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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo estabelecer a 
temperatura basal inferior (Tbi) e os graus-dia 
acumulados (GDA) em diferentes localidades, para a 
cultivar de trigo Quartzo, dividindo o ciclo da cultura 
baseado nas subfases de desenvolvimento: emergência-
elongação (EM-EL), elongação-antese (EL-ANT) e 
antese-colheita (ANT-CO). Os resultados obtidos para 
Tbi média pelo modelo do menor desvio padrão foram de 
2,00º C na EM-EL, 3,00º C na EL-ANT e 3,00º C na ANT-
CO, os GDA médio foi de 539º C na EM-EL, 504º C na 
EL-ANT e 669º C na ANT-CO. Os valores obtidos de 
temperatura basal para a cultivar de trigo Quartzo variam 
conforme a subfase de desenvolvimento da cultura e 
com a localidade analisada, entre 2°C e 5°C.  O acúmulo 
térmico médio encontrado para a cultivar Quartzo foi de 
1712º C.  

Introdução  

A temperatura do ar é fator determinante para o 

planejamento agrícola, pois atua na aceleração da taxa 

de desenvolvimento das culturas, encurtando ou 

prolongando a duração das fases fenológicas. Para 

completar cada subperíodo do desenvolvimento ou 

subfase as plantas necessitam, entre outros fatores, de 

um somatório térmico. Entre os índices utilizados para 

expressar essa exigência, um dos mais relevantes é o 

denominado graus-dias, baseado no acúmulo térmico 

dentro dos limites no qual a planta se desenvolve, as 

temperaturas cardinais mínimas, ótima e máxima. 

 

Material e Métodos 

As informações meteorológicas, e fitotécnicas foram 
disponibilizados e obtidas junto às Estações 
Experimentais da Fundação ABC, localizadas em Castro-
PR, Ponta Grossa-PR e Itaberá-SP. Nas localidades de 
Castro e Ponta grossa o clima é do tipo Cfb e em Itaberá 
do tipo Cfa segundo a classificação de Köppen. Foi 
utilizada a metodologia do menor desvio padrão em dias 
e informações observadas pelo setor de 
Agrometeorologia da Fundação ABC, nas safras de 2007 
a 2017. Os estádios fenológicos do trigo foram avaliados 
semanalmente de acordo com a escala de Zadoks et al. 
(1974). A base de dados totalizou 66 observações, sendo 
49 (75,0%) utilizadas na obtenção da temperatura basal 
inferior (TBi) e GDA, 17 (25,0%) observações 
independentes foram utilizadas para validação. As 

fenologias estimadas foram comparadas às observadas, 
por meio da análise do Índice de concordância de 
Willmott (d), da raiz do erro quadrático médio (REQM) e 
coeficiente de determinação (R

2
).  

Resultados e Discussão 

O valor médio de TBi para o ciclo do trigo para as 

subfases de emergência-elongação (EE), elongação-

antese (EA) e antese colheita (AC) foi 2 °C, 4 °C e 4°C, 

respectivamente, o somatório térmico foi de 539, 504 e 

669 GDA, respectivamente para as subfases. Em 

estudos realizados em diferentes localidades no estado 

do Paraná e São Paulo, simulando a fenologia da cultura 

do trigo pelo modelo WANG-ENGEL para estimativa dos 

estádios fenológicos em genótipos de trigo, Kochinski 

(2020) obteve para cultivar Quartzo a temperatura basal 

mínima de 0º C para subfase emergência-elongação, 4º 

C emborrachamento-antese e 6º C para enchimento de 

grãos a colheita. Os valores observados pelo autor são 

próximos aos obtidos pelo modelo testado no presente 

estudo. Os valores de TBi e GDA estimados 

apresentaram boa predição das subfases do trigo, 

genótipo Quartzo, nas localidades de Ponta Grossa-PR, 

Castro-PR e Itaberá-SP. O índice “d” médio foi 0,48 na 

EM-EL, 0,54 na EL-ANT e 0,60 na ANT-CO. O REQM 

médio foi de 8 dias na EE, 7 dias na EL-ANT e 6 dias na 

ANT-CO. O R
2
 médio foi 0,91 na EM-EL, 0,89 na EL-ANT 

e 0,95 na ANT-CO.  

 

Conclusões 

Os valores de TBi e GDA obtidos estão coerentes com 

valores observados na literatura, e a estimativa dos 

valores com posterior aplicação do método linear 

apresentou-se útil na simulação da fenologia do trigo nas 

localidades de interesse. 

Agradecimentos 

Á Fundação Araucária, Fundação ABC e UEPG. 

____________________ 

KOCHINSKI, E. G. Modelo Wang Engel de desenvolvimento para a 

cultura do trigo nos campos gerais. 2020, 144 p. Dissertação 

(Agronomia). - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 

2020. 

ALVARES, C. A. et al. Köppen’s climate classification map for 

Brazil. Meteorologische Zeitschrift. 2013; v. 22: 711–728 p. 

. 


