 m de comprimento por 37,2 m de largura, correspondentes a uma repetição (B1, B2, 

B3) e a um nível de azoto (N0, N50, N100). Em cada uma de estas partes iguais foram semeadas 

as 30 variedades de trigo (P1-P30), sendo que cada uma das variedades foi semeada em parcelas 

de 6 sulcos com 10 m de comprimento por 1,2 m de largura (figura 7). A cada uma destas 

parcelas correspondia um código com a repetição, variedade específica e nível de azoto 

(exemplo: B1-P2-N50). Este procedimento repetiu-se aleatoriamente 3 vezes no campo 

referido. 

 

               Figura 7. Representação do desenho do ensaio. 

 

O ensaio foi realizado num campo de cultivo da quinta “La Canaleja” em Alcalá de 

Henares, Madrid (40º 32′ N, 3º 20′ O). Este campo de cultivo está situado a 610 m de altitude 

numa zona com uma pluviometria média de 470 mm. É uma zona que apresenta um clima 

mediterrânico temperado, e um solo franco-argiloso. 

Para semear as variedades em estudo, o campo de cultivo começou a ser preparado um 

ano antes. No início de outubro de 2013, o solo foi sujeito a um processo de lavra. Decorridos 

3 dias, realizou-se a sementeira de triticale, variedade Bellac, com uma dose de 150 kg de 
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sementes por hectare para uniformizar o nível de N em todo o terreno.  

O cultivo das variedades em estudo foi realizado na campanha de 2014-2015. 

Inicialmente, o campo de cultivo foi sujeito a um processo de lavra a 27/10/2014. Em 

6/11/2014, o solo foi mobilizado superficialmente e a 20 de novembro, realizou-se a sementeira 

de todas as variedades. A 3 de março de 2015 foi aplicado herbicida, que continha como 

substância ativa metsulfurão-metilo. 

A fertilização das parcelas foi realizada no dia 6 de março de 2015, com nitrato de 

amónio a 26%. As parcelas foram fertilizadas com três tipos de tratamento: N0, N50, N100. No 

tratamento N0, não foi aplicado fertilizante. Para os tratamentos N50 e N100, a quantidade 

correspondente de fertilizante aplicado foi de 130 kg/ha e 260 kg/ha, respetivamente. 

A 22 de junho de 2015, foi feita a colheita do metro linear manualmente e também a 

colheita do resto do ensaio com uma ceifeira. Os dados de temperatura e precipitação, foram 

obtidos na estação meteorológica da quinta “La Canaleja, durante o desenvolvimento das 

plantas. 

 

 

2.3 - Obtenção das amostras de farinha  

Para a obtenção das amostras de farinha, inicialmente, foi medida a humidade de cada 

amostra com o aparelho Pfeuffer HE 50 e calculada a quantidade de água necessária para 

acondicionar todas as amostras a 14% de humidade, através da seguinte fórmula: 

ml H2O =
P(14-H)

(100-14)
 

P = peso da amostra 

H = humidade da amostra 

 

As amostras foram homogeneizadas, após a adição de água e após 3 horas de repouso, 

posteriormente, foram trituradas no moinho Tekator com uma malha de 1mm. A farinha obtida 

foi refinada por um tamisador com poros de 250 µm. 
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2.4 - Análise das proteínas do endosperma 

A comprovação da pureza varietal do material semeado no ensaio e a homogeneidade 

das amostras colhidas, foi realizada através de eletroforese em géis de poliacrilamida na 

presença de dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) das prolaminas (gluteninas e gliadinas). A 

pureza varietal foi analisada, utilizando como referência amostras de variedades proporcionadas 

pelo Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF). A preparação das amostras testemunhas, 

realizou-se a partir de meio grão de trigo, que foi triturado com um almofariz e cuja farinha 

resultante foi colocada num microcubo. Para comprovar a homogeneidade das amostras 

colhidas, foram analisadas 9 amostras de farinha, obtidas em cada uma das parcelas donde se 

analisaram as variáveis em estudo (3 repetições x 3 tratamentos, igual a 9 parcelas por 

variedade). 

 

2.4.1 - Extração das prolaminas 

Para a extração das prolaminas, foram pesados cerca de 50 mg de farinha das amostras, 

colocados em microtubos devidamente etiquetados. Foram adicionados cerca de 0,1 ml da 

solução B (tabela 2) com 1% (p/v) de ditiotrietol a todas as amostras, as quais foram, de seguida, 

agitadas brevemente e incubadas em estufa a 65ºC, durante 30 min. Decorrido este tempo, 

foram adicionados 0,1 ml de solução B (tabela 2) com 1,4% (p/v) de vinilpiridina-4 e de 

seguida, todas as amostras foram agitadas, incubadas em estufa a 65ºC, durante 15 minutos e 

centrifugadas durante 5 minutos a 13.000 rpm. 

O sobrenadante resultante foi transferido a um novo microtubo com 0,5 ml da solução 

C (tabela 2) e uma gota de glicerol. As amostras foram agitadas novamente e colocadas em 

estufa a 65ºC, durante 15 minutos.  
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              Tabela 2. Composição das soluções (B e C) para a extração das prolaminas. 

Solução B Solução C 

50% (v/v) Propanol 

0,08 M Tris-HCl pH 8,0 

 

2% (p/v) SDS 

40% (p/v) Glicerol 

0,02% (p/v) Azul de 

bromofenol 

0,08 M Tris-HCl pH 8,0 

 

2.4.2 - Electroforese em gel de poliacrilamida a 12% na presença de SDS  

Os extratos obtidos na extração de prolaminas foram inseridos num gel de 

poliacrilamida a 12%. Para tal, todo o sistema de eletroforese foi montado, o gel de 

concentração e o gel de separação preparados (tabela 3).  

 

 

Tabela 3. Composição dos géis de separação e de concentração para a realização de SDS-PAGE. 

Reagentes 
Gel de separação 

(12%) 

Gel de 

concentração 

Acrilamida a 35% 

Bisacrilamida a 2% 

Água destilada 

Tris HCl pH 8,8 

SDS a (10%) 

APS a 1% 

TEMED 

17,5 ml 

3 ml 

18,8 ml 

8,3 ml 

0,5 ml 

1,25 ml 

25 µl 

 
 

 

1,71 ml 

0,433 ml 

15,2 ml 

2,5 ml 

200 µl 

1 ml 

20 µl 

 

Depois da adição do gel de separação entre os dois vidros (com uma distância de 1,5 

mm), foi adicionado butanol. Após a polimerização do gel de separação, o butanol foi retirado 

com água destilada, e de seguida, foi adicionado o gel de concentração e colocado o pente para 

formar os poços de inserção. Aquando da polimerização do gel de concentração, foi retirado o 
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pente, adicionou-se o tampão de elétrodos (tabela 4) aos poços e inseriram-se 17 µl de cada 

amostra, pré-aquecidas a 65ºC, durante 10 minutos e agitadas em vórtex. 

Tabela 4. Composição do tampão de elétrodos para a realização da eletroforese. 

Tampão de elétrodos 

Glicina 

Tris 

SDS A 10% 

Água destilada 

14,5 g 

15 g 

1 g 

Até 1L 

 

Os géis foram colocados em cuvetes refrigeradas com tampão de elétrodos. A 

eletroforese realizou-se do cátodo ao ânodo a 45 mA por gel, e foi interrompida 15 minutos 

depois da saída da frente de corrida 

A coloração de cada gel foi feita com 250 ml de uma solução de azul brilhante de 

Comassie R-250, dissolvido em etanol a 96% e ácido tricloroacético a 6%. Assim que se 

observaram as proteínas, o gel foi submergido em água destilada e sujeito a agitação durante 

12-24 h para eliminar o excesso de corante e conseguir um melhor contraste das bandas de 

proteína. Os géis obtidos foram conservados em papel celofane impregnado em glicerol a 5%. 

 

 

2.5 - Obtenção das variáveis agronómicas  

Para a obtenção das variáveis agronómicas foram recolhidos dados sobre as seguintes 

características das variedades em estudo: características morfológicas (altura de planta, 

comprimento do pedúnculo); características fenológicas (data de espigamento, ântese e 

maturação fisiológica); componentes do rendimento (rendimento baseado no metro linear, 

índice de colheita, densidade de espigas por m2, número de grãos por espiga, peso de 1000 grãos 

e número de grãos por m2). 

 

2.5.1 - Variáveis morfológicas 

As variáveis morfológicas foram obtidas de acordo com o livro Fitomejoramiento 

Fisiológico II 105: 
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• Altura de planta (AP) 

Dentro de cada unidade experimental foram escolhidas 5 plantas ao acaso, cuja altura 

foi medida, incluindo a espiga, sem as aristas. Posteriormente, foi calculada a média destas 5 

medidas de altura e obtido um valor de AP para cada parcela. 

• Comprimento do pedúnculo (CP) 

Para a obtenção do CP, foram escolhidas ao acaso 5 plantas de cada unidade 

experimental. Em cada planta fez-se uma medição desde o nó superior até ao colar da espiga, 

as 5 medidas obtidas foram usadas para calcular o valor médio do comprimento do pedúnculo 

para cada parcela. 

 

2.5.2 - Variáveis fenológicas 

As variáveis fenológicas foram obtidas de acordo com o livro: Fitomejoramiento 

Fisiológico II 105: 

 

• Dias para espigamento (DpE) 

Esta variável foi calculada em dias desde a data de sementeira até ao estádio 55 da escala 

de Zadocks, ou seja, quando foi observada a espiga emergindo da folha bandeira em 50% das 

plantas de cada variedade em estudo. 

• Dias para ântese (DpA) 

Esta variável foi calculada em dias desde a data de sementeira até ao estádio 65 da escala 

de Zadocks, ou seja, quando foi constatado que 50% das plantas continham 50% das anteras de 

cor amarela no lado exterior.  

• Dias para maturação fisiológica (DpM) 

Esta variável foi calculada em dias desde a data de sementeira até à etapa de plantas 

maduras ou estádio 87 da escala de Zadocks. Nesta etapa as plantas apresentavam 50% do 

pedúnculo maduro (cor amarela) e as glumas com perda de cor. Esta medição foi feita por 

avaliação visual de cada parcela completa, correspondente a cada variedade em estudo. 
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2.5.3 - Variáveis do rendimento 

Para o estudo das variáveis do rendimento, foi definido um metro linear no centro de 

cada parcela. As plantas referentes ao metro linear foram recolhidas manualmente.  

• Rendimento baseado no metro linear (RML) 

Para o cálculo desta variável, todas as espigas das plantas referentes ao metro linear 

foram trilhadas e os seus grãos pesados. Este valor de peso foi convertido em peso por unidade 

de área (kg/ha) para se obter o valor de RML. 

• Índice de colheita (IC) 

A componente do rendimento IC é definida como o peso dos grãos, a dividir pelo peso 

de toda a biomassa da planta. Para o cálculo desta variável, as plantas correspondentes ao metro 

linear foram pesadas, e depois da trilha das respetivas espigas, os grãos resultantes foram 

igualmente pesados. 

IC = 
Peso grãos

Peso biomassa total
 

 

 

• Densidade de espigas (DE) 

Para o cálculo da componente do rendimento DE, foi obtido o número total de espigas 

das plantas correspondentes ao metro linear de cada parcela, e de seguida, este valor foi 

multiplicado por 5 para se obter o número de espigas por unidade de área (m2). 

• Número de grãos por espiga (NGE) 

Para o cálculo da componente do rendimento NGE, foram escolhidas 10 espigas ao 

acaso, de cada metro linear. As espigas escolhidas foram trilhadas, o número de grãos presentes 

em cada espiga, foi anotado e, posteriormente, foi calculado o número médio de grãos por 

espiga. 

• Peso de 1000 grãos (P1000) 

Para o cálculo da componente do rendimento P1000, foram escolhidos 100 grãos ao 

acaso correspondentes a cada metro linear, que foram posteriormente, pesados numa balança 

analítica. Este valor foi depois multiplicado por 10 para se obter o peso de 1000 grãos. 
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• Número de grãos por unidade de área (NGA) 

Esta componente expressa o rendimento em número de grãos, de cada variedade por 

unidade de área. O seu cálculo foi baseado na variável peso de 1000 grãos e no peso dos grãos 

correspondentes ao metro lineal, através da seguinte fórmula: 

NGA = 
1000×Peso grãos metro linear

Peso 1000 grãos 
×5 

 

 

2.6 - Obtenção das variáveis da qualidade 

 Para a obtenção das variáveis da qualidade, foi quantificado o teor proteico das 

amostras, realizados o teste de sedimentação em SDS e o teste do mixógrafo. 

• Teor proteico (TP)  

A variável da qualidade TP foi determinada através de NIR com o aparelho Technicon 

InfraAlyzer 300 Model B, em amostras de farinha integral acondicionadas a 14% de humidade. 

• Volume de sedimentação em SDS (VS) 

A variável da qualidade VS foi obtida pelo teste de sedimentação em SDS, segundo o 

método proposto pelos autores Dick e Quick 106.  

Para a realização deste teste foram usadas duas gradilhas de 20 tubos de vidro cada um 

com 150 mm de altura e 14 mm de diâmetro, providos de tampa e de uma escala milimétrica 

(figura 8). Em cada tubo foi colocado 1 g de farinha integral de cada amostra, com uma 

granulometria inferior a 1 mm, proveniente do moinho Tekator, e adicionados 4 ml de água 

destilada. Os tubos foram, de seguida, agitados em vórtex, durante 20 segundos e após um 

repouso de 10 minutos, sujeitos a uma nova agitação durante 10 segundos. Após 5 minutos de 

repouso, foram adicionados 12 ml de solução C (tabela 5) preparada no momento, a cada tubo. 

As gradilhas com os tubos tapados, foram colocadas num agitador oscilante tipo Zeleny de 40 

ciclos/minuto. Neste agitador, as amostras, foram sujeitas a dois períodos de agitação de 40 

segundos separadas por um período de repouso de 2 minutos. Por fim, as amostras ficaram em 

repouso por 10 minutos, após os quais se efetuou a medida da altura em mm da interface sólido 

(sedimento)-líquido (solução) em cada um dos tubos. 
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Tabela 5. Composição das soluções para a realização do teste de sedimentação em SDS. 

Solução A Solução B Solução C 

Ácido láctico (85%) e 

água destilada (1:8 v/v) 

Dodecil sulfato de 

sódio (SDS) a 2% 

Solução A + Solução B 

em proporção 1:48 (v/v) 

 

Todo este processo decorreu a temperatura ambiente. Foram realizadas duas repetições 

por cada amostra, sendo que na segunda repetição, foi alternada a posição das gradilhas para 

anular o efeito provocado pelo tempo de leitura. O valor final de cada leitura foi o valor médio 

de ambas as repetições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tempo de mistura (TM) e percentagem de decaimento (PD) 

As variáveis TM e PD foram obtidas através do teste do mixógrafo, utilizando o modelo 

National MFG CO Lincoln modificado pelos autores Finney e Shogren 107 para 10 g de farinha, 

bem como a metodologia descrita por estes autores correspondentes à normativa da AACC 

(Método 54-40a), em amostras com um teor proteico superior a 10% (em farinhas com 14% de 

humidade). 

No recipiente do mixógrafo foram adicionadas 10 g de farinha branca e uma 

determinada quantidade de água, calculada a partir do teor de proteína de cada amostra 

calculado previamente. Para este cálculo, foi usada como referência a reta de regressão média, 

obtida por Finney e Shogren,107 entre a capacidade de absorção de água e o teor em proteína 

para distintas variedades de trigo. 

Figura 8. Teste de sedimentação em SDS. 
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O mixógrafo (figura 9) é composto por um braço agitador com 4 agulhas que se movem 

a velocidade constante em torno das três agulhas contidas nos recipientes, onde se adiciona a 

farinha e um determinado volume de água para que a massa seja elaborada. A resistência que a 

massa oferece ao movimento do braço agitador fica registada em gráfico, o mixograma (figura 

10), a partir do qual se obtém os seguintes parâmetros: 

Tempo de mistura ou de desenvolvimento da curva (TM) -  é o tempo em segundos 

desde o início do amassado até ao momento no qual a massa obtém a consistência máxima, que 

corresponde à formação do pico da curva. 

Altura do pico (A1) - é a distância entre a base do mixograma e o pico máximo da 

curva, em milímetros. 

Altura da curva, três minutos depois da formação do pico máximo da curva (A2) -  

é a medida desde a base do mixograma até à sua linha média, em milímetros. 

Percentagem de decaimento (PD) - é definida como a diminuição que ocorre desde a 

altura do pico máximo até à altura média do gráfico, três minutos depois da formação do pico 

máximo da curva. A fórmula para calcular este parâmetro é a seguinte: 

𝑷𝑫 = 100 × (1 – (A2/A1)) 

 

 

  

 

 

 

Figura 9. Mixógrafo. 
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Figura 10. Parâmetros obtidos a partir do mixograma. 

  

 

2.7 - Análise das variantes alélicas dos genes codificantes da glutamina sintetase 1 

De seguida, são descritos todos os métodos usados para a obtenção da sequência 

genómica da glutamina sintetase 1 das variedades em estudo e análise das suas variantes 

alélicas. 

 

2.7.1 - Anotação das sequências de DNA da glutamina sintetase 1 

Para levar a cabo a anotação das sequências de DNA da GS1, foram utilizadas as 

sequências de DNA clonadas por Bernard e colaboradores,94 disponíveis em 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ com os códigos da tabela 6. As sequências referidas foram 

posteriormente comparadas, através da ferramenta básica de pesquisa de alinhamento local 

(BLAST), com a última versão disponível do genoma de trigo mole (TGACv1.30, 

http://pre.plants.ensembl.org/Triticum_aestivum/Info/Index).  

Os alinhamentos que se obtiveram, foram usados para determinar a sequência genómica 

da GS1. A sequência correspondente a cada gene (GS1-A, GS1-B, GS1-D) foi depois alinhada 

com cada mRNA correspondente através do programa Clustal Omega 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/) para determinar a posição exata de exões, intrões e 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://pre.plants.ensembl.org/Triticum_aestivum/Info/Index
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zonas UTR (região não traduzida). 

Tabela 6. Códigos de acesso das sequências de DNA para a GS1. 

Nome GS1-A GS1-B GS1-D 

Código de 

acesso 
DQ124209 DQ124210 DQ124211 

 

2.7.2 - Extração de DNA 

Para realizar a extração de DNA, cada amostra foi colocada a germinar em placas de 

Petri, durante 8 dias a 20ºC, no escuro. Após a germinação, foram recolhidas cerca de 50-100 

mg de coleóptilo de cada amostra para microtubos, devidamente etiquetados, que foram 

armazenados a -20ºC, para posterior extração de DNA, com o protocolo de Doyle e Doyle 108 

descrito de seguida.  

Inicialmente, às amostras colocadas em azoto líquido, reduzidas a pó e aquecidas a 65ºC, 

foram adicionados 500 µl da solução tampão de Doyle. Após um vórtex muito suave, as 

amostras foram, novamente, colocadas a 65ºC durante 30 minutos. De seguida, foram 

adicionados 500 µl de clorofórmio isoamílico (24:1) e centrifugaram-se as amostras a 11000 

rpm, durante 10 minutos. À fase aquosa resultante, transferida para microtubos, foram 

adicionados 400 µl de isopropanol frio. Após isto, estas amostras foram sujeitas a uma 

centrifugação de 11000 rpm durante 5 minutos. O sobrenadante resultante foi eliminado, e ao 

pellet obtido foi adicionado 200 µl de tampão de lavado de Doyle. As amostras foram 

novamente centrifugadas a 11000 rpm, durante 3 minutos. O sobrenadante resultante foi 

eliminado e após 1 hora, o pellet foi ressuspendido em 50µl de água livre de nucleases. As 

amostras foram colocadas a 4ºC overnight.  

Cada amostra foi colocada a 37ºC durante 30 minutos depois da adição de 1 µl de 

RNAase.  

O resultado obtido foi carregado com tampão de carga (tabela 7) em géis de agarose a 

1% com GelRed (Biotium) (tabela 7). Para tal usou-se 1 µl de cada amostra de DNA extraída 

que foi misturada com 4 µl de H2O e 1 µl de tampão de carga. Juntamente com as amostras foi 

carregado um marcador de 1kb da Biotools. O gel correu em tampão de eletroforese tris-acetato-

EDTA (TAE) 1x (tabela 7) a 100V. A imagem do gel foi obtida através de um captador 

Multimage Light Cabinet da Innotech com o software AlphaImagen. De seguida as amostras de 

DNA foram diluídas a 50 ng/µl e armazenadas a -20ºC. 
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Tabela 7. Composição dos reagentes para a realização da eletroforese em gel de agarose. 

Gel de agarose a 1% Tampão de carga 6x TAE 50x TAE 1x 

80 ml TAE 1x 30 ml Glicerol 242 g Tris 40 ml TAE 50x 

0,8 g Agarose a 1% 
250 ml Azul de 

bromofenol 

57,1 ml de Ácido 

acético 

1960 ml H2O 

destilada 

0,75 µl GelRed 250 ml Xylan cyanol FF 
100 ml 0,5M EDTA 

(pH 8,0) 
 

 H2O destilada até 100 ml   

 

2.7.3 - Desenho de primers 

Visto que o trigo é uma espécie hexaplóide, foram desenhados 9 pares de primers 

diferentes, para sequenciar 3 genes diferentes contabilizando 9 reações em cadeia da polimerase 

(PCR) (tabela 8) para os genes codificantes da GS1.   

Tabela 8. Descrição das reações de PCR para a GS1. 

Gene 
 Fragmento 

de PCR 

Nome da 

PCR 

Temperatura 

da PCR 

Primer 

direto 

Primer 

reverso 

GS1-A  1º PCR1 60ºC AS2 AS3 

GS1-A  2º PCR 2 60ºC AS6 AS7 

GS1-A  3º PCR 3 60ºC AS10 AS11 

GS1-B  1º PCR 4 62ºC AS2 AS4 

GS1-B  2º PCR 5 57ºC AS6 AS8 

GS1-B  3º PCR 6 57ºC AS10 AS12 

GS1-D  1º PCR 7 60ºC AS2 AS5 

GS1-D  2º PCR 8 60ºC AS6 AS9 

GS1-D  3º PCR 9 60ºC AS10 AS13 

 O desenho dos primers para este trabalho foi realizado manualmente após o 

alinhamento das 3 sequências da GS1 com o programa Clustal Omega, a fim de determinar 

zonas conservadas nas sequências. 

A partir da sequência genómica da GS1 e incluindo uma janela de 500 pb antes e depois 

da sequência codificante foram desenhados 3 pares de primers sobrepostos, em que um dos 



   

Material e Métodos 

 

36 

primers de cada par era específico do alelo em questão e o outro correspondente a zonas 

conservadas nos 3 alelos. Estes primers foram desenhados com o objetivo de obter amplicões 

com um tamanho variável entre 1500-1600 pb. (Primer3, http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/).  

Com o programa Oligo calculator, 

(http://biotools.nubic.northwestern.edu/OligoCalc.html) foram testadas as condições de PCR, 

temperatura de annealing, tal como a possibilidade de formação de hairpins. 

 

2.7.4 - Otimização da reação em cadeia da polimerase 

Para a realização da PCR, foi usado o kit DNA AmpliTools Complex Master Mix 

(Biotools, Madrid), seguindo o protocolo do fabricante. Para tal iniciou-se o processo com o 

descongelamento do mix referido, dos primers a e do DNA molde, em gelo. De seguida, 

calculou-se o número de reações necessárias, incluindo sempre um controlo negativo a fim de 

detetar possíveis contaminações. Os componentes da reação (tabela 9) foram misturados através 

de vórtex, e sujeitos a um spin antes do início do ciclo de PCR, que se realizou num 

termociclador C1000TM Thermal Cycler da BIO-RAD.  

O programa de amplificação usado foi: um passo de desnaturação inicial, a 94ºC, 

durante 5 minutos, seguida de 40 ciclos de três etapas: desnaturação a 94ºC, hibridação, cuja 

temperatura foi otimizada para cada reação, ambas durante 30 segundos e extensão, a 72ºC, 

durante 90 segundos. E por último, uma etapa de extensão final a 72ºC, durante 5 minutos. O 

resultado de cada PCR foi visualizado através de eletroforese em géis de agarose.  

Tabela 9. Quantidade e concentração dos componentes necessários à realização da PCR. 

Componente 
Concentração   

inicial 
Quantidades 

Master Mix 2x 12,5 µl 

Primer directo 10 µM 1,25 µl 

Primer reverso 10 µM 1,25 µl 

Água livre de nucleases - 8 µl 

DNA molde 50 ng/µl 2 µl 

 

Para realizar a otimização das reações de PCR, foi usado para todas provas, uma amostra 

http://biotools.nubic.northwestern.edu/OligoCalc.html
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de Chinese Spring germinado nas mesmas condições que as variedades em estudo. 

Inicialmente foi realizado um gradiente de temperaturas de 60ºC a 50ºC: se fosse 

observada amplificação, era determinada a temperatura à qual se obtinha a banda de maior 

concentração e com uma amplificação específica; sem amplificação, procedia-se a um gradiente 

de temperaturas de 64º a 60ºC e caso, não houvesse amplificação, ou esta não fosse específica, 

desenhavam-se novos primers para a reação em questão. 

 

2.7.5 - Purificação das amostras de DNA obtidas por PCR 

 O passo de purificação das amostras de DNA, obtidas por PCR foi realizado com um 

kit da Amersham Biosciences baseado no uso de sefarose, um meio de filtração preparado a 

partir da reticulação entre dextran e epicloridrina. Este procedimento realizou-se segundo o 

protocolo do fabricante. Para tal, colocou-se o reagente sefarose, numa placa modelo Milllipore 

MACL09645, de forma a encher os poços pretendidos com este reagente (45 ul). A referida 

placa, foi depois, encaixada numa placa de filtração, modelo, MultiScreen-HV, MAHVN4510. 

Aos poços da placa de filtração com sefarose, foi adicionado 325 µl de água destilada. 

Decorridos 60 minutos e após a polimerização do reagente sefarose, procedeu-se a uma 

centrifugação de 2 minutos a 2000 rpm, com o objetivo de secar as colunas de filtração 

formadas. As reações de PCR foram carregadas na placa de filtração que foi depois encaixada 

numa placa ABI. De seguida, procedeu-se a uma centrifugação de 2000 rpm durante 2 minutos 

para que os sais de PCR e o excesso de primers ficassem retidos na coluna de sefarose e as 

amostras de DNA recolhidas na placa ABI. 

 

2.7.6 - Sequenciação 

Após a purificação das reações de PCR, as amostras foram sequenciadas através de 

eletroforese capilar na Macrogen (Macrogen Europa, Amesterdão, Holanda). Para tal foram 

misturados 5 µl de cada amplicão purificado, com 5 µl de cada primer (direto e reverso) a uma 

concentração de 5 µM. 
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2.7.7 - Análise das sequências 

As sequências obtidas foram analisadas com o programa Sequencher® versão 5.0 (Gene 

Codes Corporation, Ann Arbor, MI EEUU http://www.genecodes.com) e alinhadas com o 

genoma de referência (TGACv1.30).  

As partes sequenciadas com má qualidade foram eliminadas com a opção TRIMends do 

programa referido usando os parâmetros pré-determinados. De seguida as sequências finais, 

foram  alinhadas com a sequência de referência (SR) correspondente, anotada como descrito no 

apartado 2.7.1. O alinhamento foi revisto manualmente, e as alterações existentes em relação à 

sequência referência identificadas. Todos as alterações foram numeradas a partir do primeiro 

nucleótido do codão de inico da sequência codificante. 

 

 

2.8 - Análise estatística 

A análise estatística, compreendida pela análise da variância, provas de Duncan e 

correlações de Pearson, foi obtida com o programa estatístico InfoStat. 

 

http://www.genecodes.com/
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3.1 - Homogeneidade das variedades  

As variedades antigas podem apresentar heterogeneidade genotípica e mistura de 

genótipos. Com o objetivo de determinar a homogeneidade destas variedades e assegurar que 

não ocorreu contaminação entre as amostras, foi realizada uma análise do perfil de prolaminas 

(gluteninas e gliadinas) através de eletroforese SDS-PAGE. Para tal, foi analisada uma amostra 

por cada parcela do estudo. Como se pode observar pela figura 11, todas as amostras de Aragón 

03 e Chamorro, apresentaram um padrão de bandas de proteínas similar e homogéneo. Um 

resultado similar foi obtido para as variedades Artur Nick e Califa Sur. 

 

 

Figura 11. Eletroforese SDS-PAGE das variedades antigas. Estão representadas 9 amostras de cada variedade, 

uma por cada tratamento e repetição. A variedade Aragón 03 (poços de 1 a 9) e a variedade Chamorro (poços de 

10 a 18) demonstraram homogeneidade. 
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3.2 - Composição de gluteninas de alto peso molecular das variedades  

A tabela 10 apresenta a composição de HMW-GS para as variedades em estudo, que em 

todos os casos mostraram o mesmo padrão eletroforético que as amostras de referência 

analisadas. 

Tabela 10. Subunidades de gluteninas HMW para os loci Glu-A1, Glu-B1 e Glu-D1 das variedades em estudo. 

 

A figura 12 permite observar as bandas características das HMW-GS determinadas para 

as variedades em estudo. Através de variedades testemunhas, cuja composição em gluteninas 

HMW está bem definida, foi possível por comparação do padrão de bandas destas variedades 

com as variedades em estudo, determinar a composição das gluteninas HMW das últimas. As 

variedades testemunhas usadas foram: Artur Nick, Califa Sur, Federátion, Gazul, Chinese 

Spring. Além desta comparação de bandas, a composição de gluteninas HMW de Califa Sur foi 

descrita por Lucas de Andrés em 2010 109
. 

 

Figura 12. Eletroforese SDS-PAGE de prolaminas. Bandas das subunidades de HMW-GS que se localizam nos 

loci Glu-A1, Glu-B1 e Glu-D1. 

Variedade Glu-A1 Glu-B1 Glu-D1 

NA 2* 7*+9 2+12 

CS 1 7oe+8 5+10 

Ar 1 20x+20y 2+12 

Ch Nulo 20x+20y 4+12 
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3.3 - Efeitos da fertilização diferenciada sobre as variáveis morfológicas 

As variáveis morfológicas estudadas foram a altura de planta (AP) e o comprimento do 

pedúnculo (CP), cujos resultados são descritos a seguir. 

 

3.3.1 - Efeitos da fertilização diferenciada na variável altura de planta 

Observando a tabela 11 verificamos que as variedades antigas apresentaram uma altura 

de planta (AP) superior às variedades modernas, resultados que corroboram com um estudo 

realizado por Hildermann em 2009,110 no qual as variedades antigas, também, apresentaram 

alturas superiores, de 112 e 126 cm, em relação às variedades modernas com alturas entre 70 e 

94 cm. A variedade Aragón 03 apresentou a AP mais elevada, de 91,2 cm, e Califa Sur, a AP 

inferior de 49,0 cm (tabela 11). 

Durante muitos anos, as plantas com uma altura mais elevada eram eleitas pelos 

produtores, devido ao seu rápido desenvolvimento e fácil competição com infestantes, mesmo 

em solos de baixa fertilidade, estas plantas apresentavam rendimentos satisfatórios. A 

introdução de fertilizantes na agricultura, provocou o crescimento excessivo e acama destas 

plantas 111. A acama é um processo que afeta a estrutura do pedúnculo, essencial no transporte 

de hidratos de carbono para o grão, o que pode constituir um efeito negativo no rendimento. 

Desta maneira, um dos objetivos do melhoramento de trigos, tem sido a seleção e o 

desenvolvimento de plantas com alturas inferiores e com rendimentos superiores 112,113. 

Tabela 11. Altura de planta (cm) das variedades analisadas nos 3 tratamentos de fertilização avaliados. 

 

Dose de fertilizante 

 

Variedade 0 50 100 Média 

AN 58,8±1,4 57,7±0,87 65,1±1,5 60,7 

CS 48,7±4,8 46,2±0,35 52,1±2,0 49,0 

Ar 85,1± 3,0 92,3±1,4 96,3±4,2 91,2 

Ch 83,1±1,8 80,6±2,1 89,9±5,7 84,5 

Média 69,0 69,2 75,9  
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O efeito da variedade e da dose de azoto explicam 95% da variação encontrada. O efeito 

da variedade é mais significativo que o efeito do nível de N (tabela 12), de facto a altura do 

trigo é uma característica maioritariamente controlada pelo genótipo 114,115. As plantas do nível 

de fertilização N100, apresentaram uma altura média superior de 75,9 cm e estatisticamente 

diferente dos níveis de fertilização N0 e N50, resultado que corrobora com um estudo de 

Herwaarden em 1998,116 que verificou um efeito positivo na altura das plantas em estudo com 

aplicações crescentes de N. 

Tabela 12. Efeito da variedade, do tratamento e da interação entre os dois fatores na variação obtida para a 

variável altura de planta (cm). Resultado da comparação de médias mediante a prova Duncan com um nível de 

significância de 0,05. 

Fonte de Variação R2 SC gl F P  

Modelo 0,95 11138,66 11 40,16 ***  

Variedade  10657,44 3 140,88 *** Ar>Ch>AN>CS 

Azoto  369,62 2 7,33 ** N100>N50=N0 

Variedade*Azoto  111,61 6 0,74 n.s  

Erro  605,2 24    

Total  11743,86 35    

R2 – Coeficiente de determinação; SC – Soma de quadrados tipo III; gl – Graus de liberdade; F – valor do teste 

de F; P – Probabilidade: n.s – Não significativo; **:0,01 > P > 0,001; ***: P < 0,001. 

 

3.3.2 - Efeitos da fertilização diferenciada na variável comprimento do pedúnculo 

As variedades antigas apresentaram um comprimento de pedúnculo (CP) maior que as 

variedades modernas (tabela 13), sendo Aragón 03, a variedade com o CP superior, de 32,6 cm, 

e Califa Sur, a variedade com um pedúnculo de comprimento inferior (18,6 cm). 

As folhas são as principais estruturas da realização do processo de fotossíntese,117 no 

entanto existem órgãos não foliares capazes de realizar fotossíntese como é o caso da espiga e 

da parte exposta do pedúnculo, no trigo. O pedúnculo localiza-se no primeiro entrenó debaixo 

da espiga, o seu sistema vascular é essencial no transporte dos hidratos de carbono, durante o 

enchimento do grão e por isso esta estrutura apresenta funções críticas na produtividade dos 

cereais 118. Estes órgãos não foliares podem contribuir com 40 a 50% dos produtos 

fotossintéticos utilizados no desenvolvimento do trigo e dependendo da variedade, a 
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fotossíntese do pedúnculo e da vaina da folha bandeira pode contribuir com 9 a 12% para o 

peso final do grão 119. 

Tabela 13. Comprimento do pedúnculo (cm) das variedades analisadas nos 3 tratamentos de fertilização 

avaliados. 

 

Dose de fertilizante 

 

Variedade 0 50 100 Média 

AN 19,3±1,5 18,2±0,3 22,2±1,5 19,9 

CS 17,3±1,8 16,3±0,8 22,1±2,8 18,6 

Ar 30,5±2,2 31,7±3,3 35,5±2,4 32,6 

Ch 27,7±4,6 26,3±5,0 32,5±7,3 28,8 

Média 23,7 23,1 28,1  

  

 

Segundo a tabela 14, o efeito da variedade e da dose de azoto explicam 64% da variação 

encontrada. A análise da variância não demonstra um efeito significativo da dose de fertilizante, 

no entanto os valores em N100 são claramente superiores aos valores de N0 e N50 para todas 

as variedades. O efeito das diferentes variedades é bastante significativo na variável CP, sendo 

que, estatisticamente as variedades modernas diferenciam-se das variedades antigas. 

Tabela 14. Efeito da variedade, do tratamento e da interação entre os dois fatores na variação obtida para a 

variável comprimento do pedúnculo (cm). Resultado da comparação de médias mediante a prova Duncan com 

um nível de significância de 0,05. 

Fonte de variação R2 SC gl F P  

Modelo 0,64 1439,98 11 3,83 **  

Variedade  1254,08 3 12,24 *** Ar=Ch>AN=CS 

Azoto  174,18 2 2,55 n.s  

Variedade*Azoto  11,73 6 0,06 n.s  

Erro  819,79 24    

Total  2259,77 35    

R2 – Coeficiente de determinação; SC – Soma de quadrados tipo III; gl – Grãos de liberdade; F – Valor do teste 

de F; P –  Probabilidade: n.s – não significativo; **:0,01 > P > 0,001; ***: P < 0,001. 

 

Em 2003, Tripathi 91 estudou as características morfológicas de 12 variedades de trigo 

de primavera, desenvolvidas em 3 diferentes níveis de azoto (180, 240 e 300 kg N/ha), e tal 



  

 Resultados e Discussão  

45 

como neste estudo, o autor citado também verificou que o genótipo apresentava um efeito 

significativo na variável CP, ao contrário dos níveis de azoto. 

 

3.3.3 - Correlação entre variáveis morfológicas  

As variáveis AP e CP apresentam uma correlação positiva e estatisticamente 

significativa (tabela 15), quando se consideram todas amostras em conjunto ou as partições por 

níveis de azoto. De todos os componentes da altura do trigo, o comprimento do pedúnculo, 

parece ser a característica com o maior efeito na altura das plantas 113. Em 2012, Heidari 114 ao 

estudar a altura e o comprimento de pedúnculo de 107 plantas de trigo, verificou heritabilidades 

na ordem dos 94-99%, o que demonstra a elevada determinação genética destas características, 

sendo que a maioria dos QTLs identificados para o comprimento do pedúnculo eram 

coincidentes com os QTLs da altura de planta. Este resultado está de acordo com a influência 

do genótipo sobre ambos os parâmetros como demonstram as análises da variância das tabelas 

12 e 14. 

Tabela 15. Coeficientes de correlação de Pearson das variáveis morfológicas (AP – altura de planta; 

CP – comprimento do pedúnculo), considerando o número total de amostras e as partições por níveis de azoto 

(N). 

 

Nível de significância: **:0,01 > P > 0,001; ***: P < 0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N CP 

AP 

N0 0,82** 

N50 0,86*** 

N100 0,84*** 

Total 0,84*** 
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3.4 - Efeitos da fertilização diferenciada sobre as variáveis fenológicas 

Dentro da fenologia, foram estudadas as seguintes variáveis: dias para espigamento 

(DpE), dias para ântese (DpA) e dias para maturação (DpM).  

A figura 13 mostra as datas médias dos fenómenos de espigamento, ântese e maduração 

das quatro variedades estudadas, num gráfico que contém as temperaturas e precipitações 

médias desde meados de abril até finais de maio em La Canaleja. 

O ano agronómico 2014/2015, caracterizou-se por precipitações abaixo da média e 

irregulares, sendo que o mês de novembro foi muito húmido, desde dezembro até maio, houve 

poucas precipitações, e no mês de maio, crucial para a colheita, verificaram-se temperaturas 

acima da média, com pelo menos dois golpes de calor (13 e 18 de maio) (figura 13).  

 

Figura 13. Gráfico da precipitação e temperatura de abril e maio de 2015 e datas dos eventos fenológicos 

estudados. (15 de abril corresponde a 146 dias após a sementeira). 

 

3.4.1 - Efeitos da fertilização diferenciada na variável dias para espigamento 

É durante o espigamento que se dá a formação das espigas. Esta fase caracteriza-se por 

uma elevada absorção de nutrientes e água do solo bem como um elevado transporte de 

substâncias de reserva para as espigas em desenvolvimento. Além do défice de água, esta fase 
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é também sensível à temperatura 120,121. A fraca precipitação que caracterizou a campanha de 

2014/2015 pode ter resultado num constrangimento do desenvolvimento das espigas das 

variedades em estudo. No que diz respeito às temperaturas, os fenómenos de espigamento 

oscilaram, aproximadamente, entre 13 e 20ºC (figura 13), sendo que os valores mais favoráveis 

para esta fase estão entre 10 e 15ºC,120 e altas temperaturas (> 25ºC) podem resultar na 

diminuição do número de espigas ou do número de grãos por espiga, e por consequente numa 

diminuição do rendimento 120,121.  

Observando a tabela 16, verifica-se que as variedades antigas apresentam uma data de 

espigamento mais tardia do que as variedades modernas, sendo que Chamorro parece ser a 

variedade mais tardia, com um DpE de 167 dias, enquanto Artur Nick, a variedade mais precoce 

com um DpE de 149 dias. Este facto está de acordo com a caracterização destas variedades em 

que Chamorro é uma variedade tardia e Artur Nick uma variedade precoce. 

Tabela 16. Dias para espigamento (dias) das variedades analisadas nos 3 tratamentos de fertilização avaliados. 

 Dose de fertilizante  

Variedade 0 50 100 Média 

AN 149±0,9 149±0,9 149±0,9 149 

CS 150±1,2 150±1,2 151±1,5 151 

Ar 162±0,3 162±0,3 162±0,3 162 

Ch 167±0,6 167±0,7 167±0,9 167 

Média 157 158 158  

 

O efeito da variedade é bastante significativo na variável DpE, ainda que as variedades 

modernas não sejam estatisticamente diferentes entre si. Não se verifica um efeito da 

fertilização azotada e o efeito da variedade e dose de azoto explicam 97% da variação 

encontrada (tabela 17). 
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Tabela 17. Efeito da variedade, do tratamento e da interação entre os dois fatores na variação obtida para a 

variável dias para espigamento (dias). Resultado da comparação de médias mediante a prova Duncan com um 

nível de significância de 0,05. 

R2 – Coeficiente de determinação; SC – Soma de quadrados tipo III; gl – Grãos de liberdade; F – Valor do teste 

de F; P –  Probabilidade: n.s – não significativo; ***: P < 0,001. 

 

A variável dias para espigamento além de ser bastante influenciada pelo genótipo tem 

um carácter poligénico, como demonstra o estudo de Kuchel realizado em 2006 122. Este autor, 

juntamente com os seus colaboradores, estudou uma população de trigos australianos nas 

mesmas condições ambientais, com o objetivo de identificar loci associados ao espigamento. 

Observou uma grande variação nas datas de espigamento dentro da população estudada e 

concluiu que este caracter é controlado por vários genes. A variável DpE é dependente de 

características como a sensibilidade das plantas ao período de vernalização, ao fotoperíodo, 

controladas por locus presentes no cromossoma 1A, 2A, 2B, 6D, 7A e 7B. 

 

3.4.2 - Efeitos da fertilização diferenciada na variável dias para ântese 

A ântese é o fenómeno através do qual ocorre a extrusão das anteras, tendo uma duração 

de, aproximadamente, 3 a 4 dias 121 

Observando a tabela 18, verifica-se que tal como para a data de espigamento, as 

variedades antigas apresentaram datas de ântese mais tardias que as variedades modernas, o que 

é explicado pelos processos de seleção e melhoramento. O mesmo se verifica para o trigo duro, 

no qual a transição das variedades antigas para as variedades modernas, resulta no adiantamento 

da ântese, por redução na sensibilidade ao fotoperíodo e redução no período de vernalização. 

Desta forma, o desenvolvimento do grão, poderá ocorrer em condições de temperatura e 

disponibilidade de água mais favoráveis 15. 

Fonte de variação R2 SC gl F P  

Modelo 0,97 2088,22 11 80,4 ***  

Azoto  0,22 2 0,05 n.s  

Variedade  2087,33 3 294,68 *** Ch>Ar>CS=AN 

Azoto*Variedade  0,67 6 0,05 n.s  

Erro  56,67 24    

Total  2144,89 35    
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Tabela 18. Dias para ântese (dias) das variedades analisadas nos três tratamentos de fertilização 

avaliados. 

 Dose de fertilizante  

Variedade 0 50 100 Média 

AN 153±1,3 155±0,0 155±0,0 154 

CS 158±1,5 158±1,5 158±1,5 158 

Ar 165±0,6 165±0,6 165±0,6 165 

Ch 168±0,0 168±0,3 168±0,3 168 

Média 161 161 161  

 

A variedade Chamorro apresentou a data de ântese mais tardia e Artur Nick a data de 

ântese mais precoce, de 168 e 154 dias (tabela 18), respetivamente.  

As temperaturas às quais ocorreram os fenómenos de ântese oscilaram, 

aproximadamente, entre 12 e 20ºC, sendo que os valores ótimos estão entre 18 e 24ºC 123. 

Existem estudos que demonstram que as altas e baixas temperaturas e o stress hídrico 

influenciam a ântese e podem resultar na diminuição do rendimento, pois a formação dos grãos 

depende da produção e transferência de grãos viáveis de pólen para o estigma, do crescimento 

dos tubos de pólen no estilete e da sua fertilização efetiva, etapas que são altamente suscetíveis 

à temperatura e seca 123,124.  

Chakrabarti, em 2013 verificou que variedades de trigo mole e trigo duro, cujos 

fenómenos de ântese decorreram a temperaturas médias de 11,6 e 12,9ºC, apresentavam 

esterilidade dos grãos de pólen na ordem dos 46,1 e 32,8%, respetivamente. Neste estudo, o 

fenómeno da ântese da variedade Califa Sur, ocorreu à temperatura de, aproximadamente, 12ºC 

(figura 13) o que pode ter causado algum constrangimento no desenvolvimento dos grãos. O 

autor citado também verificou que temperaturas acima dos 15ºC resultavam num aumento da 

fertilidade e que a germinação do pólen era máxima a temperaturas entre 18 e 24ºC.  

A análise da variância realizada demonstra que a variedade tem um efeito significativo 

na variável DpA, sendo que todas as variedades são estatisticamente diferentes entre si, ao 

contrário do nível de fertilizante. A variedade e a dose de azoto explicam 95% da variação 

encontrada (tabela 19). 
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Tabela 19. Efeito da variedade, do tratamento e da interação entre os dois fatores na variação obtida para a 

variável dias para ântese (dias). Resultado da comparação de médias mediante a prova Duncan com nível de 

significância de 0,05. 

Fonte de variação R2 SC gl F P  

Modelo 0,95 1064,89 11 38,72 ***  

Variedade  1061,11 3 141,48 *** Ch>Ar>Ca>AN 

Azoto  1,39 2 0,28 n.s  

Variedade*Azoto  2,39 6 0,16 n.s  

Erro  60 24    

Total  1124,89 35    

R2 – Coeficiente de determinação; SC – Soma de quadrados tipo III; gl – Graus de liberdade; F – Valor do teste 

de F: P – Probabilidade: n.s – não significativo; ***: P < 0,001. 

 

3.4.3 - Efeitos da fertilização diferenciada na variável dias para maturação 

Observando a tabela 20 verifica-se que, tal como para as outras variáveis fenológicas, 

as variedades antigas apresentam uma maturação mais tardia que as variedades modernas. 

Tabela 20. Dias para maturação (dias) das variedades analisadas nos três tratamentos de fertilização avaliados. 

 Dose de fertilizante  

Variedade 0 50 100 Média 

AN 179±0,7 180±0,7 180±0,7 180 

CS 181±2,3 182±1,5 183±2,1 182 

Ar 189±1,0 191±0,3 191±0,3 191 

Ch 191±1,5 192±0,3 193±0,0 192 

Média 185 187 187  

 

A variedade mais tardia, Chamorro, apresenta uma maturação aos 192 dias e a variedade 

mais precoce, Artur Nick, uma maturação aos 180 dias (tabela 20).  

Segundo a figura 13, observa-se que a diferença entre a data de maturação da variedade 

mais precoce (Artur Nick) e a mais tardia (Chamorro) é bastante menor que as suas datas de 

espigamento, possivelmente devido ao pico de calor e seca sofrido durante este período (12 dias 

entre maturação e 18 dias entre espigamento). O défice de água pode acelerar a maturação 
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fisiológica, a senescência da planta e assim diminuir a duração do desenvolvimento do grão, 

125,126 resultando na diminuição do número e tamanho dos grãos, e consequentemente em perdas 

no rendimento. Estima-se que nestas fases, a seca severa pode provocar perdas no rendimento 

na ordem dos 30% 127. 

A temperatura ótima para a maturação fisiológica oscila entre os 22 e 25ºC 120. Nas 

plantas em estudo a maturação oscilou, aproximadamente, entre 20 e 22ºC, à exceção da 

variedade Califa Sur cuja temperatura de maturação foi de, aproximadamente, 13ºC (figura 13), 

sendo que a temperatura mínima para uma maturação efetiva é de 15ºC 120.  

A variedade tem um efeito bastante significativo sobre a variável estudada, no entanto, 

apenas as variedades modernas são estatisticamente diferentes entre si. Tal como as restantes 

variáveis fenológicas, o efeito do fertilizante não é significativo. A variedade e a dose de 

fertilizante explicam 91% da variação encontrada. (tabela 21).  

Tabela 21.  Efeito da variedade, do tratamento e da interação entre os dois fatores na variação obtida para a 

variável dias para maturação (dias). Resultado da comparação de médias mediante a prova Duncan com um nível 

de significância de 0,05. 

Fonte de variação R2 SC Gl F P  

Modelo 0,91 1006,31 11 21,67 ***  

Variedade  981,64 3 77,5 *** Ch=Ar>Ca>AN 

Azoto  20,22 2 2,39 n.s  

Variedade*Azoto  4,44 6 0,18 n.s  

Erro  101,33 24    

Total  1107,64 35    

R2 – Coeficiente de determinação; SC – Soma de quadrados tipo III; gl – Graus de liberdade; F – Valor do teste 

de F: P – Probabilidade: n.s – não significativo; ***: P < 0,001. 

 

No caso das plantas em estudo, e em termos da duração do ciclo entre o espigamento e 

a maturação, Chamorro é a variedade que apresenta uma duração menor do ciclo (25 dias) 

enquanto que Artur Nick, Califa Sur e Aragón 03 apresentam durações de 31, 31 e 29 dias, 

respetivamente. 
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3.4.4 - Correlação entre as variáveis fenológicas 

Observando a tabela 22, verifica-se que todas as variáveis fenológicas estão 

correlacionadas de forma positiva e estatisticamente significativa, quando se consideram todas 

as amostras em conjunto ou as partições por níveis de azoto.  Este resultado está de acordo com 

a influência do genótipo sobre as variáveis da fenologia como demonstram as análises da 

variância descritas nas tabelas 17, 19 e 21.  

A influência do nível de N parece afetar em menor escala a fenologia do que outras 

condições ambientais como a temperatura ou a disponibilidade de água, sendo que não é 

consistente na literatura, pois: existe uma grande variação na resposta das variedades à 

disponibilidade de N, além disso a influência deste nutriente é diferente para cada fase 

fenológica e com o decorrer do desenvolvimento do estudo é difícil perceber o nível de N que 

está disponível, principalmente devido ao ciclo dos nutrientes no solo, armazenamento na 

planta e interação com a água do solo 121. 

Tabela 22. Coeficientes de correlação de Pearson das variáveis fenológicas (DpE – dias para espigamento; DpA 

– dias para ântese; DpM – dias para maturação) considerando o número total de amostras e as partições por 

níveis de azoto (N). 

 N DpA DpM 

DpE 

N0 0,94*** 0,94*** 

N50 
0,98*** 0,96*** 

N100 

Total 0,97*** 0,95*** 

DpA 

N0 

--- 

0,94*** 

N50 0,97*** 

N100 0,98*** 

Total 0,96*** 

Nível de significância: ***: P < 0,001 
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3.5 - Efeitos da fertilização diferenciada sobre as varáveis do rendimento 

Para inferir acerca do rendimento das variedades em estudo, foram consideradas as 

seguintes variáveis: rendimento baseado no metro linear (RML), índice de colheita (IC), 

densidade de espigas (DE), número de grãos por espiga (NGE), peso de 1000 grãos (P1000) e 

número de grãos por unidade de área (NGA), cujos resultados são descritos a seguir. 

 

3.5.1 - Efeitos da fertilização diferenciada na variável rendimento baseado no metro linear 

A variável rendimento baseado no metro linear (RML), expressa em Kg/ha, foi estimada 

a partir do rendimento do grão das plantas colhidas num metro linear das parcelas. 

Observando a tabela 23, verifica-se que as variedades modernas apresentaram valores 

de RML mais elevados que as variedades antigas. Estes resultados corroboram com um estudo 

realizado por Siddique em 1989,16 que ao analisar 10 variedades de trigo numa localidade da 

Austrália, com um clima similar ao Mediterrâneo, verificou que a variedade moderna com o 

maior rendimento, superou em 63% a variedade antiga com o rendimento mais baixo. 

Migliorini em 2016,20 num estudo realizado no norte de Itália em condições orgânicas, também 

verificou que as variedades modernas apresentaram rendimentos médios de 3.05 t/ha e as 

variedades antigas, rendimentos de 2.05 t/ha. 

Tabela 23. Rendimento baseado no metro linear (kg/ha) das variedades analisadas nos três tratamentos de 

fertilização avaliados. 

 Dose de fertilizante  

Variedade 0 50 100 Média 

AN 3621±203 3084±86 3185±364 3296 

CS 3003±334 2284±531 2696±508 2661 

Ar 1719±90 1911±65 2201±294 1944 

Ch 1486±105 1075±176 1211±304 1257 

Média 2457 2088 2323  
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As variedades modernas são desenvolvidas, principalmente, para a obtenção de maiores 

rendimentos em sistemas de agricultura intensiva, com elevados fatores de produção,16,128 no 

entanto, em condições de desenvolvimento mais desfavoráveis, estas variedades são capazes de 

assegurar bons rendimentos, 22,26 tal como verificado neste estudo. 

A variedade moderna Artur Nick apresentou o maior RML, com um valor de 3296 kg/ha 

e variedade antiga Chamorro, o valor mais baixo (1257 kg/ha). Segundo a descrição das 

variedades do GENVCE,102 a variedade Califa Sur é mais produtiva que a variedade Artur Nick, 

o que não se verifica neste estudo. Os fenómenos de espigamento, ântese e maduração da 

variedade Califa Sur, ocorreram a temperaturas mais baixas que as restantes variedades (figura 

13), o que pode ter resultado numa diminuição da produtividade desta variedade. 

 Segundo a tabela 24, o efeito da variedade e a dose de azoto explicam 78% da variação 

encontrada. O efeito da variedade é bastante notável, sendo todas as variedades estatisticamente 

diferentes. De facto, a resposta do rendimento ao nível de fertilização, depende da variedade 

em causa 129. A fertilização não parece ter qualquer efeito significativo na variável em estudo, 

ainda assim é de salientar que nas variedades comerciais e na variedade local Chamorro, os 

rendimentos mais elevados foram obtidos nas parcelas sem tratamento fertilizante ao contrário 

da variedade Aragón 03. 

Tabela 24. Efeito da variedade, do tratamento e da interação entre os dois fatores na variação obtida para a 

variável rendimento baseado no metro linear (kg/ha). Resultado da comparação de médias mediante a prova 

Duncan com um nível de significância de 0,05. 

Fonte de Variação R2 SC Gl F P  

Modelo 0,78 22917792 11 7,81 ***  

Variedade  21030727 3 26,29 *** AN>CS>Ar>Ch 

Azoto  836697,2 2 1,57 n.s  

Variedade*Azoto  1050368 6 0,66 0,6848  

Erro  6399475 24    

Total  29317267 35    

R2 – Coeficiente de determinação; SC – Soma de quadrados tipo III; gl – Graus de liberdade; F – Valor do teste 

de F; P – Probabilidade: n.s – não significativo; ***: P < 0,001. 

 

Em 2008, Ruiz 130 e os seus colaboradores analisaram 65 variedades de trigo duro 

desenvolvidas em dois regimes de fertilização azotada (80 e 220 Kg N/ha), neste estudo, 51% 



  

 Resultados e Discussão  

55 

das variedades obtiverem um maior rendimento à concentração mais baixa de azoto e 23% não 

responderam à variação de fertilizante. A redução do rendimento com a adição de N, pode ser 

devido a um fenómeno conhecido por haying-off, que se caracteriza por um amadurecimento 

precoce dos cereais e um curto enchimento do grão. Este fenómeno ocorre em determinadas 

condições como por exemplo: alto teor de azoto no solo, défice de água, períodos de alta 

temperatura e elevados níveis de fertilizante, que podem favorecer um crescimento vigoroso da 

parte vegetativa do cereal, levando a uma depleção da água disponível no solo para outras fases 

como o enchimento do grão 116,131. 

A falta de resposta das variedades ao nível de fertilização pode também, ser explicada 

pela fraca precipitação durante o desenvolvimento das plantas. O nível de hidratação do solo 

influencia a absorção e utilização do N por parte das plantas, a baixos níveis de água no solo, a 

absorção de azoto é menor e as interações entre níveis de fertilização e rendimento não são, 

normalmente, significativas, bem como as interações fertilizante*variedade 132. Outra 

explicação admissível pode ser a alta quantidade de N mineral nos solos, pois nesta situação as 

plantas não respondem ao fertilizante aplicado 133. 

 

3.5.2 - Efeitos da fertilização diferenciada na variável índice de colheita 

Observando a tabela 25, verifica-se que as variedades modernas apresentaram valores 

mais elevados de índice de colheita (IC) que as variedades antigas, resultados que corroboram 

com diversos estudos 134–136. Este facto pode indicar que as variedades modernas são mais 

eficientes no transporte dos produtos de reserva durante a fase de enchimento do grão em 

comparação com as variedades antigas, 137 porém o aumento da variável IC, tem sido um dos 

objetivos do melhoramento das variedades de trigo, pela seleção de plantas com uma altura 

menor e rendimentos superiores 136. 
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Tabela 25. Índice de colheita das variedades analisadas nos três tratamentos de fertilização avaliados. 

 Dose de fertilizante   

Variedade 0 50 100 Média 

AN 0,42±0,02 0,39±0,01 0,42±0,02 0,41 

CS 0,37±0,04 0,35±0,04 0,36±0,05 0,36 

Ar 0,26±0,01 0,28±0,02 0,26±0,02 0,26 

Ch 0,23±0,04 0,19±0,05 0,19±0,06 0,20 

Média 0,32 0,30 0,31  

 

A variedade Artur Nick apresenta o maior IC, com um valor de 0,41, e a variedade 

Chamorro, o menor IC, com um valor de 0,20.  

De maneira geral, verifica-se que o IC é menor para níveis de N superiores, nos quais 

as plantas em estudo apresentam alturas superiores, de facto, a parte vegetativa das plantas 

tende a aumentar a níveis de fertilizante superiores e a partir dos quais não existe resposta do 

rendimento, o que torna expectável a diminuição da variável IC 135. 

A variedade apresenta um efeito bastante significativo, ainda que as variedades 

modernas não sejam estatisticamente diferentes, enquanto o efeito do fertilizante não é 

significativo, resultados que corroboram com a revisão sobre a variável IC do autor Hay em 

1995 137. Neste estudo é evidenciada a alta heritabilidade desta variável, que pode chegar aos 

97% para variedades de trigo indianas. A variedade e a dose de azoto explicam 75% da variação 

encontrada (tabela 26). 
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Tabela 26. Efeito da variedade, do tratamento e da interação entre os dois fatores na variação obtida para a 

variável índice de colheita. Resultado da comparação de médias mediante a prova Duncan com um nível de 

significância de 0,05.  

Fonte de variação R2 SC gl F P  

Modelo 0,75 0,25 11 6,7 ***  

Variedade  0,24 3 23,85 *** AN=CS>Ar>Ch 

Azoto  0,0023 2 0,34 n.s  

Variedade*Azoto  0,01 6 0,25 n.s  

Erro  0,08 24    

Total  0,33 35    

R2 – Coeficiente de determinação; SC – Soma de quadrados tipo III; gl – Graus de liberdade; F – Valor do                 

teste de F; P – Probabilidade: n.s – Não significativo; ***: P < 0,001. 

 

3.5.3 - Efeitos da fertilização diferenciada na variável densidade de espigas 

A variável densidade de espigas (DE) é uma das componentes de rendimento mais 

importantes a ter em conta em situações de défice de água durante o desenvolvimento das 

plantas, pois nestas condições é uma das variáveis que parece influenciar mais o rendimento,89 

visto que as espigas se formam durante o período mais sensível a este tipo de stresse 138 . 

Observando a tabela 27, verifica-se que Aragón 03 é a variedade com a DE mais elevada 

(587,2 espigas/m2), enquanto a variedade Chamorro apresenta o valor mais baixo (464,4 

espigas/m2).  

Tabela 27. Densidade de espigas (espigas/m2) das variedades analisadas nos três tratamentos de fertilização 

avaliados. 

 Dose de fertilizante  

Variedade 0 50 100 Média 

AN 531,7±31,8 465,0±23,6 473,3±51,8 490,0 

CS 573,3±46,8 420,0±20,2 511,7±98 501,7 

Ar 658,3±81,9 508,3±40,4 595,0±108,3 587,2 

Ch 530,0±55,1 413,3±38,4 450,0±26,5 464,4 

Média 573,3 451,7 507,5  

 



  

 Resultados e Discussão  

58 

Após a análise da variância (tabela 28), constata-se que a variedade não apresenta um 

efeito significativo na DE, ao contrário das outras variáveis em estudo. O nível de azoto tem 

um efeito pouco significativo na DE, e a variação explicada pela variedade e dose de azoto não 

é significativa. 

 

Tabela 28. Efeito da variedade, do tratamento e da interação entre os dois fatores na variação obtida para a 

variável densidade de espigas (espigas/m2). Resultado da comparação de médias mediante a prova Duncan com 

um nível de significância de 0,05 

Fonte de variação R2 SC gl F P  

Modelo 0,41 175558,3 11 1,5 n.s  

Variedade  76547,2 3 2,4 n.s  

Azoto  89016,7 2 4,3 * N0≥N100≥N50 

Variedade*Azoto  9994,4 6 0,2 n.s  

Erro  250366,7 24    

Total  425925 35    

R2 – Coeficiente de determinação; SC – Soma de quadrados tipo III; gl – Graus de liberdade; F – Valor do teste 

de F; P – Probabilidade: n.s – Não significativo; *: 0,05 > P > 0,001. 

 

As plantas do nível de fertilização N0 apresentam o valor mais elevado da variável DE 

(573,3 espigas/m2). As plantas do nível N50 e N100 apresentam valores inferiores (451,7 e 

507,5 espigas/m2, respetivamente). Este resultado contrasta com um estudo realizado em 1993 

por Austin e os seus colaboradores,134 que analisando uma variedade de trigo moderna 

(Brimstone) e uma variedade antiga (Square Head's Master), verificaram que aplicações 

crescentes de azoto, implicavam valores mais elevados da variável DE, sendo este número 

superior para a variedade moderna. O autor Herwaarden, em 1998 131 observou a mesma 

tendência durante a ântese, no entanto na fase de plantas maduras o efeito do N resultou ser 

significativo apenas para um dos locais de desenvolvimento das plantas, pois ocorreu uma 

redução, na ordem dos 10-14%, de espigas entre a ântese e a maturação. 

 

3.5.4 - Efeitos da fertilização diferenciada na variável número de grãos por espiga 

Observando a tabela 29, verifica-se que as variedades modernas apresentaram um 

número de grãos por espiga (NGE) mais elevado que as variedades antigas. Em 2006, Álvaro e 
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os seus colaboradores, 21 ao analisar 24 variedades modernas e antigas de trigo duro espanhol 

observaram a mesma tendência. O número de grãos por espiga das variedades modernas 

superava em 19,5% as variedades antigas, o que podia ser resultado do efeito pleiotrópico dos 

genes Rht das variedades modernas (genes que, quando presentes, diminuem a altura das 

plantas) 139. As variedades espanholas estudadas que continham estes genes, apresentaram um 

aumento de 13% no número de grãos por espiga 21.  

Tabela 29. Número de grãos por espiga (grãos/espiga) das variedades analisadas nos três tratamentos de 

fertilização avaliados. 

 Dose de fertilizante   

Variedade 0 50 100 Média 

AN 32,4±0,5 35,6±1,7 31,8±3,0 33,3 

CS 29,5±0,5 31,1±3,3 27,6±0,8 29,4 

Ar 14,8±1,1 16,5±1,4 19,7±0,8 17,0 

Ch 18,1±1,4 18,3±2,6 18,5±2,6 18,3 

Média 23,7 25,4 24,4  

 

O NGE, é uma variável que é influenciada pelo número de flores férteis presentes na 

espiga (mais evidente nas variedades antigas) e pela fixação dos grãos (mais evidente nas 

variedades modernas) 87. 

A variedade Artur Nick apresentou o maior NGE, com um valor de 33,3 grãos/espiga, e 

Aragón 03, o menor valor de NGE, de 17,0 grãos/espiga (tabela 29), embora tenha apresentado 

a maior DE (tabela 27), de facto, existem evidências que em ambientes sem rega, um maior 

número de espigas pode estar associado a um menor valor de NGE 138 e que estas variáveis 

podem não apresentar qualquer tipo de associação 131. 

O efeito da variedade é bastante significativo, embora as variedades antigas não 

apresentem diferenças significativas entre si. O nível de fertilização não parece apresentar 

qualquer efeito na variável estudada, ainda assim é possível observar que nas variedades 

modernas, o NE aumenta de N0 para N50 e decresce no nível N100. A variedade Aragón 03 

apresenta um aumento da variável com o aumento da quantidade de fertilizante e na variedade 

Chamorro não é possível observar qualquer tendência. A variedade e a dose de azoto explicam 

88% da variância encontrada (tabela 30),  
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Tabela 30. Efeito da variedade, do tratamento e da interação entre os dois fatores na variação obtida para a 

variável número de grãos por espiga (grãos/espiga). Resultado da comparação de médias mediante a prova 

Duncan com um nível de significância de 0,05. 

R2 – Coeficiente de determinação; SC – Soma de quadrados tipo III; gl – Graus de liberdade; F – Valor do teste 

de F; P – Probabilidade: n.s – não significativo; ***: P < 0,001. 

 

3.5.5 - Efeitos da fertilização diferenciada na variável peso de 1000 grãos  

Observando a tabela 31, verifica-se que as variedades antigas apresentam um valor de 

peso de 1000 grãos (P1000) superior às variedades modernas, um resultado expectável, pois as 

variedades modernas são mais produtivas e, segundo inúmeros estudos, existe uma relação 

negativa entre o rendimento e a variável P1000 16,140,141. Uma das explicações para este facto é 

que existe competição entre os grãos em crescimento no período após a ântese, ou seja, à medida 

que os grãos se vão desenvolvendo, cada grão vai tendo um acesso mais limitado aos 

assimilados necessários para maximizar o seu crescimento. Outra explicação admissível é o 

facto de que quando uma variedade produz mais grãos, os grãos adicionais dispostos em 

posições distais nas espigas centrais ou em espigas extremas, podem apresentar um peso mais 

baixo e, assim reduzir a média do peso de cada grão 140. Esta teoria corrobora com um estudo 

realizado pelo autor Acreche em 2006,141 no qual verificou que a contribuição dos grãos distais, 

das espigas centrais, para o peso médio do grão era maior com o aumento do número de grãos 

por unidade de área, e que os grãos proximais tinham um peso mais elevado que os distais. 

 

 

Fonte de variação R2 SC gl F P  

Modelo 0,88 4,29E+08 11 7 ***  

Variedade  3,72E+08 3 21 *** AN=CS>Ch=Ar 

Azoto  26203676 2 2 n.s  

Variedade*Azoto  31167451 6 1 n.s  

Erro  1,41E+08 24    

Total  5,71E+08 35    
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Tabela 31. Peso de 1000 grãos (g) das variedades analisadas nos três tratamentos de fertilização avaliados. 

 Dose de fertilizante  

Variedade 0 50 100 Média 

AN 29,2±0,9 26,7±0,8 26,2±1,3 27,4 

CS 25,2±2,5 24,8±1,5 24,4±1,1 24,8 

Ar 30,7±0,9 31,2±1,1 30,2±0,5 30,7 

Ch 31,7±1,0 31,2±1,1 33,5±0,8 32,1 

Média 29,2 28,5 28,6  

 

Segundo os dados da Encuesta de calidad de los trigos españoles da Asociación 

Española de Técnicos Cerealistas (AETC),142 em 2015, as variedades Artur Nick, Califa Sur e 

Chamorro apresentaram um valor de P1000 médio de 30,7 g, 39,5 g e 30,9 g, respetivamente, 

enquanto neste estudo a variedade Chamorro apresentou o valor mais elevado para a variável 

estudada (32,1 g), e Califa Sur o valor inferior, de 24,8 g, bastante menor que a média verificada 

para esta variedade na colheita de 2015. O défice de precipitação verificado durante o 

desenvolvimento das plantas, nomeadamente entre a ântese e a maturação, pode reduzir a 

duração do enchimento do grão e a translocação de reservas para os grãos e por consequente a 

massa dos mesmos,82 ainda que haja evidências que a variável P1000 é das componentes do 

rendimento mais estáveis no que diz respeito às condições abióticas como a disponibilidade de 

água 138. 

 O efeito do fertilizante não é estatisticamente significativo na variável em estudo, o que 

contraria o estudo de Guarda em 2004,22 no qual é demonstrado que a variável P1000 diminui 

significativamente com o aumento do nível de fertilização, sendo esta diminuição distinta para 

as variedades modernas e antigas. Por outro lado, Austin em 1993 134 verificou que os grãos 

apresentavam uma massa média superior a níveis de N intermédios. O efeito da variedade é 

bastante significativo, ainda que as variedades antigas não apresentem diferenças significativas 

entre si. O efeito da variedade e dose de azoto explicam 74% da variação encontrada (tabela 

32). 
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Tabela 32. Efeito da variedade, do tratamento e da interação entre os dois fatores na variação obtida para a 

variável peso de 1000 grãos (g). Resultado da comparação de médias mediante a prova Duncan com um nível de 

significância de 0,05. 

Fonte de variação R2 SC gl F P  

Modelo 0,74 317,33 11 6,36 ***  

Variedade  291,2 3 21,38 *** Ch=Ar>AN>CS 

Azoto  3,49 2 0,38 n.s  

Variedade*Azoto  22,63 6 0,83 n.s  

Erro  108,94 24    

Total  426,27 35    

R2 – Coeficiente de determinação; SC – Soma de quadrados tipo III; gl – Graus de liberdade; F – Valor do teste 

de F; P – Probabilidade: n.s – não significativo; ***: P < 0,001. 

 

3.5.6 - Efeitos da fertilização diferenciada na variável número de grãos por unidade de 

área 

A variável número de grãos por unidade de área (NGA) é considerada a componente 

mais importante e mais determinante para o rendimento do trigo. Esta variável é influenciada 

pelas condições atmosféricas durante a ântese e a fase de enchimento do grão, pelo número de 

espigas por unidade de área, pelo teor de assimilados presentes na espiga que influencia a 

sobrevivência das flores, entre outros 143. O azoto acumulado e armazenado pelas plantas, está 

associado ao teor de N nas espigas, fator determinante do número de grãos e do rendimento 144. 

A absorção por parte das plantas deste nutriente é influenciada por fatores ambientais como a 

disponibilidade de água no solo 145. No caso do trigo, o défice de água durante o 

desenvolvimento das plantas faz-se notar principalmente na redução do número de grãos, 

enquanto em plantas como a cevada e o milho, a seca reduz o tamanho dos grãos 138,146. 

Na tabela 33, observa-se que as variedades modernas, apresentam um NGA superior às 

variedades antigas, como verificado noutros estudos 22,87. As variedades modernas possuem 

características fisiológicas, como uma data de ântese antecipada, que permite que o enchimento 

do grão possa ocorrer em condições ambientais mais favoráveis, além disso estas plantas 

apresentam, normalmente uma menor quantidade de material vegetativo, o que permite que 

haja uma maior quantidade de nutrientes particionados para o desenvolvimento dos grãos 22. 
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Tabela 33. Número de grãos por unidade de área (grãos/m2) das variedades analisadas nos três tratamentos de 

fertilização avaliados. 

 

                         Dose de fertilizante 

  

Variedade 0 50 100 Média 

AN 12367±706 11721±328 11975±1030 12021 

CS 10978±1069 8951±2177 12388±2007 10773 

Ar 5534±293 6108±289 7437±982 6360 

Ch 4409±264 3496±548 3738±806 3881 

Média 8322 7569 8884  

 

A variedade Artur Nick apresentou o valor mais elevado de NGA (12021 grãos/m2), 

aproximadamente três vezes superior ao valor mais baixo verificado (3881 grãos/m2) da 

variedade Chamorro. Para as variedades Califa Sur e Aragón 03, o maior valor da variável 

NGA é obtido no tratamento N100, enquanto que nas variedades Artur Nick e Chamorro, é o 

tratamento N0 que resulta no valor mais elevado (tabela 33).  

O efeito da variedade é bastante significativo, sendo que as variedades modernas não 

são significativamente diferentes. A variedade e dose de azoto explicam 83% da variação 

encontrada. O nível de fertilização não parece mostrar um efeito claro e significativo sobre a 

variável NGA (tabela 34), ainda que existam vários estudos que contrariam esta tendência, nos 

quais aplicações crescentes de fertilizante levam ao aumento significativo do número de grãos 

por unidade de área 22,82,116. 
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Tabela 34. Efeito da variedade, do tratamento e da interação entre os dois fatores na variação obtida para a 

variável número de grãos por unidade de área (grãos/m2). Resultado da comparação de médias mediante a prova 

Duncan com um nível de significância de 0,05. 

Fonte de variação R2 SC gl CM F P  

Modelo 0,83 414807239 11 37709749 10,98 ***  

Azoto  10452429,7 2 5226214,87 1,52 n.s  

Variedade  389201133 3 129733711 37,78 *** AN=CS>Ar>Ch 

Azoto*variedade  15153676,3 6 2525612,72 0,74 n.s  

Erro  82403368,4 24 3433473,68    

Total  497210607 35     

R2 – Coeficiente de determinação; SC – Soma de quadrados tipo III; gl – Graus de liberdade; F – Valor do teste 

de F; P – Probabilidade: n.s – não significativo; ***: P < 0,001. 

 

3.5.7 - Correlação entre as variáveis do rendimento 

Segundo a tabela 35, a variável RML apresenta correlações positivas com as variáveis 

IC, NGE e NGA. As correlações mais elevadas verificam-se entre as variáveis RML e NGA, o 

que está de acordo com outros estudos,22,140 ainda que existam evidências que a variável NGA 

pode não ser determinante para o rendimento, quando o rendimento se correlaciona de forma 

positiva com o peso dos grãos 145. Neste estudo, a variável P1000 correlaciona-se de forma 

negativa com a variável RML, o que indica que o número de grãos tem mais influência no 

rendimento, do que o peso dos mesmos. Esta correlação deixa de ser significativa nos níveis de 

fertilizante N0 e N100, pois para níveis superiores de fertilizante, está evidenciado que não 

existe resposta do rendimento significativa 147.  

A variável DE não se correlaciona com nenhuma das outras componentes do 

rendimento, no entanto existem inúmeros estudos, que apontam DE como uma das variáveis 

mais influentes no rendimento, principalmente em situações de seca 22,89,138,110.  

Em suma, com as variedades em estudo, a seleção para o rendimento deverá ter por base 

variáveis como NGA, NGE ou IC. 
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Tabela 35. Coeficientes de correlação de Pearson das variáveis do rendimento (RML – rendimento baseado no 

metro linear; IC – índice de colheita; DE – densidade de espigas; NGE – número de grãos por espiga; P1000 – 

peso de 1000 grãos; NGA – número de grãos por m2;), considerando o número total de amostras e as partições 

por níveis de azoto (N). 

 N IC DE NGE NG P1000 

RML 

N0 0,85*** -0,10 n.s 0,92*** 0,99*** -0,64** 

N50 0,92*** 0,27 n.s 0,80** 0,98*** -0,56 n.s 

N100 0,80** 0,51 n.s 0,50 n.s 0,95*** -0,44 n.s 

Total 0,85*** 0,29 n.s 0,72*** 0,96*** -0,45** 

DE 

N0 -0,36 ns 

--- 

-0,25 n.s -0,08 n.s -0,11 n.s 

N50 -0,01 n.s -0,27 n.s 0,17 n.s 0,25 n.s 

N100 -0,03 n.s -0,25 n.s 0,40 n.s 0,08 n.s 

Total -0,07 n.s -0,25 n.s 0,21 n.s 0,15 n.s 

NGE 

N0 0,82** 

--- 

0,93*** -0,68** 

N50 0,83*** 0,86*** -0,80** 

N100 0,65* 0,61* -0,70* 

Total 0,74*** 0,77*** -0,66*** 

NG 

N0 0,87*** 

--- 

-0,74** 

N50 0,93*** -0,70* 

N100 0,80** -0,69* 

Total 0,85*** -0,66*** 

P1000 

N0 -0,66* 

 

--- 

N50 -0,65* 

N100 -0,52 n.s 

Total -0,53** 

Nível de significância: n.s – não significativo; *: 0,05 > P > 0,01; **:0,01 > P > 0,001; ***: P < 0,001 
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3.6 - Efeitos da fertilização diferenciada nas variáveis da qualidade 

Para inferir acerca da qualidade das farinhas das variedades em estudo, foram 

consideradas as seguintes variáveis: teor proteico (TP), volume de sedimentação (VS), tempo 

de mistura (TM) e percentagem de decaimento (PD), cujos resultados são descritos a seguir. 

 

3.6.1 - Efeitos da fertilização diferenciada na variável teor proteico 

O teor proteico (TP) dos grãos é uma variável que permite inferir acerca da qualidade 

das farinhas para panificação e da eficiência do uso de N pelas plantas, sendo que é influenciada 

pelas condições ambientais como disponibilidade de água, de azoto, temperatura, e também 

pela variedade de trigo 148. 

A variedade Chamorro apresentou o TP mais elevado, de 13,8% e a variedade Artur 

Nick, o valor mais baixo de 10,1% (tabela 36), geralmente as variedades antigas apresentam 

teores em proteína superiores às variedades modernas 22,26,110,149. O melhoramento da qualidade 

das farinhas é mais focado na qualidade das proteínas do que na sua quantidade, e por isso as 

variedades modernas apresentam boa qualidade de panificação, independentemente do TP, o 

que leva a crer que a classificação da qualidade do trigo baseada no teor de proteína, pode não 

ser apropriada para as variedades modernas 149.  

Tabela 36. Teor proteico (%) das variedades analisadas nos três tratamentos de fertilização avaliados. 

 Dose de fertilizante  

Variedade 0 50 100 Média 

AN 9,0±0,4 10,9±0,2 10,3±0,5 10,1 

CS 11,8±1,3 13,1±0,7 13,0±0,2 12,7 

Ar 10,6±1,5 11,9±0,6 13,0±1,4 11,8 

Ch 13,2±1,1 15,1±0,2 12,9±1,9 13,8 

Média 11,2 12,8 12,3  

 

É vastamente referenciado a correlação negativa entre o rendimento e o teor em proteína 

dos grãos,81,92,150,151 e como confirmado neste estudo, as variedades com TP menores, são as 

mais produtivas, no entanto, existem variedades que apresentam TP mais elevados do que seria 
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expectável, de acordo com o seu rendimento. Estas variedades apresentam o que se define por 

grain protein deviation (GPD), proposto pelo autor Monaghan em 2001 151. Neste estudo a 

variedade Califa Sur, apesar do seu elevado rendimento, apresenta um TP de 12,7%, pelo que 

deverão ser prosseguidos estudos com esta variedade a fim de determinar se apresenta GPD. 

Segundo os dados da Encuesta de calidad de los trigos espanoles da AETC, em 2015, 

as variedades Artur Nick, Califa Sur e Chamorro apresentaram, em média, um TP de 12,1%, 

13,9% e 11,7%, respetivamente. Comparando com as plantas deste estudo, o TP é maior para 

variedade local Chamorro e menor para as variedades modernas. Existem estudos que 

comprovam que variedades modernas de trigo apresentam um TP mais baixo, quando 

desenvolvidas em condições de agricultura orgânica, ou em condições de défice de água,26,110 

sendo que, de maneira geral, a seca pode afetar o metabolismo das plantas, causando a inibição 

da síntese de proteínas e a alteração no metabolismo dos aminoácidos 152. 

Não se observa um efeito da fertilização diferenciada significativo na variável TP, ao 

contrário do efeito da variedade, ainda que Chamorro e Califa não sejam estatisticamente 

diferentes. A variedade e a dose de azoto explicam 41% da variação encontrada (tabela 37).  

Tabela 37. Efeito da variedade, do tratamento e da interação entre os dois fatores na variação obtida para a 

variável teor proteico (%). Resultado da comparação de médias mediante a prova Duncan com um nível de 

significância de 0,05. 

Fonte de variação R2 SC gl F P  

Modelo 0,41 91,18 11 2,71 *  

Variedade  64,63 3 7,05 ** Ch=CS≥Ar>AN 

Azoto  16,67 2 2,73 n.s  

Variedade*Azoto  9,89 6 0,54 n.s  

Erro  73,3 24    

Total  164,48 35    

R2 – Coeficiente de determinação; SC – Soma de quadrados tipo III; gl – Graus de liberdade; F – Valor do                 

teste de F; P – Probabilidade: n.s – não significativo; *: 0,05 > P  > 0,01; **: 0,01 > P > 0,001. 

 

Em 2014, o autor Chope 92 ao estudar seis variedades comerciais inglesas de trigo, 

verificou um aumento do TP com o aumento do nível de fertilização, de 10,43% para 13,34% 

de proteína aos 100 kg/ha e 350 kg/ha de N, respetivamente. O TP aumenta significativamente 

com a aplicação de N a níveis onde este nutriente não representa um fator limitante para o 

rendimento, no entanto, a aplicação de maiores níveis de fertilização podem não resultar no 
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aumento do TP,132 pois em condições de défice de água, verifica-se uma eficiência mais baixa 

na translocação de N para os grãos85. Neste estudo à exceção de Chamorro, verifica-se que a 

variável TP é maior nos níveis de fertilização N100 e N50 do que em N0.  

 

3.6.2 - Efeitos da fertilização diferenciada na variável volume de sedimentação 

O teste do volume de sedimentação (VS) em SDS permite inferir acerca do potencial de 

panificação das farinhas, da sua força e da qualidade e quantidade das proteínas presentes nas 

mesmas 34. 

O teor em proteína do grão pode influenciar significativamente o VS, sendo que a 

magnitude do efeito depende da variedade 153 e, consequentemente, do tipo de proteínas 

presentes na farinha 32. A presença do alelo 1,57,154 da sobreexpressão da subunidade 7,155 e da 

subunidade 5+10 45,154 resultam em VS mais elevados quando comparados com o alelo nulo, 

subunidade 7*+9 e subunidade 2+12/4+12, respetivamente, tal como o par 20x+20y que está 

relacionado com má qualidade de panificação e com um VS mais baixo, quando comparado 

com outras subunidades do mesmo locus 18.  

Observando a tabela 38 verifica-se que Chamorro apresenta o VS mais elevado, (100,9 

ml), ainda que nesta variedade estejam presentes as subunidades nula, 20x+20y e 4+12 (tabela 

10), o que pode significar que o efeito do TP se sobrepõe ao efeito da composição de HMW-

GS no VS. A variedade Califa Sur para além de apresentar um TP estatisticamente similar ao 

da variedade Chamorro (tabela 36), apresenta para todos os locus subunidades relacionadas 

com boa qualidade de panificação (tabela 10), deste modo, seria expectável que esta variedade 

fosse estatisticamente distinta de Chamorro (tabela 39), e evidenciasse um valor mais elevado 

de VS. As variedades Artur Nick e Aragón 03 apresentam os valores mais inferiores de VS, 

pois para além de estarem presentes nas suas farinhas subunidades relacionadas com VS mais 

baixos, como é o caso da subunidade 2+12 (tabela 10) evidenciam também TP inferiores (tabela 

36). 

A variável VS pode, também, ser influenciada pelas subunidades LMW-GS. Em 2010, 

Giraldo 18 verificou que variedades antigas com composições similares de HMW-GS 

apresentavam VS e composição de LMW-GS diferentes, e que as variedades antigas com 

composições semelhantes de LMW-GS apresentavam VS similares, sendo que este tipo de 

gluteninas não foi caracterizado neste estudo. 
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Tabela 38. Volume de sedimentação (ml) das variedades analisadas nos três tratamentos de fertilização 

avaliados. 

 Dose de fertilizante  

Variedade 0 50 100 Média 

AN 60,2±5,3 78,3±1,9 76±2,5 71,5 

CS 97,8±3,3 96,8±1,9 90,7±3,5 95,1 

Ar 49±9,3 62,3±2,9 65±2,1 58,8 

Ch 97,5±10,7 106,3±3,3 99,2±10,5 100,9 

Média 76,1 85,9 82,7  

 

 

Tabela 39. Efeito da variedade, do tratamento e da interação entre os dois fatores na variação obtida para a 

variável volume de sedimentação (ml). Resultado da comparação de médias mediante a prova Duncan com um 

nível de significância de 0,05. 

R2 – Coeficiente de determinação; SC – Soma de quadrados tipo III; gl – Graus de liberdade; F – Valor do 

teste de F; P – Probabilidade: n.s – não significativo; ***: P < 0,001. 

 

A fertilização diferenciada não tem um efeito significativo na variável VS (tabela 39), 

no entanto, na literatura há evidências que demonstrem a influência positiva do nível de 

fertilização no VS, o que pode ser explicado pela grande influência da fertilização, em 

condições ambientais favoráveis, no teor em proteína, e por consequente no VS 36.  

A influência da variedade no VS é bastante significativa, ainda que Chamorro e Califa 

Sur sejam estatisticamente similares tal como as variedades Artur Nick e Aragón 03, estes 

resultados corroboram com diversos estudos que comprovam que, o genótipo tem uma 

influência superior às condições ambientais e à sua interação no VS 32,34,149,153. A variedade e 

dose de azoto explicam 66% da variação encontrada. 

Fonte de variação R2 SC gl F P  

Modelo 0,66 10946,28 11 9,46 ***  

Variedade  9848,37 3 2,56 *** Ch=CS>AN=Ar 

Azoto  537,57 2 31,22 n.s  

Variedade*Azoto  562,53 6 0,89 n.s  

Erro  2313,25 22    

Total  13259,53 33    
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3.6.3 - Efeitos da fertilização diferenciada na variável tempo de mistura 

O tempo de mistura (TM) refere-se ao tempo requerido para que a massa alcance uma 

consistência ótima. Massas com tempos de misturas menores podem apresentar debilidade, 

massas com elevados tempos de mistura, apresentam melhor qualidade de panificação, por 

terem uma força superior, no entanto podem requerer gastos energéticos excessivos, o que não 

é desejável 156. Esta variável representa um bom critério para a seleção de variedades de trigo 

de qualidade superior 32. 

Segundo a tabela 40, a variedade Califa Sur apresenta o TM mais elevado (271,3 s) e a 

variedade Aragón 03, o TM inferior (62,2 s), isto porque a variedade Califa Sur, além de 

apresentar um elevado VS (tabela 38), que geralmente está relacionado com um elevado TM 

18, contém a sobreexpressão da subunidade 7 juntamente com a subunidade 5+10 que resultam 

em farinhas com os níveis de força mais altos, e consequentemente maiores tempos de mistura 

157. A variedade Aragón 03, além de apresentar o VS mais baixo (tabela 38), contém no Glu-

D1, a subunidade 2+12, relacionada com TM menores em comparação com a subunidade 5+10 

18 e no Glu-B1 a subunidade 20x +20y que tem sido relacionada com fracas características 

reológicas, e com farinhas de pouca força 158,159.  

Tabela 40. Tempo de mistura (s) das variedades analisadas nos três tratamentos de fertilização avaliados. 

 Dose de fertilizante  

Variedade 0 50 100 Média 

AN sd 132±1,9 138,6±9,9 134,6 

CS 273,9±39,6 259,6±1,1 280,5±21 271,3 

Ar 56,1±0 64,9±4 65,5±15,7 62,2 

Ch 137,5±13,8 116,6±16,0 102,3±9,9 118,8 

Média 175,0 143,3 146,7  

 

Após a análise da variância, verifica-se que o efeito da fertilização diferenciada não é 

significativo, embora em Chamorro exista uma clara tendência inversa entre a fertilização 

azotada e o tempo de mistura. A variedade e a dose de azoto explicam 95% da variação 
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encontrada. A variedade apresenta um efeito bastante significativo no TM, (tabela 41) como 

evidenciado noutros estudos 32,109  

Tabela 41. Efeito da variedade, do tratamento e da interação entre os dois fatores na variação obtida para a 

variável tempo de mistura (s). Resultado da comparação de médias mediante a prova Duncan com um nível de 

significância de 0,05. 

Fonte de variação R2 SC gl F P  

Modelo 0,95 179307,5 10 29,22 *** 

Variedade  174868 3 2,22 *** CS>AN>Ch>Ar 

Azoto  2730,06 2 95 n.s 

Variedade*Azoto  1709,42 5 0,56 n.s  

Erro  10430,8 17    

Total  189738,3 27    

R2 – Coeficiente de determinação; SC – Soma de quadrados tipo I; gl – Graus de liberdade; F – Valor do teste de 

F; P – Probabilidade: n.s – não significativo; ***: P < 0,001. 

 

3.6.4 - Efeitos da fertilização diferenciada na percentagem de decaimento 

A variável percentagem de decaimento (PD), é um parâmetro de qualidade que se obtém 

a partir da realização do teste de mixógrafo e que permite inferir acerca da estabilidade de um 

amassado e da sua resistência ao sobreamassado 160. 

Observando a tabela 42, verifica-se que Aragón 03 e Chamorro apresentam valores mais 

elevados da variável PD, já Artur Nick e Califa Sur apresentam valores inferiores, o que indica 

que as variedades modernas apresentam uma estabilidade superior do amassado. Este resultado 

é expectável, pois as variedades modernas apresentam subunidades de HMW-GS (tabela 10), 

relacionadas com uma qualidade de panificação superior e maiores tempos de mistura, como 

evidenciado na literatura. Em 2010, Lucas de Andrés,109 ao analisar linhas de trigo waxy, 

verificou que as linhas com as subunidades 7oe+8 ou subunidades 5+10, apresentavam valores 

de PD menores e TM maiores, tal como Giraldo, em 2010,18 que ao analisar variedades antigas 

de trigo verificou que as variedades com VS e TM superiores apresentavam PD menores, o que 

indicava um bom desenvolvimento do amassado. 

O valor elevado de PD na variedade Chamorro, tal como para a variedade Aragón 03, 

pode ser explicado pelas variantes alélicas das HMW-GS presentes nestas variedades (tabela 
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10), relacionadas com uma qualidade de panificação fraca 155,161. Ainda que a variedade 

Chamorro apresente um elevado TP, variável correlacionada de forma positiva com a variável 

PD,18 conclui-se que as variedades antigas em estudo apresentam pouca tolerância ao amassado 

e que se tratam de massas de pouca força, elevada debilidade e por consequente com fraca 

qualidade para panificação 161. 

Tabela 42. Percentagem de decaimento (%) das variedades analisadas nos três tratamentos de fertilização 

avaliados. 

 Dose de fertilizante  

Variedade 0 50 100 Média 

AN sd 20,7±1,3 17,3±1,7 18,2 

CS 18,8±8,8 19,6±0,9 18,4±1,2 18,9 

Ar 44,4±0 35,5±2,7 39,4±3,4 39,8 

Ch 20,7±1,5 30,6±2,1 29,3±0,3 26,9 

Média 25,1 26,6 26,1  

 

A variedade apresenta um efeito bastante significativo na variável PD como evidenciado 

noutros estudos,32,109 ainda que as variedades modernas sejam estatisticamente similares. O 

efeito da fertilização diferenciada não é significativo. A variedade e a dose de azoto explicam 

85% da variação encontrada (tabela 43). 
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Tabela 43. Efeito da variedade, do tratamento e da interação entre os dois fatores na variação obtida para a 

variável PD (%). Resultado da comparação de médias mediante a prova Duncan com um nível de significância 

de 0,05. 

Fonte de Variação R2 SC gl F P  

Modelo 0,85 1946,88 10 9,68 ***  

Variedade  1700,44 3 28,17 *** Ar>Ch>CS=AN 

Azoto  34,03 2 0,85 n.s  

Variedade*Azoto  212,41 5 2,11 n.s  

Erro  342,07 17    

Total  2288,96 27    

R2 – Coeficiente de determinação; SC – Soma de quadrados tipo I; gl – Graus de liberdade; F – Valor do teste de 

F; P – Probabilidade: n.s – não significativo; ***: P < 0,001 

 

3.6.5 - Correlação entre as variáveis da qualidade 

Observando a tabela 44, observa-se que as correlações mais fortes são verificadas entre 

as variáveis TP e VS e as variáveis TM e PD. A correlação entre as variáveis VS e TP é 

significativa apenas para o nível de azoto N0 e para o total de amostras, a variável VS é 

influenciada pela composição das proteínas do glúten, nomeadamente das HMW-GS, sendo 

que o aumento dos níveis de azoto, resulta num aumento da proporção de gliadinas,36,92 e cujo 

efeito no VS é negligenciável 59.  

A correlação positiva entre o TP e o VS tem sido evidenciada em vários estudos 34,149,153. 

O autor Dhalival, em 1987, 160 não verificou qualquer tipo de correlação entre o TP e SDS, e 

em 2010, Giraldo 18 e Lucas de Andrés 109 observaram uma correlação negativa e fraca entre 

estas duas variáveis.  

Os parâmetros do mixógrafo, TM e PD, correlacionam-se de forma negativa, de facto 

neste estudo as variedades com os TM mais elevados, apresentam PD mais baixas, e um melhor 

desenvolvimento da massa para panificação,18 a mesma correlação foi verificada no estudo de 

Lucas de Andrés em 2010,109 embora existam evidências nas quais estas variáveis não se 

correlacionam de forma significativa 156,161.  

Segundo a classificação da força das massas baseada no TM, do estudo de Khatkar em 

1996,161 a massa de Califa Sur pode ser considerada extraforte e as massas das restantes 
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variedades, de força fraca. O autor referido verificou que as características das massas de força 

superior e de força fraca apresentavam uma influência mais marcada da composição em 

proteínas das farinhas, ao contrário das massas de força média cujas características pareciam 

depender essencialmente do teor proteico, o que pode explicar as correlações não significativas 

entre o TP e os parâmetros do mixógrafo, embora em 2010 Giraldo e os seus colaboradores, ao 

analisar 165 variedades de trigo espanhol, observaram correlações positivas e significativas 

entres os parâmetros TM e PD e o TP. 

A variável VS correlaciona-se de forma positiva com a variável TM, e de forma negativa 

com a variável PD, embora as correlações sejam pouco significativas, pois neste estudo a 

variável VS parece ser mais influenciada pelo teor proteico e os parâmetros do mixógrafo pela 

composição de HMW-GS, correlações semelhantes entre estas variáveis foram obtidas pelos 

autores Lucas de Andrés 109 e Oelofse,153 em 2010. 

A diversidade do tipo de correlações entre as variáveis da qualidade, está de acordo com 

as análises de variância que demonstram a elevada influência do genótipo nas mesmas. 

Tabela 44. Coeficientes de correlação de Pearson das variáveis da qualidade (TP – teor proteico; VS – volume 

de sedimentação; TM – tempo de mistura; PD – percentagem de decaimento), considerando o número total de 

amostras e as partições por níveis de azoto (N). 

 N TP VS TM PD 

TP 

N0 

--- 

0,71** -0,37 n.s 0,41 n.s 

N50 0,32 n.s 0,14 n.s 0,24 n.s 

N100 0,44 n.s -0,14 n.s 0,44 n.s 

Total 0,55*** -0,05 n.s 0,33 n.s 

VS 

N0 

--- 

0,43 n.s -0,53 n.s 

N50 0,48 n.s -0,31 n.s 

N100 0,31 n.s -0,41 n.s 

Total 0,42* -0,40* 

TM 

N0 

--- 

-0,73 n.s 

N50 -0,77** 

N100 -0,75* 

Total -0,75*** 

Nível de significância: n.s – não significativo; *: 0,05 > P > 0,01; **:0,01 > P > 0,001; ***: P < 0,001 
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3.7 - Correlação entre as principais variáveis de categorias diferentes 

Segundo a tabela 45, o RML apresenta correlações negativas com todos as variáveis 

representadas, descritas frequentemente na literatura 81,90,92,150. 

Em 2014, Konvalina 26 verificou que na espécie Triticum aestivum, rendimentos mais 

elevados eram acompanhados por uma diminuição no teor em proteína, resultados similares 

tinham sido obtidos em 1992 por Gauer,132 das variedades em estudo as plantas com altura 

menor apresentaram, rendimentos maiores e, consequentemente, teores proteicos inferiores, tal 

como se verifica para este estudo. Nos níveis de azoto N0 e N100, a correlação negativa 

existente entre as variáveis TP e RLM não é significativa, pois está descrito na literatura que 

apesar do TP aumentar com o aumento de fertilizante, a níveis mais baixos de azoto há um 

grande aumento do rendimento, enquanto o TP se mantém quase constante,132 e que a níveis 

superiores a 100 Kg N/ha, pode não se verificar uma resposta significativa do rendimento 88. 

Em relação à variável DpA, esta apresenta uma correlação negativa com o RML e uma 

correlação positiva com a AP. Ao contrário do estudo de Gaju em 2011 no qual as variáveis 

rendimento e dias a ântese apresentaram uma associação positiva, pois as variedades mais 

precoces apresentavam um rendimento potencial mais baixo, no entanto, neste estudo as 

variedades mais tardias, apresentam além de uma AP superior, RML mais baixos e as plantas 

com AP menor, uma maior produtividade. Estes resultados estão de acordo com um estudo 

realizado em 1992 por Richards,162 no qual as plantas de trigo que apresentavam melhores 

rendimentos tinham AP entre 70 e 100 cm, sendo que os genótipos com AP mais baixa, dentro 

deste intervalo, apresentaram rendimentos superiores. A correlação entre as variáveis RML e 

AP deixa de ser significativa a níveis superiores de N, nos quais a resposta do rendimento não 

é significativa, como já referenciado. 
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Tabela 45. Coeficientes de correlação de Pearson das principais variáveis de categorias diferentes (AP – altura 

de planta; DpA – dias para ântese; RML – rendimento baseado no metro linear; TP – teor proteico), 

considerando o número total de amostras e as partições por níveis de azoto (N). 

 N AP RML TP 

DpA 

N0 0,82** -0,90*** 0,52 n.s 

N50 0,78** -0,78** 0,68* 

N100 0,79** -0,81** 0,37 n.s 

Total 0,78*** -0,83*** 0,50** 

RML 

N0 -0,75** 

--- 

-0,52 n.s 

N50 -0,52 n.s -0,71* 

N100 -0,53 n.s -0,28 n.s 

Total -0,57 *** -0,50** 

TP 

N0 0,11 n.s 

--- 
N50 0,15 n.s 

N100 0,06 n.s 

Total 0,11 n.s 

Nível de significância: n.s – não significativo; *: 0,05 > P > 0,01; **:0,01 > P > 0,001; ***: P < 0,001 
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3.8 - Estrutura e haplótipos identificados das sequências de DNA para a GS1 

A partir das três sequências codificantes da GS1 de trigo mole disponibilizadas por 

Bernard e os seus colaboradores em 2008,94 e através de BLAST destas sequências com o 

genoma de Triticum aestivum (TGACv1.30), foi possível identificar a sequência genómica da 

GS1 e determinar a estrutura dos genes (figura 12).  

Observando a tabela 46, as três regiões codificantes para cada gene GS1 são compostas 

por 11 exões (figura 17), com tamanhos variáveis de 4195, 4126 e 3819 pb para os genes GS1-

A, GS1-B e GS1-D, respetivamente.   

Tabela 46. Localização e estrutura dos genes GS1-A, GS1-B e GSI-D no genoma do trigo (TGACv1.30), 

(informação retirada de http://plants.ensembl.org). 

 

 

Figura 14. Estrutura exão/intrão dos genes GS1-A, GS1-B e GS1-D localizados nos cromossomas 6A, 6B e 

6D do trigo. (informação retirada de http://plants.ensembl.org) 

 

Gene Cromossoma Scaffold 

Codão 

de 

inicio 

Codão 

de 

paragem 

Sentido 
Tamanho 

(pb) 

Número 

de exões 

GS1-A 6A 
TGACv1_scaffold

_470941 
25736 29930 + 4195 11 

GS1-B 6B 
TGACv1_scaffold

500652 
7815 3689 - 4126 11 

GS1-D 6D 
TGACv1_scaffold

_527226 
26325 22507 - 3819 11 
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Tendo esta informação como base, foi depois, possível desenvolver primers para a 

amplificação e sequenciação dos genes GS1-A, GS1-B e GS1-D das variedades em estudo. As 

sequências resultantes foram comparadas com as sequências GS1 de Bernard,94 sequências 

referência (SR) previamente anotadas, correspondentes à variedade Chinese Spring a fim de 

identificar variações e possíveis haplótipos. 

Para o gene GS1-A, foram identificadas 15 variações (tabela 47), uma variação 

localizada na UTR e 14 na parte não codificante do gene, em intrões. As variações nos intrões 

podem alterar a expressão génica e provocar alterações fenotípicas, através da sua influência 

no splicing alternativo e transcrição do DNA, como é o exemplo estudado da polifenol oxidase 

do trigo, cujas variações nos intrões da sua sequência genómica, resultaram em transcritos com 

tamanhos diferentes influenciando a atividade da enzima 163,164. 

No gene GS1-A, os tipos de variações identificadas foram: 11 polimorfismos de 

nucleótido único, 2 deleções e 2 inserções, que resultaram em 2 haplótipos diferentes. A 

variedade Califa Sur, não apresentou variações em relação à SR, constituindo o haplótipo 1, e 

as variedades Artur Nick, Aragón 03 e Chamorro com as variações acima enunciadas, o 

haplótipo 2 (tabela 47).  

Para o gene GS1B, apenas se identificaram 2 variações (tabela 48) de substituição de 

nucleótido único localizados em intrões. Estes polimorfismos resultaram em 3 haplótipos 

diferentes. O haplótipo 1 (Artur Nick e Califa Sur), sem variações em relação à sequência 

referência, o haplótipo 2 (Aragón 03) e o haplótipo 3 (Chamorro). 

O gene GS1-D, não apresentou polimorfismos. 
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Tabela 47. Variações identificadas para o gene GS1-A, nas variedades em estudo, relativamente à sequência 

referência (SR; variedade Chinese Spring). (C-citosina; T- timina; G-guanina; A-adenina; - sem nucleótido para 

as posições referidas.) 

Posição das 

variações na 

SR (pb) 

Variações 

Haplótipo 1 Haplótipo 2 

306 - T 

426-431 AGTTCA G 

436 G C 

446-450 CGTTC - 

468 A C 

498 C T 

1283 A C 

1447-1450 A CTAA 

1557 G A 

1595 G A 

1777 C T 

2086 C T 

2181 G A 

3230 G A 

3526 A C 

 

Tabela 48. Variações identificadas para o gene GS1-B, nas variedades em estudo, relativamente à sequência 

referência (SR; variedade Chinese Spring).(C-citosina; T- timina; G-guanina). 

 

 

 

Posição das 

variações 

na SR (pb) 

Variações 

Haplótipo 1 Haplótipo 2 Haplótipo 3 

2246 G G C 

3045 C T C 
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Em 2013, Guo 95 e os seus colaboradores, usando 60 variedades de trigo, obtiveram a 

sequência completa do gene GS1-D constituído por 11 exões e 10 intrões, este autor identificou 

9 polimorfismos de nucleótido único, 2 deleções e 2 inserções, resultando em 2 haplótipos, ao 

contrário deste estudo, no qual não foram encontrados polimorfismos no gene GS1-D. Além 

disso, este autor encontrou associações entre os haplótipos da GS1-D e características do grão, 

como o peso de 1000 grãos durante a fase de maturação e associações com o teor de N e P das 

plantas na fase de emergência. Associações similares foram encontrados noutros cereais como 

o milho 165 e o arroz 166. 

A enzima GS1 está envolvida na remobilização do N para a formação dos grãos, 

influenciando assim o teor proteico dos mesmos 165. A variedade Califa Sur, haplótipo 1 para o 

gene GS1-A, parece apresentar um TP mais elevado do que o expectável, segundo o seu 

rendimento e comparando com as restantes variedades em estudo (haplótipo 2), assim será 

interessante para estudos posteriores, perceber se existe alguma relação entre o haplótipo e esta 

característica da variedade Califa Sur.  

Em 2005, Kichey 99 verificou existir uma elevada correlação entre a atividade da GS e 

o teor em N das plantas, independente da variedade e nível de fertilizante. Das duas variedades 

estudadas pelo autor referido, a variedade mais eficiente na remobilização do N, durante a 

ântese, apresentou também a maior atividade da enzima GS. Estas evidências, demonstram que 

a atividade da GS controla a produtividade dos cereais, e que melhorando o uso eficiente do N, 

se podem atingir rendimentos mais elevados, além disso, há evidências que a GS, 

nomeadamente a GS2, está relacionada com o teor proteico em trigo duro. 

Atualmente, estão a ser realizadas análises de haplótipos para os genes GS2 nas 

variedades, assim como estudos da expressão de genes GS1 e GS2 em resposta à dose de 

fertilizante azotado. Os resultados deste estudo, juntamente com os de ensaios de diferentes 

locais, permitirão determinar se a variabilidade genética relacionada com a atividade da enzima 

GS, tem influência nas componentes do rendimento e de qualidade das variedades de trigo 

analisadas. 
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A fertilização diferenciada não mostrou ser significativa para nenhuma das variáveis 

estudadas, à exceção da variável AP e DE, no entanto é notável o elevado efeito da variedade, 

o que denota o caracter genético das variáveis em estudo. 

O ano agronómico de 2014/2015 foi caracterizado por fracas precipitações e 

temperaturas altas. Na literatura é vastamente referenciado, que a absorção por parte das plantas 

de nutrientes como o N é comprometida em condições de défice de água, o que poderá explicar 

a falta de resposta das variedades à fertilização, no sentido de o comprovar, o estudo deverá ser 

repetido em condições controladas de rega e além disso, o N dos solos deve ser quantificado e 

diferentes técnicas de fertilização testadas.  

As variedades modernas, resultaram ser as mais produtivas e com farinhas de qualidade 

superior, o que permite concluir que mesmo em condições desfavoráveis, as variedades 

modernas são capazes de apresentar bons rendimentos, farinhas de qualidade e que estão 

adaptadas às condições climáticas do mediterrâneo.  

A variedade Artur Nick resultou ser a mais produtiva, enquanto a variedade Califa Sur, 

a variedade com uma qualidade superior da farinha. Nas variáveis antigas, Aragón 03 obteve 

uma produção mais elevada do que Chamorro, no entanto ambas as variedades apresentaram 

uma fraca qualidade das farinhas, ainda assim, Chamorro apresentou o TP mais elevado do 

estudo, o que torna esta variedade interessante do ponto de vista do melhoramento focado para 

o teor proteico. 

O rendimento das variedades em estudo, parece ser mais afetado pelo número dos grãos 

do que pelo seu peso e em relação às variáveis da qualidade, o VS parece ser mais afetado pelo 

TP e as variáveis TM e PD pelas subunidades das HMW-GS. 

Todas as variedades, mostraram o mesmo haplótipo para o gene GS1-D, relacionado, 

por alguns autores, com um incremento das componentes do rendimento e teor em proteína dos 

grãos de trigo. A variedade Califa Sur, apresentou um haplótipo para o gene GS1-A distinto 

das restantes variedades, no entanto, as variações encontradas afetam regiões não codificantes 

do gene e por isso, é pouco provável que explique as características diferenciais desta variedade 

que apresenta valores de rendimento e teor em proteína elevados, apesar destes parâmetros, 

estarem geralmente correlacionados de maneira negativa. Neste sentido, os estudos com Califa 
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Sur devem ser prosseguidos, como a sequenciação da GS2, estudos de expressão dos genes GS1 

e da actividade enzimática da GS e a sua associação com estas características. 

Em suma, é necessário alargar este estudo a uma escala maior, com mais variedades. 

locais, anos, de forma a identificar genótipos que usam mais eficientemente o N aplicado, em 

termos de qualidade superior das farinhas e rendimentos mais elevados.  

Este estudo representa uma mais valia para a caracterização de variedades espanholas, 

sendo que é um ponto de partida para estudos posteriores, nomeadamente a otimização da PCR 

para a sequenciação de genes que codificam a enzima GS1, que deverá ser aplicada a outras 

variedades e que permitirá relacionar a variabilidade para esta enzima com características como 

o teor proteico e rendimento.  
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