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RESUMO 

O trigo (Triticum aestivum L.) está entre as espécies de maior importância para a alimentação 

humana, se destacando como o segundo cereal mais cultivado pelo mundo. Anteriormente, o 

trigo era característico da região Sul do país, contudo com o melhoramento genético e o 

fornecimento de quantidades adequadas de água, a triticultura vem se espalhando pelas 

diversas regiões agrícolas do país. Com o intuito de trazer o cultivo de trigo para a região do 

Centro-Oeste brasileiro, este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de produção de 

cultivares de trigo sob o cultivo irrigado e de sequeiro na região dos Chapadões. O projeto foi 

realizado no período de Maio à Setembro de 2015, na área experimental da Fundação de 

Apoio à Pesquisa Agropecuária de Chapadão, na cidade de Chapadão do Sul - MS. O solo da 

área é classificado como Latossolo Vermelho distrófico, à uma altitude de 810 metros e de 

clima tropical úmido, com inverno seco e verão chuvoso. O experimento foi conduzido de 

forma que quatro cultivares de trigo: CD150, CD151, CD1252 e CD1440 foram submetidas a 

duas formas de cultivo, irrigado e sequeiro. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado, sendo irrigado e sequeiro (Parcelas) x 4 cultivares com 4 repetições cada. O 

manejo da irrigação foi realizado via dados meteorológicos, calculando as estimativas de ETo 

pelo método Penman-Monteith-FAO. Foi avaliada a variável de produtividade. O déficit 

hídrico nos tratamentos de sequeiro, ocorrido durante a fase de enchimento de grãos do trigo, 

causou reduções da produtividade quando comparada ao cultivo irrigado. A irrigação na 

cultura do trigo proporcionou aumento de produtividade da ordem de 347% em relação ao 

sequeiro, para a época de plantio em questão. As cultivares de trigo sob o manejo de sequeiro 

não apresentaram diferença significativa quanto a produtividade, com uma média de 781,3 Kg 

ha
-1

. Dentre as cultivares estudadas, a CD1252 é a que obteve maior resposta à irrigação, 

atingindo a produtividade de 3647,12 Kg ha
-1

.  

 

Palavras-chave: Déficit hídrico; Produtividade; Irrigação 



 

 

ABSTRACT 

 

Wheat (Triticum aestivum L.) is among the species of greatest importance for human 

consumption, especially as the second most grown cereal worldwide. Previously, the wheat 

was characteristic of the south of the country, yet with the breeding and supply of adequate 

amounts of water, the wheat cultivation has been spreading through various agricultural 

regions of the country. In order to bring the cultivation of wheat to the region of the Brazilian 

Midwest, this study aimed to evaluate the production potential of wheat cultivars under 

irrigated and rainfed cultivation in the region of Chapadões. The project was carried out from 

May to September 2015, the Foundation of the experimental area to Support Agricultural 

Research Chapadao in the city of Chapadao do Sul - MS. The soil of the area is classified as 

Oxisol, at an altitude of 810 meters and humid tropical climate with dry winter and rainy 

summer. The experiment was conducted in a manner that four wheat cultivars: CD150, 

CD151, CD1252 and CD1440 were subjected to two forms of cultivation, irrigated and 

rainfed. The experimental design was entirely randomized, being irrigated and dry land (plots) 

x 4 cultivars with four replications each. Irrigation management was conducted via 

meteorological data, calculating estimates of ETo with the Penman-Monteith-FAO method. It 

evaluated the productivity variable. The drought in rainfed treatments occurred during wheat 

grain filling stage, caused productivity savings compared to irrigated cultivation. The 

irrigation in wheat crop resulted in an increase of productivity of the order of 347% compared 

to dry for the planting season in question. The wheat cultivars under dryland management 

showed no significant difference in productivity, with an average of 781.3 kg ha-1. Among 

the cultivars, the CD1252 is the one with greater response to irrigation, reaching the 

productivity of 3647.12 kg ha-1. 

 

Keywords: Water deficit; Productivity; Irrigation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trigo (Triticum aestivum L.) está entre as espécies de maior importância para a 

alimentação humana, se destacando como o segundo cereal mais cultivado pelo mundo. Na 

indústria o trigo é usado para produção de farinha, na constituição de pães, biscoitos e 

macarrão. Além de seu valor comercial, a palhada produzida pelo trigo beneficia a cultura 

subsequente, no sistema de plantio direto, sendo a cultura uma boa opção para a entressafra.  

Anteriormente, caracterizado como uma cultura de inverno, era produzido quase 

que exclusivamente na região sul do Brasil, mas agora o cultivo do trigo vem se espalhando 

pelas diversas regiões agrícolas do país. A expansão das áreas com cultivo do trigo se deve, 

principalmente, pelo melhoramento de cultivares e fornecimento de irrigação, excluindo-se, 

portanto, um dos fatores mais limitantes à produção, a água. Com a ampliação das áreas de 

cultivo, espera-se aumento na produção nacional do trigo, uma vez que, atualmente, para 

suprir a demanda interna do trigo no Brasil é necessária importação do mesmo.  

A região do Cerrado apresenta capacidade para expansão das áreas de cultivo da 

triticultura, destacando-se os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nesta 

região o plantio do trigo pode ter duas épocas, sendo ao final da estação chuvosa, 

aproveitando o regime pluviométrico para estabelecimento da cultura; e no período de seca, 

em condições de irrigação. O cultivo irrigado ganha destaque, em função das mais altas 

produtividades alcançadas além da possibilidade de utilização do solo em épocas do ano com 

características de seca, e que, costumeiramente, as áreas ficam em pousio.  

O fornecimento de irrigação do tipo pivô central se destaca pela facilidade 

operacional, adaptabilidade as condições de solo e topografia, sendo, portanto, destaque para 

emprego nas região Centro-Oeste. Dentre as regiões produtoras de Mato Grosso do Sul, a 

região dos Chapadões apresenta potencial produtivo para a triticultura, portanto, denota-se 

informações mais abrangentes a respeito do uso de pivô central em cultivares de trigo 

recomendadas para região dos cerrados, com foco para região dos Chapadões.  

Com o intuito de trazer o cultivo de trigo para a região do Centro-Oeste brasileiro, 

este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de produção de cultivares de trigo sob o 

manejo irrigado e de sequeiro na região dos Chapadões. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O Cerrado Brasileiro 

 

O termo Cerrado é comumente usado para representar o conjunto de ecossistemas 

(matas, savanas, campos) que ocorrem na porção central do Brasil (EITEN, 1977; RIBEIRO 

et al., 1981). Ocupa aproximadamente 25% do território brasileiro e abriga um rico 

patrimônio de recursos naturais renováveis adaptadas às condições climáticas, hídricas e 

edáficas que determinam sua própria existência (DIAS, 1992), constituindo o segundo maior 

bioma brasileiro, o Cerrado vem sendo considerado a última fronteira agrícola do planeta 

(BORLAUG, 2002).  

Segundo o IBGE (2004), o Cerrado ocupa uma área de 204,7 milhões de hectares, 

englobando parte dos estados da Bahia, Maranhão, Piauí, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal. Desse total, 155 

milhões estão no planalto Central e 38,8 milhões de hectares no Nordeste, dos quais a maior 

parte (30,3 milhões) na região Meio-Norte: 43,3% da superfície do Maranhão é composta de 

cerrado e 64,7% da do estado do Piauí. Já o estado do Mato Grosso do Sul é composto por 

61% do seu território no cerrado.  

Segundo Klink (2002), cerca de metade dos 2 milhões de km
2
 originais do 

Cerrado foram transformados em pastagens plantadas, culturas anuais e demais tipos de usos, 

como áreas urbanas. Com relação à contribuição do Cerrado para a produção agrícola 

nacional tem-se que 60% da soja, 59% do café, 45% do feijão, 44% do milho e 81% do sorgo 

são produzidos nesse bioma, que ainda responde por 55% da produção nacional de carne 

bovina (EMBRAPA, 2006). 

Culturas como a do girassol, a da cevada, a do trigo, a da seringueira e a dos 

hortifrutigranjeiros desenvolvem rapidamente na região. Além desses cultivos, seguindo a 

atual tendência mundial de procura por combustíveis renováveis, o plantio de cana-de-açúcar 

é outra atividade em plena expansão no Cerrado, que, em 2006, respondia por cerca de 10% 

da produção nacional (EMBRAPA, 2006). 

O clima dominante da região é tropical-quente-subúmido, apresentando 

estacionalidade das chuvas, período que dura de outubro a março, seguido por um período 

seco, que vai dos meses de abril a setembro, constituindo o fator determinante da distribuição 

do cerrado brasileiro. As serras e planaltos altos de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul 
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experimentam sensíveis quedas de temperatura, inclusive geadas, caracterizando áreas de 

clima tropical de altitude (SOUZA, 2013).  

A precipitação anual no Cerrado varia de 800 a 2000 mm. A concentração de 

chuvas nos cinco meses do ano, sucedida por um período de seca, determina a estratégia de 

adaptação das plantas de buscar água a dez metros de profundidade do solo. Isso faz com que 

a vegetação e a vida animal do Cerrado sejam mais importantes sob o solo do que acima de 

sua superfície (NOMIYAMA et al.2000). 

As chuvas apresentam alta regularidade estacional, com 50% da precipitação 

anual caindo em apenas três meses, mas exibindo razoável variabilidade durante o ano no 

total precipitado (MAROUELLI, 2003). Além disso, a vegetação de cerrado apresenta outras 

estratégias de adaptação aos períodos de seca, como germinação de sementes na época das 

chuvas e crescimento radicular pronunciado nos primeiros estágios de desenvolvimento das 

plantas (ASSAD E ASSAD, 1999).  

Os solos do Cerrado da região Centro-Oeste, até o final dos anos 70 foram 

considerados impróprios para a agricultura. Segundo a Embrapa (2015), a ocorrência de 

latossolo roxo e de terra roxa estruturada somam pouco mais de 5% do total. Entretanto, 

pesquisas científicas tornaram os latossolos, que ocupam 46% da área da região, a área mais 

propícia para as culturas de grãos. São solos que apresentam uma coloração variando do 

vermelho para o amarelo, profundos, bem drenados na maior parte do ano, com inclinações 

normalmente menores que 3%, constituindo áreas privilegiadas para a expansão da agricultura 

especializada em grãos, principalmente por apresentar facilidade à mecanização (EMBRAPA, 

2015). 

É importante ressaltar que esses solos apresentam acidez, toxidez de alumínio e 

são pobres em nutrientes essenciais (cálcio, magnésio e alguns micronutrientes) para a 

maioria das plantas (EMBRAPA, 2015). Com isso, para satisfazer exigências nutricionais das 

culturas agrícolas torna-se necessário fazer alguns ajustes no solo com o uso de fertilizantes, 

calcário e irrigação da área.  

Apesar das restrições edáficas e hídricas, graças aos estudos para manejo de solos 

através de calagem, irrigação, topografia favorável ao plantio, baixo custo da terra e a 

irrigação, nos últimos 35 anos o Cerrado brasileiro se transformou no grande celeiro agrícola. 

Mais da metade da sua área original é cultivada com pastagem natural e culturas anuais, 

apresentando grandes extensões de terra, sendo ocupadas pela agricultura moderna, 
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especialmente pelo cultivo de soja e algodão, destinados principalmente para a exportação, e a 

criação de animais de carne, como os bovinos (SOUZA, 2012). 

 

2.2 Origem e importância do trigo 

 

O trigo (Tritricum aestivum L.) é uma planta originária do cruzamento de 

gramíneas silvestres, tendo seu centro de origem no sudoeste da Ásia (SILVA et al., 2000; 

SLEPER E POEHLMAN, 2006). O T. aestivum está entres as espécies de maior importância 

para a alimentação humana (FIOREZE, 2011), sendo o segundo cereal mais cultivado no 

mundo, com significativo peso na economia agrícola (BRASIL, 2012).  

Entende-se por trigo os grãos provenientes da espécie T. aestivum e T. durum L., o 

primeiro mais usado na panificação e o segundo na produção de macarrão e outras massas. A 

espécie T. aestivum é a mais cultivada no mundo, chegando a corresponder por mais de quatro 

quintos da produção mundial (BRASIL, 2012).  

O cultivo de trigo é amplamente adaptado aos mais diversos locais do mundo, 

podendo ser cultivado entre as latitudes de 30º S a 60º N e em altitudes superiores a 3.000 

metros. Esta ampla capacidade de adaptação é devida ao seu complexo genoma, que 

proporciona uma alta plasticidade da cultura (ORNER et al., 2005). 

Há relatos que o cultivo do trigo tenha se iniciado no Brasil em 1534, na antiga 

Capitania de São Vicente. No ano de 1940, ocorreu uma expansão comercialmente da cultura 

no estado do Rio Grande do Sul. A partir da década de 70, o cultivo de trigo foi expandido 

para áreas de solos férteis do noroeste do Paraná, e no final dessa década, 1979, o Estado 

assumiu a liderança na produção de trigo no país. Ao longo dos tempos, a cultura do trigo foi 

caracterizada historicamente como uma cultura de inverno e produzida, quase que 

exclusivamente na região Sul do Brasil (EMBRAPA, 2015).  

Com o advento de pesquisas na área do melhoramento vegetal, as plantações de 

trigo espalharam-se por outras regiões, como o Centro-Oeste e o Sudeste (CONAB, 2015). De 

acordo com os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) a área plantada 

com trigo na região Centro-Oeste no ano de 2015 foi de 26,2 mil ha, apresentando um 

acréscimo de 12,4% em relação ao ano anterior. Com uma produção de 88,1 mil ton e uma 

produtividade média de 3.363 kg. ha
-1

.  

A produção de trigo no Brasil central concentra-se em Goiás, Distrito Federal, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, na sua maioria irrigada. Entre 
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as vantagens do trigo do cerrado, por ser plantado geralmente em sistema irrigado, possibilita 

o controle do principal fator condicionante para a produção - a água (CONAB, 2015). 

O fenômeno de se ampliar o cultivo do trigo para áreas além da região 

subtropical, tem como objetivos: a busca de alternativas para o abastecimento do mercado 

interno de trigo, a partir do aumento da produção; evitar problemas bióticos (pragas e 

doenças) e abióticos (principalmente condições climáticas); questões referentes à logística, 

armazenamento, beneficiamento e distribuição do trigo e seus derivados (CONAB, 2015). 

Sua cadeia produtiva abrange setores como a pesquisa, a produção, a 

industrialização e a comercialização, gerando milhares de empregos no país (RODRIGUES et 

al., 2014). Portanto, em função de tal relevância seu cultivo vem ganhando cada vez mais 

destaque nas regiões produtoras brasileiras.  

Segundo a COODETEC (2010), a cobertura do solo pela palhada de trigo e a 

pouca mobilização da superfície do plantio do grão fazem com que ocorra o aumento da 

cobertura do solo de 30% para 80%, gerando uma redução da temperatura da superfície em 

até 4 ºC. A oscilação da temperatura do solo durante o dia também diminui, com benefícios 

para o desenvolvimento das plantas.  

A cobertura morta reduz a evaporação da água e lixiviação do solo para cerca de 

1/4. Assim, a retenção de água é maior, podendo representar uma economia de até 30% de 

água em algumas áreas de produção irrigada ou a manutenção da produtividade em áreas de 

sequeiro quando ocorrem os veranicos (COODETEC, 2010). 

No Brasil, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) estimou um 

crescimento ao ano de 1,31% na produção de trigo até 2020 (BRASIL, 2012), todavia tal 

crescimento dever estar interligado a expansão de novas áreas de cultivo para a triticultura. 

Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e parte do Mato Grosso 

apresentam potencial de expansão de áreas para produção de trigo, tanto em condições de 

sequeiro como irrigado (COELHO et al., 2011).  

O consumo de trigo no Brasil é de aproximadamente 60 Kg habitante
-1

 ano
-1

, 

sendo necessário, portanto, importação deste grão, pois sua produção tem oscilado ao redor de 

6,0 milhões de toneladas para um consumo potencial de aproximadamente 10 milhões de 

toneladas (MASCHIO, 2004). A importação do trigo advém dos países latinos vizinhos, 

sendo que para deixar esta posição é necessário incrementar o potencial de rendimento da 

cultura, uma vez que as cultivares apresentam elevado potencial genético (SOUZA et al., 

2013), isto é, denota-se a adoção de tecnologias de manejo para elevar a produção da 
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triticultura nacional (PICCININ et al., 2013), de maneira que estas permitam que a planta 

expresse todo seu potencial.  

 

2.2.1 Produtividade e época de cultivo do trigo no Cerrado 

 

Na região do Cerrado, o trigo pode ser plantado em duas épocas. Na primeira 

época, de 10 de janeiro ao final de fevereiro, planta-se o trigo em sequeiro, ou seja, sem 

irrigação, haja vista aproveitar-se o final da estação chuvosa para a implementação da cultura. 

O trigo produzido nessas condições apresenta um menor potencial de produtividade, em 

média 1.200 kg ha
-1

, pois o sucesso do cultivo em sequeiro depende da qualidade e 

distribuição das chuvas durante este período (COODETEC, 2010).  

Na segunda época, de 10 de abril a 31 de maio, com preferência para o plantio no 

mês de maio, o trigo é cultivado durante a estação da seca, porém com a utilização da 

irrigação durante todo o ciclo. As lavouras cultivadas nessa época atingem um potencial de 

produção de até 6.000 kg ha
-1 

(Tabela 1). Deve-se evitar o plantio depois do mês de maio 

devido ao risco de chuvas na colheita, pois isto prejudicaria a qualidade dos grãos e 

aumentaria perdas na colheita devido à incidência de acamamento das plantas (COODETEC, 

2010). 

Outra opção de cultivo do trigo é o plantio logo após a colheita principal, em 

safrinha, no sistema de plantio direto, uma vez que a cultura proporciona um grande acúmulo 

de palhada no solo, melhorando a retenção de água no solo e a sua fertilidade. 
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Tabela 1 - Comparativo de área e produtividade do trigo no Brasil 

 
Fonte: CONAB 

Nota: Estimativa de dezembro de 2015. 

 

2.3 A importância da irrigação para a agricultura 

 

A irrigação é uma técnica milenar utilizada na agricultura com o objetivo de 

disponibilizar água às plantas, para que estas possam se desenvolver de forma adequada. 

Assim a irrigação visa corrigir a distribuição não homogênea das chuvas. 

Em épocas mais remotas, a agricultura irrigada visava basicamente a luta contra a 

seca. Com o passar do tempo, a visão da agricultura moderna, voltada para o agronegócio, 

visa a irrigação como uma estratégia de aumento da rentabilidade da propriedade agrícola, 

pelo aumento da produção e da produtividade. Em países em desenvolvimento, a irrigação 

aumenta os retornos econômicos e pode impulsionar a produção acima dos 400% (KHAN et. 

al., 2006). 

Com o aumento populacional surgiu a necessidade de uma maior produção de 

alimentos sem a ocorrência de uma sazonalidade da produção, encontrando na agricultura 

irrigada o modo apropriado para satisfazer essa demanda.  

Além disso, o Brasil apresenta regiões que possuem déficit hídrico, como o 

Nordeste e Centro-Sul do país, no qual a irrigação assume papel primordial no 

desenvolvimento dos arranjos produtivos. Embora aumente o uso da água, os investimentos 

no setor resultam em aumento substancial da produtividade e do valor da produção, 

diminuindo a pressão pela incorporação de novas áreas para o cultivo (ANA, 2015). 

Nas últimas décadas, observa-se um expressivo aumento da área irrigada do País, 

contudo a produtividade cresce a taxas maiores que as áreas plantadas. Segundo estimativas 
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da Agência Nacional de Águas - ANA (2015), 18% das áreas de produção irrigadas são 

responsáveis por 44% da produção agrícola. 

De acordo com Chistofidis (2008), 44% de alimentos produzidos pela agricultura 

irrigada são responsáveis pela utilização de cerca de 70% da captação mundial de água, 

representando o maior uso desse recurso natural. O autor também afirma que, mesmo 

representando aproximadamente 6% da área total plantada do Brasil, cultivos irrigados foram 

responsáveis, em 1998, por 16% da safra de alimentos e 35% do valor da produção. 

Segundo o Ministério da Integração Nacional (2015), o Brasil tem potencial para 

expandir as terras irrigadas em até 61 milhões de hectares - o equivalente a 10 vezes o 

tamanho atual. A conclusão é do estudo "Análise Territorial para o Desenvolvimento da 

Agricultura Irrigada". 

Logo, a técnica de irrigação para a produção agrícola é o elemento fomentador do 

desenvolvimento socioeconômico. A irrigação é vista em outros países como indutora de 

atividades industriais e comercias, sendo capaz de contribuir para o progresso da economia, 

com a geração de empregos e responsável pela circulação de riquezas. Existem casos 

conhecidos no Brasil onde o desenvolvimento está diretamente relacionado com o uso da 

irrigação, como os municípios de Guaíra (SP), Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), Barreiras (BA), 

Chapada do Apodi (RN), Araguari (MG) e Janaúba (MG) (TESTEZLAF et al., 2002). 

 

2.3.1 O uso de Pivô na Agricultura 

 

O sistema de irrigação tipo pivô central chegou ao Brasil na década de 1970, mas 

apenas nas décadas seguintes se consagrou como sistema de irrigação, impulsionado, 

sobretudo por programas governamentais. De fácil operação, alta eficiência no uso da água 

(70 a 90%) e baixo custo operacional, os pivôs rapidamente conquistaram a preferência do 

agricultor irrigante (CHRISTOFIDIS, 2002). 

Devido à sua facilidade operacional, à alta adaptabilidade a diferentes condições 

de solo e topografia e à pequena demanda por mão-de-obra, a prática da irrigação por meio de 

sistemas de pivô central vem sendo amplamente utilizada na Região Centro-Oeste do Brasil 

(SILVA e AZEVEDO, 1998). Segundo dados da Embrapa, em 2013 foram identificados 

17.878 pivôs centrais, ocupando uma área irrigada de 1.179.176 hectares, dos quais cerca de 

90% desses pivôs concentram-se nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Bahia e Rio 

Grande do Sul. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização da área experimental 

 

O experimento foi conduzido durante o ano de 2015, de Maio a Setembro, na área 

experimental da Fundação de Apoio a Pesquisa Agropecuária de Chapadão (Fundação 

Chapadão), localizada no município de Chapadão do Sul-MS (Figura 1). 

 

Figura 1 – Local do experimento na Fundação Chapadão, Chapadão do Sul, MS 

 
Fonte: Google Maps. 

 

Situado mais ao norte do estado de Mato Grosso do Sul, a 810 metros de altitude, 

(-18º 41' 33” de latitude e -52º 40' 45” de longitude), a área experimental possui o solo 

classificado como latossolo vermelho distrófico, textura franco-argilosa, com características 

químicas obtidas pela análise de solo realizada no laboratório Inside em Chapadão do Sul, 

expressa na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Resultado da análise química do solo nas camadas de 0-0,2 m da área 

experimental. Chapadão do Sul - MS, Laboratório Inside, 2015 

M.O. Ph P K Ca Mg Al 
 

H+Al S.B. C.T.C. 

Oxi-Red. 
Sol. CaCl2 

----------------Resina---------------- KCl 
 

Tampão SMP 

  
g/dm3 mg/dm3 

 
----------------------------------mmolc/dm3------------------------------ 

35,2 5,5 29,9 3,2 32,9 13,6 0,2 
 

35 49,7 84,6 

V% S B Cu Fe Mn Zn 
 

Argila Silte Areia 

 

Fosf. Cálcio Água Quente --------------Mehlich---------------- 
 

--------------HMFS------------- 

% -------------------------------mg/dm3----------------------------------- 
 

----------------g/kg-------------- 

58,5 4,5 0,2 0,7 35,4 12,5 5,3 
 

450 50 500 
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De acordo com Cunha et al. (2013) o clima da região é classificado como tropical 

úmido, com inverno seco, verão chuvoso e temperatura média que varia entre 13 e 28 °C, o 

que pode ser observado no decorrer do ciclo da cultura no local onde foi realizado o 

experimento, em que a temperatura máxima foi atingida no mês de setembro chegando a 25,6 

°C a mínima em junho e foi de 19,7 °C. A temperatura média foi de 22,2 °C e a precipitação 

total na área foi de 221 mm durante todo o ciclo da cultura, que foi de aproximadamente 115 

dias (Figura 2).  

 

Figura 2 - Temperaturas máxima e mínima e precipitação pluviométrica durante o ciclo da 

cultura.  

 
Fonte: Inmet, 2015. 

 

3.2 Delineamento experimental 

 

Foram realizados dois experimentos, concomitantemente, um irrigado e o outro, 

sequeiro. Em cada experimento, os tratamentos foram constituídos de quatro cultivares de 

trigo (CD150, CD151, CD1252 e CD1440), com quatro repetições. O delineamento 

experimental foi de blocos inteiramente casualizados (DIC). As parcelas foram constituídas 

de dez linhas de 4 m de comprimento, sendo considerado como área útil da parcela 4 m das 

quatro linhas centrais, desprezando as demais linhas. Foram consideradas como bordadura 

três linhas externas de cada lado. 
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3.3 Condução do experimento 

O experimento consistiu em duas áreas separadas, para avaliação do efeito da 

irrigação sob a produtividade das diferentes cultivares em questão. Foi feito o plantio de trigo 

em sequeiro, nas quadras 20 e 21, e em pivô central (Figura 2). 

Na área irrigada o plantio foi feito de forma cicular com 10 linhas de plantas cada 

cultivar, numa área útil de 0,75 hectares. Na área de sequeiro as cultivares foram plantadas em 

faixas, próximo ao tratamento irrigado, porém fora do alcance da irrigação do pivô central. 

A semeadura foi realizada de forma mecanizada, com semeadora de cinco linhas 

da marca Jumil (modelo JM 670 PD), acoplado ao trator modelo Case, no dia 13 de maio de 

2015. O espaçamento utilizado foi de 0,225 m e a densidade de semeadura foi de 70 sementes 

por metro. A colheita foi feita no dia 05 de setembro de 2015, totalizando 115 DAS. Foi 

realizada a colheita manual das parcelas para análises e as demais plantas da cultura que 

ficaram na área foram colhidas e trilhadas mecanicamente em colhedora de parcelas da marca 

Wintersteiger.  

Para o tratamento de sementes, foi aplicado o produto Standak Top, na dose de 

100 mL ha
-1

. A dessecação das áreas para o plantio direto foi realizada como o herbicida 

Glifosato WG junto com o Aurora, na quantidade de 2,5 kg e 0,05 litros para um hectare. Sete 

dias após o plantio foi realizado uma aplicação de pós-emergente, com Ally mais 2,4D na 

base de 0,007 kg ha
-1

 e 0,8 L ha
-1

. Para os tratamentos fitossanitários foram realizadas 

aplicações, conforme a necessidade da cultura nas quadras, com os produtos: inseticida – 

Lannate (1,0 L ha
-1

); Acefato (1,0 L ha
-1

); Engeo (0,250 L ha
-1

); e fungicida – Ópera mais 

Alto (0,5 L ha
-1

 + 0,3 L ha
-1

). 

Para adubação de plantio foram utilizados 270 kg ha
-1-

 do formulado NPK (06-24-

14), sendo que posteriormente foi realizada a adubação de cobertura com 100 kg ha
-1

 de ureia 

no perfilhamento com quatro afilhos; e no pré-emborrachamento, utilizando-se a mesma 

quantidade. 

 

3.4 Irrigação 

 

3.4.1 Cálculo da lâmina de irrigação 

O manejo da irrigação foi realizado via dados meteorológicos, utilizando dados de 

uma estação meteorológica automática (Código A730) do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), instalada no município de Chapadão do Sul, próximo da área experimental. A 



24 
 

Evapotranspiração da Cultura (ETc) foi obtida pelo produto da Evapotranspiração de 

Referência (ET0) e o Coeficiente de Cultivo (Kc). 

As estimativas de ET0 foram obtidas pelo método Penman-Monteith-FAO 

(Equação 1), conforme Allen et al. (1998). 

                                                                     (1) 

 

Em que:  

ETo - evapotranspiração da cultura de referência, mm d
-1

;  

Rn - saldo de radiação à superfície, MJ m
-2

 d
-1

;  

G - fluxo de calor sensível no solo, MJ m
-2

 d
-1

;  

T - temperatura média do ar a 2 m de altura, ºC;  

U2 - velocidade do vento a 2 m de altura, m s
-1

;  

es - pressão de saturação de vapor, kPa;  

ea - pressão atual de vapor, kPa;  

∆ - declividade da curva de pressão de saturação, kPa ºC
-1

;  

γ - constante psicrométrica, kPa ºC
-1

. 

 

Os coeficientes de cultivo e a profundidade do sistema radicular de cada 

subperíodo (Tabela 3) foram definidos conforme recomendações, respectivamente, de 

Doorenbos e Kassam (1994) e Mantovani, Costa e Leal (1997), onde foi realizada a variação 

gradual da passagem de um subperíodo para o outro em função dos dias após emergência. 

 

Tabela 3 - Coeficientes de cultivo (Kc) e profundidade efetiva do sistema radicular (Z) 

Subperíodos Kc Z (m) 

Perfilhamento 0,4 0,10 - 0,20 

Alongamento 0,8 0,20 - 0,30 

Espigamento 1,2 0,30 

Maturação 0,7 0,30 
Fonte: EMBRAPA Agropecuária Oeste. 

 

 

3.4.2 Manejo da irrigação 
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O manejo da irrigação consistiu em irrigar apenas quando a cultura estava se 

aproximando do limite inferior da Capacidade Real de Água no Solo (CRA), calculada pela 

Equação 2. 

 

CRA = ((CC – PMP) / 10) * ds * Z * f                                                  (2) 

 

Em que: 

CRA – Capacidade Real de Água no Solo, mm; 

θCC – Capacidade de Campo, cm
3
 cm

-3
; 

θPMP – Ponto de Murcha Permanente, cm
3
 cm

-3
; 

ds – Densidade do Solo, g cm
-3

; 

Z – Profundidade Efetiva do Sistema Radicular, cm; 

f – Fator de Disponibilidade da Cultura, adm. 

 

Não foi adotado turno de rega fixo, mas sim, o momento em que a planta havia 

consumido toda a água facilmente disponível a ela, seguindo metodologia de Gava (2014). 

Visou-se com esse manejo, reduzir o molhamento das plantas, que favorece o surgimento de 

pragas e doenças, aumentar a aeração do solo e induzir o aprofundamento do sistema radicular 

e aproveitar a água das chuvas. 

 

3.5 Variável analisada 

 

3.5.1. Produtividade 

 

Fez-se a colheita de quatro metros lineares das quatro linhas centrais de cada 

tratamento, constituindo uma parcela útil, e em seguida foi feita a pesagem de cada amostra. 

Na sequência, determinou-se a umidade, por meio do equipamento medidor de umidade 

Ghaka 650. Para obter a produtividade estimada em kg ha
-1

 foi considerada a área colhida de 

cada parcela. Pesou-se os grãos colhidos da parcela e extrapolou-se esse peso para área 

referente a 1 ha. Por fim transformou-se o peso dos grãos à uma umidade de 13%. Logo, a 

produtividade da cultura do trigo foi estimada a partir da por meio da Equação 3 abaixo: 
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                                                    (3) 

 

Onde: 

P – Produtividade, kg ha
-1

; 

Ma – Massa da parcela colhida, kg; 

U – Umidade dos grãos colhidos; %; 

Ep – Espaçamento entre linhas, m; 

LL – Comprimento da linha amostrada, m; 

NL – Número de linhas colhidas. 

 

 

3.6 Análise estatística 

A análise estatística dos dados foi realizada através do programa ASSISTAT 

Versão 7.7 beta (SILVA e AZEVEDO, 2009). Foi realizada a análise de variância (ANOVA) 

e para os dados que apresentaram significância pelo teste F foi feita a comparação de médias, 

utilizando-se o teste de Tukey a 1% de probabilidade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para as plantas que estavam sendo irrigadas pelo pivô central, a partir da 

semeadura, no dia 13 de maio, foi aplicada irrigação uniforme em todas as parcelas até a fase 

de perfilhamento, totalizando 35 dias e uma lâmina de 68 mm (Figura 3). Os horários de 

irrigação ocorreram, ou no começo da manhã, ou no final da tarde, para evitar a influência do 

vento.  

 

Figura 3 - Valores das lâminas totais aplicadas em cada Estágio de Desenvolvimento da 

cultura do trigo. Safra 2015/16. 

  
 

Na fase de alongamento da cultura, que iniciou no dia 17 de junho e teve uma 

duração de 20 dias foi aplicada uma lâmina total de 32 mm. A fase de espigamento do trigo, 

momento em que a cultura necessita de um maior volume de água no solo, aplicou-se uma 

lâmina total de 117 mm. Já na fase de maturação, que iniciou no dia 26 de agosto não foi 

aplicada nenhuma lâmina de irrigação, contudo houve uma chuva de 10 mm. 

A quantidade de água aplicada tende a ser maior no início do desenvolvimento 

(perfilhamento) e no espigamento, com reduções no turno e na lâmina de irrigação nas fases 

finais do ciclo (maturação).  

Segundo Oviedo et al. (2001), trabalhando com trigo, observaram que a fase mais 

prejudicial de déficit hídrico para a cultura era na fase de enchimento de grãos, seguido pelo 

estágio de emborrachamento e perfilhamento. Sabe-se que na fase de maturação a cultura 

necessita de uma quantidade menor de água, além de evitar o molhamento das folhas que 

podem causar problemas fitossanitários (OVIEDO et al., 2001). 
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Faria (1981), em experimento com trigo irrigado em Piracicaba, SP, concluiu que 

existe a possibilidade de produtividades satisfatórias (1901 kg.ha
-1

) nos tratamentos que foram 

expostos a pouco volume de água, desde que realizadas precipitações em períodos críticos, 

representados pelas fases de perfilhamento e espigamento. 

A Figura 4 mostra o comportamento da irrigação ao longo do ciclo da cultura. 

Observa-se que para as plantas que estavam sob o manejo irrigado o solo apresentou uma 

capacidade real de armazenamento de água favorável para o seu desenvolvimento, não 

apresentando nenhum déficit hídrico.  

 

Figura 4 – Precipitação pluviométrica, irrigação e capacidade real de armazenamento de água 

no solo para as cultivares de trigo irrigadas com o pivô central. 

 

 

Para as plantas que estavam sob o manejo de sequeiro houve déficit hídrico na 

fase de espigamento, que compreende a fase de florescimento e o enchimento do grão, como 

apresentado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Precipitação pluviométrica no local do experimento com as cultivares de sequeiro 

de trigo, com ênfase na fase de espigamento. 
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Para Gava (2014), a limitação na produtividade de grãos da soja causada por 

déficit hídrico na fase de enchimento de grãos causa uma redução de produtividade 

equivalente à mesma intensidade de déficit hídrico ocorrendo no ciclo total. Akhkha et al. 

(2011) verificaram, estudando respostas de plantas de trigo quanto à imposição do déficit 

hídrico em diferentes estádios do desenvolvimento de trigo (perfilhamento, emborrachamento, 

enchimento de grãos e maturação fisiológica), a redução do número de espigas quando 

submetidas a déficits hídricos.  

Alberto et al. (2006) demostraram que o déficit hídrico resulta em perdas de 

produtividade na cultura do trigo. A precipitação pluvial durante a safra da soja determina 

grande parte da variabilidade interanual da produção, estima-se que, para a soja, 93% das 

perdas na safra ocorram em razão do déficit hídrico (BERLATO e FONTANA, 2003)  

Segundo a análise de variância para os dados de produtividade, as cultivares que 

foram irrigadas apresentaram diferença significativa a 1% de probabilidade, enquanto que as 

mesmas cultivares plantadas em sequeiro apresentaram diferença significativa de 5% de 

probabilidade (Tabela 4). 

Observa-se ainda na Tabela 3 que a produtividade das cultivares irrigadas foram 

mais de 3,5 vezes superiores às mesmas cultivares sob o manejo sequeiro. É provável que a 

época da imposição do déficit hídrico, início do florescimento, possa ter influenciado na 

produtividade da cultura.  

 

Tabela 4 - Análise de variância para os dados de produtividade do trigo cultivado em sequeiro 

e irrigado, Chapadão do Sul – MS 

                        Quadrado médio (QM) 

 
 

Sequeiro Irrigado 

FV GL                         Produtividade (Kg. ha
-1

) 

Tratamentos 3 173.504,512 * 872.623,462 ** 

Resíduo 12 40.281,82 71.839,60 

CV (%) 
 

25,69 9,01 

Média   781,3  2939,9 

QM – Quadrado Médios dos Desvios 

** - significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01) 

* - significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01 =< p < 0,05) 
ns - não significativo (p >= 0,05) 

 

Com isso, o trabalho foi de encontro com outros trabalhos que demostraram a 

obtenção de maiores produtividades de grãos em área irrigada, como Herzog, Levien e Trein 

(2004), com soja, Silva et al. (2008), com milho, e Santos e Araújo (2000), com feijão-caupi. 
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Logo, diante do exposto, percebe-se que a irrigação contribui significativamente para o 

aumento da produtividade, confirmando os resultados obtidos neste trabalho. 

A produtividade do trigo no cultivo em sequeiro diferiu entre as cultivares, tendo 

a cultivar CD 1440 a que apresnetou a maior produtividade dentre as quatro cultivares 

plnatadas em sequeiro (Figura 6A). No trigo irrigado a cultivar CD 1252 foi a que apresentou 

a maior produtividade (Figura 6B).  

 

Figura 6 – Valores de produtividade para todas as cultivares (CD150, CD151, CD1252 e 

CD1440) sob dois manejos de irrigação, sequeiro (A) e irrigado (B) 

 

 

  

Todas as cultivares irrigadas obtiveram produtividades superiores em relação a 

condição de sequeiro. Isso mostra que a lâmina de irrigação é a principal variável a afetar a 

produtividade dessa cultura agrícola. Battisti (2012) demonstra que ajustando a cultura com a 

sua janela especifica de semeadura (dependendo do clima e do solo de cada região), culturas 

como trigo e soja obtiveram um aumento expressivo de produtividade. Isso é de fundamental 

importância, principalmente para culturas de sequeiro que dependem exclusivamente das 

chuvas. 

A produtividade diferiu entre as cultivares irrigadas, de modo que a cultivar 

CD1252 apresentou a maior média geral, com uma produtividade de 3.647,12 Kg ha
-1

, 

enquanto as outras três cultivares não diferiram significativamente entre si (Figura 6b), tal 

produtividade foi maior do que a média do Estado, de 3.363Kg há
-1

, segundo o último 

levantamento da Conab, em 2015. Sabe-se que o clima é um dos fatores que mais influenciam 

na produção do trigo, sendo o excesso de calor e a baixa quantidade hídrica, aliado a baixas 

altitudes os maiores responsáveis pela queda de produtividade (SCALCO et al., 2002. 

A 
B 

b 

 

a 

 
b 

 

b 
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O trigo possui ampla variabilidade genética (CARGNIN et al., 2006; 

ALBRECHT et al., 2007), que lhe confere adaptação a vários tipos de clima e solo 

(GUTKOSKI et al., 2007). De modo geral, pode-se concluir que tal cultivar, CD1252, foi a 

mais adaptada ao clima e ao solo da região, levando a esse genótipo expressar de forma 

superior suas características agronômicas. Este é um problema que vem sendo contornado na 

região do Brasil central graças à utilização de genótipos de trigo superiores, adaptados a 

temperaturas mais elevadas (OLIVEIRA et al., 2011).  

Logo, para se obter altas produtividades, a cultura do trigo deve ter um manejo de 

irrigação eficiente, de acordo com sua necessidade hídrica (sem perdas excedentes e escassez 

de água nos estádios críticos da cultura), juntamente com cultivares de alto desempenho 

agronômico. Cuidados com o clima, o solo e o manejo fitossanitário também são 

imprescindíveis para se obter boas colheitas do grão. Aliado a essas variáveis, deve-se levar 

em conta a época de semeadura do trigo na região, para suplementar a irrigação, 

economizando água e os custos de energia provenientes de uma área irrigada com pivô 

central. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A irrigação na cultura do trigo proporcionou aumento de produtividade da ordem 

de 347% em relação ao sequeiro para a época de semeadura estudada. 

A ocorrência de déficit hídrico durante a fase de enchimento de grãos do trigo 

causou reduções na produtividade quando comparada ao cultivo com irrigação. 

Dentre as cultivares estudadas, a CD 1252 foi a que obteve a maior resposta à 

irrigação. As cultivares de trigo sob o manejo de sequeiro não apresentaram diferença 

significativa quanto a produtividade. 
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