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AVALIACÃO DO TEOR DE TANINO EM LINHAGENS DE SORGO GRANtFERO 

[$or(5htJm. btcolor. (L.) Moenchl E SEUS CRUZAMENTOS 

RESUMO 

Autor: JOSÉ FERNANDO MARTINS BORGES 

Orientador: PROF. DR. ROLAMO VENCOVSKY 

Com a f'inalidade de estudar os efeitos de 

capacidade geral e espec1f'ica de combinação e heterose do 

caráter teor de tanino nos grãos de sorgo. foram conduzidos 

ensaios em dois locais (Local 1 = Não Me Toque-RS e Local 

2 = Capin6polis-MG) no ano agr1cola de 1990/91. 

Os t.ratamentos. oriundos de um esquema de 

cruzamentos dialélicos parciais. estavam assim 

constit.u1dos: quatro linhagens macho est.éreis (conjunto I), 

seis linhagens rest.auradoras (conjunto 11), os 24 h1bridos 

obt.idos do cruzamento destes dois conjunt.os e duas 

t.estemunhas (AG-3001 e P-815B). 

O t.eor de t.ani no dos gr ãos f'oi esti mado 

através do método da vanilina hidroclor1drica ácida 

proposto por BURNS (1971) e modificado por MAXON &: ROONEY 

(1972) e PRICE et alii (1978). 

Houve diferenças signif'icativas no valor 

estimado do tanino entre tratamentos e na interação por 

locais. O valor médio f'oi de 1.53 equivalentes de catequina 
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Ce. c.) rio local 1 e 1.67 e. c. no local 2. As maiores 

variações ocorreram nos ma~eriais an~ipássaros. com ~eores 

variando de 2,99 e.c. a 4.29 e.c. O al~o con~eúdo de ~anino 

~oi dominan~e sobre o baixo. Os componen~es da capacidade 

geral de combinação (COC) dos conjun~os I e 11 foram 

significa~ivos. mas somen~e os do conjun~o I in~eragiram 

com locais. ~alvez devido à maior heterogeneidade genética 

des~e grupo. 

Houve pronunciada he~erose nos cruzamen~os. 

com média de 1,33 e.c. ou de 249.60% em relação à média dos 

pais. Os componen~es que mais con~ribuiram para a 

manifes~ação he~eró~ica foram a he~erose média e a he~erose 

do conjun~o I. A he~erose especifica (ou capacidade 

espec! fi ca de cOmbi nação) ~ambém apresen~ou efei t.os 

significa~ivos. não in~eragindo com locais. ~odavia. 

Con~ron~ando es~es resul t.ados com aqueles 

encon~rados na li~erat.ura em sorgo ~orrageiro. veri~icou-se 

que o con~eúdo de t.anino no grão e nas par~es verdes da 

plan~a. provavelmen~e. es~ão sob con~role gené~ico 

dis~in~o. 

Observou-se que a produ~ividade de grãos não 

~oi influenciada pela presença de t.anino. mos~rando ser 

possí vel a sel eção de ma~er i ai s produ~i vos com ou sem 

t.anino. 

No local 1 mediu-se o ~anino em di~erent.es 

~ases de desenvolviment.o do grão. a saber: ma~uridade 

~isiológica. época da colheit.a e 30 dias após a col hei t.a. 
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o valo~ médio mais al~o ~oi ob~ido na 

ma~u~idade ~isiol6gica Ca.27 e.c.). com ~educão acen~uada 

a~é os dois es~ágios subsequen~es C1.53 e. c.). e C1.a7 

e.c.). ~espec~ivamen~e. De~ec~ou-se signi~icãncia da 

in~e~acão ~~a~amen~os x ~ases. mos~~ando que o pe~cen~ual 

de ~educão não ~oi uniforme en~re os ~ra~amen~os. Desses 

resul ~ados concl ui u-se se~ possi vel selecionar materiais 

com valo~es al~os de ~anino na ma~uridade fisiol6gica. 

quando o a~aque de pássa~os é mais in~enso. e que ~enham 

~eores rela~i vamen~e baixos na colhei ~a. conside~ando que 

es~e dec~ ésci mo ~enha ocor r i do em funcão da degr adacão 

des~e fenol. 
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EVALUATION OF TANNIN CONTENT IN GRAIN SORGHUM LINES 

[$orehum bicotor. (L.) Moenchl AND THEIR CROSSES 

SUMMARY 

Ambar: JOSÉ FERNANDO MARTINS BORGES 

AdvLser: PROF. DR. ROLAMO VENCOVSKY 

With 'lhe purpose of s'ludying 'lhe effects of 

general and specific combining abili'ly and he'lerosis of 

'lannin con'len'l in grain sorghum. two 'lrials were grown a'l 

Não Me Toque. RS. (site 1) and Capin6polis. MG. (si'le 2) in 

1990/91. 

Trea'lmen'ls eval ua'led were der i ved from 

a partial diallel crossing scheme. and comprised: four 

male-s'lerile female lines (se'l I). six male lines (se'l 11). 

'lhe 24 hybrids ob'lained from crossings be'lween these 'lwo 

se'ls. and 'lwo check 'lreatments (AG-3001 and P-915B). 

Tannin content af seeds was measured 'lhrough 

the vanillin-hidrochloric acid me'lhod proposed by BURNS 

(1971) and modified by MAXON & ROONEY (1972) and PRICE et 

aI. i i (1978). 

Average tannin con'len'l differed 

significan'lly be'lween si'les (1.53 c.e. a'l site 1 and 1.67 

c. e. a'l si 'le 2). The greates'l variance occured in bird 

resis'lan'l materiaIs. with can'len'ls ranging from 2.99 c.e. 
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'lo 4. ag c. e. High 'lannin con'len'l was dominan'l over low 

'lanni n con'len'l. In se'l I and I I componen'ls of" general 

combining abili'ly (gca) ef"f"ects were signif"ican'l. bu'l only 

f"or se'l I 'lhese ef"f"ec'ls in'leracted wi'lh sites. possibly due 

'lo i'ls greater gene'lic heterogeneity. 

aver-aging 1.33 

overall mean. 

Crosses showed pronounced heterosis. 

c.e. OI" 249.60% reIat.ive 'lo 'lhe paren'lal 

Component.s whi ch cont.r i bu'led mos'l t.o 

he'lerotic response were average he'ler-osis and het.erosis of" 

set. I lines. Specif"ic het.erosis (OI" specif"ic combining 

abili ty) was also st.at.ist.ically signif"icant. not. 

int.er-act.ing wit.h sit.es. however. 

Conf"ront.ing our resuIts with t.hose f"ound in 

t.he literat.ure on f"orage sorghum. permits concluding t.hat 

tanni n content of" seeds and of" t.he green part.s of" t.he 

sorghum plant. are probably under dif"f"erent. genetic cont.rol. 

It. was observed that grain yield was not. 

i nf"1 uenced by 'lhe presence of" tannin. showing the 

possibili'ly of" selecting productive ma'lerials wi'lh or 

wilhou'l tannin. 

A'l 1 oca'li on 1 tanni n was measur ed in 

di f"f"eren'l s'lages of" deveIopment of" 'lhe grai n. namel y: a'l 

physi 01 ogi cal ma'lur i 'l y. at har ves'l 'li me and 30 days af"ter 

harvesting. 

The hi ghes'l average con'lent was f"ound a'l 

physi ologi cal ma'luri ty (2.27 c. e.). In the t.wo subsequent 

stages this conten'l was reduced to 1.63 c.e. and 1.27 c.e .• 
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pespectively. The significance of Lhe LpeaLmenLs x sLages 

effects indicaLed Lhat Lhis peducLion was noL consLant ovep 

t~eatmenLs. IL could hence be infered Lhat obLaining 

genetic maLerials wiLh high tannin contenL aL physiological 

maturity but reIaLively low content at ha~vest time. when 

bi~d damage is higher. might be possible in b~eeding 

p~ograms. conside~ing this reduction occurred as ~unction 

o~ tannins degradation. 



1. I NTRODUCÃO 

o sorgo é uma plant.a herbácea. da :família 

Gramineae. 'lribo Andropogoneae. e gênero Sor6h'Um.. 

DOGGETT (1988). est.e gênero cont.ém t.rês espécies: 

Segundo 

Sor6h 'Um. 

halepense CLinn.) Pers .• Sor6hum propinquum CKunt.h) Hit.ch .• 

Sor6h'Um. bicotor CLinn.) Moench. Dent.ro da espécie bicolor 

est.ão. ent.re out.ras. as subespécies drummondii CSet.eud.) de 

Wet.. verticittijtor'Um. CSet.eud.) Piper. e bicotor. Os sorgos 

cul'livados. graní:feros e :forrageiros para silagem. são 

cl assi:fi cados bot.ani cament.e como: Sor6h'Wlt bico tor subsp. 

bicotor. 

o sorgo é originário da Á:frica. sendo que as 

:formas cult.ivadas at.ualment.e t.iveram uma evolução rápida e 

recent.e. quando comparadas com out.ras espécies cult.ivadas. 

possuindo uma alt.a variabilidade genét.ica. 

No início des'le século. o sorgo graní:fero se 

est.abel eceu nas pl aní ci es do Est.ado do Texas nos EUA. Os 

híbridos. que proporcionaram um grande impulso à cult.ura. 

surgiram a part.ir de 1962 com a descobert.a da macho 

est.erilidade cit.oplasmát.ica por St.ephens e Holland. 

Na década de 60. os híbridos de sorgo 



chegaram ao Brasil. e nos anos 70 surgiram os primeiros 

programas de melhoramen~o da cul~ura no país. A~ualmen~e. o 

sorgo vem ob~endo progressos consideráveis. sendo que 

muitos trabalhos de pesquisa. nas diversas áreas. es~ão 

sendo desenvolvidos ~an~o em empresas do se~or público como 

pri vado. Os programas de melhoramen~o genético têm 

con~ribuído decisivamen~e para a criação de ma~eriais bem 

ajus~ados aos di versos sis~emas de produção exis~en~es no 

pais, alcançando níveis de alta produ~ividade tan~o em 

sorgos ~orrageiros como em sorgos graní~eros. Segundo 

RODRIGUES (1990). o progresso conseguido no melhoramen~o 

gené~ico do sorgo grani~ero no Brasil. no período de 1974 a 

1988. ~oi de 1.8 % ao ano (557 kg de grãos/ha). 

A plan~a de sorgo se adap~a a uma ampla gama de 

ambientes e produz grãos mesmo sob condições des~avoráveis 

para a maioria dos ou~ros cereais. Devido à sua tolerância 

ao es~resse hídrico. é considerado o cultivo mais ap~o para 

regiões áridas e com chuvas mal dis~ribuídas. Seu potencial 

produtivo em condições normais é semelhante ao do milho. 

O sorgo. di~erentemen~e dos ou~ros cereais. 

produz grande quantidade de compostos ~en6licos. inclusive 

os taninos condensados. Es~es. quando presen~es nos grãos 

de sorgo. imprimem uma maior tolerância aos danos de 

pássaros e inse~os. Também con~erem maior resistência a 

outras adversidades ~ais como ~ungos e a germinação dos 

gr ãos na paní cul a antes da cal hei ta ( WOODRUFF. e tal. i i • 

1982) . 
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Do pont.o de vi s'la nu'lr i ci onal. os 'lani nos 

t..razem consequências indesejáveis. pois f'ormam complexos 

com a pro'leína da diet..a e enzimas digest..ivas. reduzindo a 

diges'libilidade. Alguns são absorvidos pelo organismo onde 

eles aparen'lemen'le al'leram o me'labolismo e inibem o 

cresciment.o CBUTLER. 1982). 

Em algumas regiões onde o sorgo é cul'livado. 

os danos causados pelos pássaros chegam a ser consideráveis 

e. às vezes. há ocorrência de períodos chuvosos na época da 

colhei'la. Nes'las regiões. como no sul do Brasil. são 

cul'livados sorgos com 'lanino. con'lrário. 

problema de pássaros não é 'lão impor'lan'le 

colhei'la coincide com períodos de es'liagem. 

e a 

quando o 

época da 

condi cão est..a 

que acon'lece no pl an'li o de .. saf'r i nha li no Sr asi 1 Cen'lr al • 

recomenda-se o plan'lio de sorgos sem 'lanino. 

As van'lagens agronômicas e as desvan'lagens 

nu'lricionais conf'eridas pelos 'laninos geram um conf'li'lo 

en'lre produ'lores que cul 'li vam sorgos an'li pássaros e os 

consumidores que pref'erem sorgos sem 'lanino. 

o sorgo com 'lanino 'lem acen'luado os 

problemas de mercado in'lerno e ex'lerno. pois os compradores 

pref'erem adquirir o produt..o de regiões ou países que 

cul'livam sorgos sem 'lanino. 

Como os poli f'en6is são compos'los 

secundários. não essenciais para o cresciment.o normal e 

reproducão da plan'la. eles variam muit.o mais in'lensamen'le 

en'lre gen6'li pos que os const..i t..ui n'les pr i már i os da semen'le 
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19a9a) . 

Port..ant..o. uma maior compreensão da genét..ica dos poli~en6is 

ajudaria na selecão de variedades que at..enderiam t..anto o 

int..eresse dos produt..ores como dos consumidores. 

O pr esent..e t..r abal ho tem como obj et..i vo 

principal o estudo do comport..ament..o de uma série de 

linhagens em cruzamentos dialélicos parciais. para as 

caract..eríst..icas de t..eor de t..anino no grão e produt..ividade. 

Para sint..etizar híbridos de sorgos gran!~ero 

com e sem t..anino é importante que se conheca a heranca 

dest..a característ..ica. 

Est..e est..udo visa est..imar a het..erose. a 

capacidade geral e espec!~ica de combinacão e veri~icar- a 

pr-esenca de dominância para o caráter- cont..eúdo de tanino 

nos grãos de sor-gos gran!~eros. 

t..anino 

grão. 

em 

Out..ro objet..ivo é o de veri~icar o t..eor de 

di~erent..es ~ases de desenvolviment..o do 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Taninos 

Os t.ani nos são subst.ãnci as encont.r adas em 

quase t.odos os gêneros de veget.ais. Na plant.a. est.ão 

present.es nas f'olhas. lenho. Clores. Crut.os e 

sement.es. São f'enói s sol úvei s em água com peso moI ecul ar 

ent.re 500 e 3.000. os quais além das reações Cen6licas. t.êm 

a propriedade de precipit.ar alcalóides. gel at.i nas e 

proteínas CLEINMULLER et atii. 1991). 

Os poliCenóis do sorgo compreendem um grande 

número de compost.os estruturalmente relacionados. a muit.os 

dos quais não Coram atribuídas uma est.rutura química 

def'inida CBUTLER. 1992). 

Os 

hidroxi-Cen6licos 

t.aninos são grupos de compost.os 

que têm a capaci dade de i nter agi r 

f'ortement.e com as proteínas. Estão acompanhados. em geral. 

por out.ros compost.os aromáticos. como f'en6is. ácidos 

f'en6licos. cat.equinas. leucoant.ocianidinas. etc .• que não 

possuem as propriedades dos t.aninos mas podem aparecer 

int.egrados nas suas moléculas C BUTLER. 1999b). 



Os ~aninos podem ser divididos em dois 

grupos: hidrolisáveis e condensados ou não hidrolisáveis. 

Os ~aninos hidrolisáveis são compos~os de carboidra~os que 

'têm cadeias t'en61icas la~erais. Por hidr6lise t'ornecem 

glicose e ácidos t'en6licos. dos quais o mais conhecido é o 

ácido gálico. Os ~aninos condensados consis~em de polímeros 

de derivados t'en6licos mais complexos. ligados por pont.es 

carbono-carbono. denominados leucoant.oci ani nas CBUTLER. 

19SQa) . 

A maioria dos polit'en6is encont.rados em 

sorgo granít'ero an~ipássaro são os t.aninos condensados. A 

est.rut.ura propost.a para os 'taninos do sorgo é um oligômero 

de cinco a set.e unidades de t'lavan-3-ol. Em ácidos t'or'tes 

est.es despolimerizam-se produzindo pigment.os de 

ant.ocianidinas monoméricas (cianidina no caso do sorgo) 

'também chamadas de proan~ocianidinas CBUTLER. 19S2). 

Todos os sorgos. não somen~e aqueles ricos 

em t.aninos. produzem ou~ros ~ipos de polit'en6is (ácidos 

t'en6licos. t'lavan6ides. ligninas. hidroquinonas. et.c.) 

2.2. Mét.odos de análises dos taninos 

A de~ermi nação absol ula dos ní vei s de 

'taninos condensados a'través de mé~odos químicos é dit'ícil 

de se ob~er. Os reagent.es padrões usados são menos efet.ivos 

que o ~anino puro. cuja oblenção é t.rabalhosa e cara 

(HAGERMAN & BUTLER. 1990). 
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Os ~aninos ~êm uma es~ru~ura não uni~icada. 

por i sso numerosos mé~odos es~ão di sponí vei s par a a sua 

de~er mi nacão • 

gravimé~r1cos. 

pro~eí nas. e~c .. 

~ais como: 

~is1co-qu!mdcos. 

mé~odos colorimé~ricos. 

de precipi~acã.o de 

A de~erminacã.o química es~á baseada na 

capacidade dos ~aninos de ~ormarem complexos coloridos com 

íons me~álicos ou ou~ras subs'lâncias. os quais podem ser 

iden~1~1cadas 

LEINMULER et 

colorime~ricamen~e. 

al.ii (1991) • 

Segundo BURNS (1963) e 

os principais mé~odos 

colorimé~ricos para de~erminacão dos poli~en6is em geral. 

são: 

a) Vanilina - Hel 

De~ermina principalmen~e os ~aninos condensados 

e suas ~ormas monoméricas. Envolve a reacão da vanilina em 

solucão acidi~icada com o anel liA" dos ~lavan-3-4-di6is. 

produzindo uma cor avermelhada. É amplamen~e usado para a 

de~erminacão quan~i~a~iva dos ~aninos condensados em sorgo 

gran!~ero. Usa como reagen~e padrão a ca~equina. 

b) Folin-Denis 

Es~e mé~odo basei a -se no pr i nci pi o de que o 

ácido ~os~omolibdico-~os~o~ungs~á~ico é reduzido em solucão 

alcalina pelos ~en6is. ocasionando a ~ormacão de um 

complexo de coloracão azul. Também há reacão com xan~inas. 

ami noáci dos e pro~e! nas. Os resul ~ados são expressos em 

equivalen~es de ácido ~ânico. 



c) Azul da prússia 

Neste método. os taninos e outros ~en6is reduzem 

9+ 2+ 
o Fe a Fe • os quais 

potássio 

~ormam assim um complexo de cor 

azul com o ~errohexaciano~érrico. 

reagente padrão o ácido tãnico. 

d) n-Butanol HCl 

Usa como 

Pelo 

Determina principalmente os taninos condensados. 

aquecimento em n-butanol-HCl. os mesmos são 

trans~ormados em antoci ani di nas coloridas. o reagente 

padrão usado é a cianidina. 

EARP et al.ii (1981) avaliaram sete métodos 

indicados para a determinacão do teor de tanino em sorgo. 

Os métodos avaliados ~oram: azul da prússia. V-HCI 

Cvanilina hidrocloridrica ácida) com e sem prova em branco 

e com um tempo de extracão de 20 minutos. MV-HCl (vanilina 

hidrocloridrica ácida modi~icado) com e sem prova em branco 

e com um tempo de extracão de 20 minutos. MV-HCl Cvanilina 

hidrocloridrica ácida modi~icado) com um tempo de extracão 

de 24 horas e. inibicão de ot-amilase. Dos sete métodos 

estudados pelos autores. o da MV-HCl C24 fi de extracão) 

apresentou o maior valor do teste F e o menor coe~iciente 

de variacão CCV). como é mostrado na Tabela 1. Isto indicou 

que este método é o mais sensivel em detectar di~erencas no 

conteúdo de tanino devidas às variacões genéticas. O método 

da V-Hel C20 mino de extracão) com subtracão da prova em 

branco. ~oi o segundo em precisão. Este último. por ser um 

método mais rápido. é recomendado para uso em programas de 
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melhoramento. onde se necessita estudar um grande número de 

amostras. 

Tabela 1: Teores de tanino. teste F e 

var i ação (CV). em sete métodos 

coe:fi ci ente de 

de anál i se de 

tanino em sorgos do grupo I. II e III. sendo 

oito cultivares de grãos marrons e treze de 

outras cores CEARP et aLit. 1981). 

Grupo Cor do grão 

marrom outras 

Métodosa. 

Azul prus. 
V-HCl c/br. 
V-HCl s/br. 
}.{V-HCl c/br. 
}.{V-HCl s/br. 
}'{v-HCl a4-hr 
ot-amilase 

Teor de taninob 

0.07 
0.03 
O.1a 
o.oa 
0.37 
0.55 
3.7 

0.07 
0.03 
0.19 
0.07 
0.5a 
0.98 
6.0 

0.39 
2.39 
2.68 
1.10 
1.75 
2.14 
31.7 

F 

a03.7 
375.3 
363.9 
186.0 
118.7 

1004.7 
aaa.o 

CV 

13.3 
14.5 
13.4 
a1.5 
16.4 
6.8 

4a.3 

F 

105.a 
a06.6 
191.5 
149,9 

7a.4 
1735.7 

aO.6 

a. V-HCl = método da vanilina hidrocloridrica ácida. 

CV 

9.5 
a.o 
a.a 

11.a 
13.0 
a.7 

a5.3 

MV-HCl = método da vanilina hidrocloridrica ácida 
modi:fi cado. 

b V-HCl e MV-HCl: em equivalentes de catequina. 
ot-amilase: porcentagem de inibição. 

c Sorgos sem a camada testa. 

d Com a camada testa presente mas sem o gene dispersor S. 
'li Com a camada testa e o gene dispersor presentes. 

2.3. Genética do teor de tanino em sorgo 

A cor do grão e provavelmente os :fen6is do 

sorgo são determinados pela pigmentação do pericarpo. da 

testa e do endosperma. Segundo SCHERTZ & STEPHENS (1966) e 

GOLMIRZAIE & YORK (199a) os principais genes para estas 
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carac~erísticas são: 

B e B: São genes complemen~ares que de~erminam a presença 
~ 2 

5: 

Y: 

R: 

de uma camada test.a. (8 -8 - presença da ~es~a; 
~ 2 

B -b b • b b 8 -. e b b b b ~es~a ausen~e). 
~ 22 ~t2 tt22 

Gene dispersor de um pigmen~o marrom no pericarpo 

quando a camada ~est.a es~á present.e. (8
t
-8

2
-5- cor 

marrom; 8 -8 -ss e b b b b -- ou~ras cores). 
t 2 t t 2 2 

De~ermina a coloração amarela do grão. sendo o 

amarelo dominan~e sobre o branco. 

Determina a cor vermelha do grão. O vermelho é 

dominan~e sobre o amarelo. (R-Y- vermelho. rrY-

amarelo; --yy branco). 

Tp: De~ermina a cor da t.es~a. (Tp- t.est.a marrom. tptp 

~es~a púrpura). 

Q: Det.ermina uma cor púrpura arroxeada na plan~a. 

Ce: Permi t.e que a cor púrpura se mani f'este na camada 

nucelar e na gluma. 

I: In~ensif'ica a cor do pericarpo. 

H: Origina uma descoloração da semen~e. 

Pb: Causa uma mancha púrpura na semen~e. 

Pt: Origina uma pigmentação púrpura na ponta da 

sement.e. 

Z: Gene que de~ermina a espessura do mesocarpo. 

Para uma melhor compreensão das par~es que 

cons~i~uem o grão de sorgo. estas es~ão represen~adas 

esquema~icamen~e na Figura 1 do AP~NDICE. 

Segundo HAHN et alii (1994) as variedades de 
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sorgo podem ser subdivididas em três grupos. de acordo com 

os níveis de ~en6is presenLes. tipos de taninos e o 

gen6Lipo do grão: 

Grupo 1: Sorgos sem a camada tesLa. com baixos 

ou b b b b --). 
i i 2 2 

Grupo 2: Com a camada testa presenLe. mas sem o 

gene dispersor $. São extraídas quanLidades signi~icativas 

de Lani nos somente com metanol áci do C 1 % HC1). C 8 -8 -ss). 
i 2 

Grupo 3: Tanto a camada Lesta e o gene dispersor 

$ esLão presenLes. Os taninos são extraídos em grande 

quant.idade 

C8 -8 -$-). 
i 2 

tanLo com met.anol como met.anol ácido. 

HAHN & ROONEY (1996) esLudaram os e~eitos do 

gen6Lipo nos t.aninos e ~en6is do pericarpo e da tesLa de 

algumas variedades de sorgo que di~eriam nos genes R. Y. 

B. 8 • e $. Estes genes inf'luenciaram tanLo o nível como a 
i 2 

localização dos composLos ~en6licos nos grãos de sorgo. R e 

Y in~luenciaram principalmente os ~en6is no pericarpo; 

quando ambos eram dominantes Cpericarpo vermelho). 

aumentaram a quanLidade dos pigmentos de anLocianidinas. Os 

genes dominantes 8
i 

e 8
2 

cont.rolaram a presença de uma 

camada test.a pigmentada e taninos. determinando quantidades 

signi~icativas dest.e ~enol Lanto no pericarpo como na 

test.a. O gene $. quando dominant.e e na presença de 8 e B • 
t 2 

também aumenLou o ní vel de ~en6is nestas duas parLes. O 

ní vel de pi gmenLos de antoci ani di nas ~or am semel hantes em 
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pericarpos vermelho e branco dos sorgos do grupo lI!. As 

di~erencas na e~racão dos taninos dos sorgos dos grupos 11 

e 111 indicam que há dois t.ipos de t.aninos presentes no 

grupo 111 e somente um no grupo 11. Houve variabilidade nos 

t.eores de t.aninos e ~en6is em sorgos com gen6t.ipos iguais. 

indicando que out.ros ~at.ores in:fl uenci aram est.es 

caract.eres. 

Os gen6t.ipos de sorgo di~erem 

signi:ficat.ivament.e na mist.ura part.icular dos component.es do 

t.anino (BRANDON et al.ii, 198a) e o mesmo gen6tipo pode 

produzir mist.uras dist.intas de acordo com o local (HAHN & 

ROONEY, 1986). 

EARP et al.ii (19S1) encont.raram níveis 

si gni:ficat.i vos de poli:fen6is e inibicão de a-amilase 

somente naqueles cultivares com um gene dispersor (5) e um 

pericarpo :fenotipicament.e marrom. quer este ~osse 

geneticamente vermelho ou branco. 

Embora HAHN & ROONEY (1986) e WATTERSON & 

BUTLER (1983) ci tassem que aparentemente os tani nos não 

ocorrem no endosperma ou em outros tecidos da planta. 

REYES-D1SCUA (1979) relatou que as ~olhas e bainhas :foram 

em geral, as partes com os maiores níveis de taninos. 

Outros trabalhos. citados abaixo, também indicaram 

di~erentes resultados quando o tanino ~oi estudado no grão 

ou nas partes verdes da planta. 

PARODA et al. i i (1975) est.udaram o teor de 

t.ani no nos pai s e na geracã.o F de um dialelo 6 x 6, de 
t 
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espécies Eu-Sor8hum con~o~me a classi~icacão de Snowden (5. 

uul8are. 5. durra. S. caudatum. 

e 5. sudanense) . Anal i sa~ am 

:flo~escimento. encont~ando 

5. roxbur6hii. S. vir8atum 

pl antas i ntei ~ as antes do 

alta signi:ficância pa~a 

capacidade ge~al e espec!:fica de combinação (com um 

quad~ ado médi o de 222.18 e 96.83. ~especti vamente) . 

Baseados na p~opo~cão CGC/CEC conclu!~am que o conteúdo de 

~anino Coi gove~nado. p~incipalmen~e. po~ e~eitos genéticos 

adi ~i vos • embo~ a os não adi ti vos esti vessem também 

p~esen~es em uma p~opo~cão ~azoável. A hete~obeltiose 

va~iou de -14.89% a 149.84%. O ca~á~e~ ~oi gove~nado 

p~incipalmente po~ e~eitos de dominância. Encont~ou-se que. 

pa~a cada gene ~ecessi vo cont~olando o teo~ de ~anino. 

havia dois ou t~ês genes dominantes e que. ,um gene 

dominante. pelo menos. Coi ~esponsável pela exp~essão desta 

ca~ac~e~1stica. A estimativa da he~dabilidade no sentido 

~est~ito :foi alta (60.88%). e o ca~áte~ pa~eceu se~ 

altamente he~dável devido ao ~ato da va~iãncia genética 

aditiva também es~a~ p~esente. Tanto os componentes 

aditivos como de dominância pa~ece~am se~ ~esponsáveis pelo 

conteúdo de tanino em so~go. indicando que métodos de 

melho~amen~o explo~ando estes componentes pode~iam se~ 

usados. Como o baixo teo~ de tanino ~oi dominante sob~e o 

alto. métodos de ~et~oc~uzamento usando pai de baixo ~eo~ 

como p~ogenito~ ~eco~~ente se~ia ~ecomendável. 

SOORA & LODHI (1982) estuda~am a hete~ose e 

a capaci dade de combi nação pa~ a substânci as t6xi cas • em 
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f'orragem de sorgo. en'lre as quais. o tanino. Usaram um 

conjunt,o de 17 linhagens e cinco 'les'ladores e seus 

híbridos. plantados em dois ambien'les. Os quadrados médios 

devidos a linhagens. 'les'ladores e híbridos f'oram altamen'le 

signif'ica'livos. indicando que houve considerável variação 

en'lre pais e híbridos no con'leúdo de 'lanino. 

He'lerobel 'lioses nega'li vas f'oram observadas na maioria dos 

cruzamen'los. nos dois locais. variando de -72.63% a 

121.47%. A variância devida à capacidade específ'ica de 

combinação f'oi maior do que a devida à capacidade geral. 

indicando que a ação gênica do 'lipo não adi'liva predominou 

na herança des'la carac'lerís'lica. Para o desenvolviment,o de 

variedades f'orrageiras de baixos 'leores de 'lanino são 

desejáveis 

combinação. 

ef'eitos 

DANGI 

nega'livos de capacidade geral de 

& LUTHRA (1979). lrabalhando com 

linhagens de baixo 'leor de 'lanino. de'lerminaram a heterose 

para es'la carac'lerís'lica na f'orragem de alguns híbridos 

promissores. Estas variaram de -29.36% a 77.77%. Observaram 

que quando um dos pai s er a de bai xo con'leúdo de 'lani no o 

híbrido lambém o era. sugerindo esse baixo teor ser 

dominan'le sobre o alto 'leor. A heterose também f'oi nega'liva 

na maioria daqueles cruzamen'los em que Ulu pai de baixo 'leor 

de 'lanino es'lava envol vi do. Os au'lores sugerem ainda que 

podem ser desenvolvidos gen6'lipos com altos rendimen'los de 

f'orragem e com baixos teores de 'lanino. pois a maioria dos 

cruzamen'los que 'liveram he'lerose nega'liva para 'lanino 
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apresen'laram al 'la he'lerose para o rendiment..o de ma'léria 

seca. 

KAAN &: BOY AT (1984) pesqui sal'" am o con'leúdo 

de 'lanino do grão em 60 linhagens puras de sorgo e 82 

híbridos en'lre es'las. Encon'lraram uma herdabilidade no 

sen'li do amplo mui 'lo al 'la. O con'leúdo de 'lani no var i ou de 

0.03% a 1.62% ( pelo mé'lodo de Dai bel"') . O al 'lo t.eor de 

'lanino es'lava claramen'le relacionado à presença da camada 

'les'la. Dois híbridos en'lre linhagens de alt..o 'leor de 'lanino 

~oram al'los e um des'les apresen'lou he'lerose posi 'li va. Vin'le 

e nove h1 br i dos en'lr e linhagens de bai xo e al 'lo 'leor de 

'lanino produziram al 'los 'leores. e vin'le e 'lrês des'las 

combinações 'liveram he'lerose posi'liva para o con'leúdo des'le 

fenol. Trin'la e 'lrês h1bridos en'lre linhagens com 

'leor foram de baixo 'lanino. 

baixo 

REYES-DISCUA (1979) es'ludou a herança do 

con'leúdo de t.anino nos componen'les da plan'la de sorgo em 

dois anos. em um dialelo de seis linhagens man'lenedoras (B) 

e um ou'lro de cinco linhagens res'lauradoras (R). Uma 

variação significa'li va en'lre os cruzamen'los de ambos os 

dialelos demons'lrou que o con'leúdo de 'lanino nas folhas. 

bainhas. colmos e grãos es'lava sob con'lrole gené'lico. A 

variãncia da capacidade geral de combinação respondeu pela 

maior par'le da variãncia gené'lica nos dois anos de es'ludo. 

Houve 'lambém i ndi cação de que ação gêni ca não adi 'li va 

es'lava envolvida. pois a capacidade especifica de 

combinação foi significa'liva na maioria dos carac'leres 
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estudados. As va~iãncias dos e~eitos ~elativos à interação 

CGC x anos ~o~am consistentemente maio~es que a 

co~respondente estimativa envolvendo a CEC. Isto suge~e que 

a CGC ~oi in~luenciada pelo ambiente dos di~e~entes anos 

p~oduzindo maior ou menor quantidade de tanino. As 

hete~oses no dialelo de linhagens B variaram de 22% a 46% 

para todos os caracte~es. e no de linhagens R ~o~am 

negat.ivas ou pr6ximas de ze~o pa~a todas as 

caract.e~!sticas. exceto para cont.eúdo de t.anino no g~ão 

C a8%) • As ~ol has e bai nhas ap~esent.ar am al tos n! vei s de 

t.anino enquanto que o colmo baixos níveis. No g~ão. somente 

aquel as linhagens anti pássar os e os h! b~ i dos que possui am 

uma camada testa marrom apresenta~am al to conteúdo deste 

~enol. O auto~ salient.a que é possivel obter p~og~essos na 

seleção de genótipos não antipássa~os e com baixo tanino 

nas ~olhas e bainhas. 

WALTON (1980) est.udou a he~ança do teor de 

tanino em dive~sas partes da planta. envolvendo um dialelo 

de seis linhagens mantenedoras (B) e out~o de cinco 

linhagens ~est.au~adoras (R). Os e~eit.os da capacidade ge~al 

de combinação ~o~am signi~icativos pa~a todas as 

ca~acte~ísticas nos dois dialelos. Os e~eitos da capacidade 

especí~ica de combinação ~or-am signi~icativos mas somente 

em alguns casos. Os quad~ados médios da CGC ~o~am semp~e 

maio~es do que os da CEC. O e~eito ambiental ~oi 

signi~icativo. mas não o p~incipal. A heterose do dialelo 

de linhagens B va~iou de 6% a 60%. e no de linhagens R ~oi 
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semp~e meno~. Os maio~es quad~ados médios da CGC indica~am 

a i mpo~Lânci a dos e:fei Los adi Li vos ve~sus não adi Li vos em 

ambos os dialelos. Os e:feiLos de CEC oco~~e~am com 

su:ficienLe :f~equência par-a suge~i~ que combinações 

pa~t.icula~es de p~ogenit.o~es pode~iam se~ usadas em um 

p~og~ama de h!b~idos visando desenvolve~ mat.e~iais de baixo 

t.anino. 

WOODRUFF et al.ii (1Q82) conduzi ~ am um 

t.~abalho pa~a det.e~mina~ o modo de he~ança da quant.idade de 

t.anino em so~go g~an!:fe~o. Usa~am o méLodo da vanilina-HC1. 

p~oposLo po~ BURNS (1Q71) e modificado po~ PRICE et al.ii 

(1978). pa~a est.imar- o conLeúdo de Lanino nos g~ãos. NesLe 

t.~abalho usar-am 57 linhagens. com boas ca~acLer-!sLicas 

ag~onômicas • da coleção mundial de sor-go. Obt.ive~am 

semenLes F de 13 c~uzament.os ~ep~esent.ando 22 1 i nhagens 
t 

não apa~enLadas. Pa~a os exper-imenLos :for-am planLados os 

p~ogeniLo~es. F ·s 
2 

e algumas p~ogênies dos 

r·et~oc~uzament.os. A her-dabilidade de sent.ido amplo :foi de 

inte~mediá~ia a alLa. indicando que a quanLidade de Lanino 

é um car-áte~ alLament.e he~dável. A var-iância dos 

p~ogeni Lo~es não aument.ou quando ma! o~es Leo~es de tani no 

estavam p~esenLes. Os ~esultados obL!dos :fo~am os 

seguinLes: 

a) Em t~ês cr-uzamenLos. as médias dos 

p~ogeniLo~es. F e F :fo~am semelhanLes dent.~o de cada um 
t 2 

deles. A baixa he~dabilidade da F e uma disL~ibuição 
2 

apa~enLemente nor-mal suge~e a falLa de seg~egacão pa~a 
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algum gene principal. As dis~ribuições ~eno~lpicas dos 

retrocruzamen~os RCPt e RCP2 ~oram iguais à distribuiç~o da 

F em dois cruzamen~os con~irmando a ausência de segregaç~o 
2 

de gene principal. Estes três primeiros cruzamentos 

sugeriram as seguin~es classes ~enotipicas: 0.00-3.00 e.c .• 

4.01-6.00 e. c. e 5.01-8.00 e.c .. Como algumas dessas 

classes se SOl epõem. is~o sugeriria que di~erentes locus 

gênicos ou alelos estariam envolvidos. 

b) Os F·s de ou~ros ~rês cruzamentos. embora 
t 

~endo di~eren~es progeni~ores. ~iveram variãncia e média do 

teor de tani no semel hantes. Os F • s i ndi car am que o aI ~o 
t 

~eor de tanino ~oi dominante sobre o baixo. o que também 

~oi con~irmado pela dis~ribuição ~eno~ipica da F. Estas 
2 

pareceram segregar em três classes ~enotlpicas. as quais 

~oram designadas como baixo ~anino (0.00-3.00 e.c.). médio 

~anino (3.01-5,00 e. c. ). e aI to tanino (acima de 5.00 

e. c.). A ~requência de tipos de baixo tanino em cada F 
2 

sugeriu um modelo de dois genes. Os; dados da F 
2 

ajustaram-se à proporç~o de 9:6:1. indicando a interaç~o de 

doi s genes compl etamente domi nantes para produzir o 

~en6tipo de alto tanino. O retrocruzamen~o RCP2 de um dos 

cruzamentos segui u a proporc~o 1: 2: 1. a qual é esperada 

para um modelo de dois genes. 

c) A di s~r i bui ç~o ~enoti pi ca da F de um outro 
2 

cruzamen~o ~oi semelhante às do primeiro grupo e. novamente 

i ndi cou um modelo de doi s genes. O teor mui to aI to de 

~anino para o P originou uma classe ~eno~lpica adicional. 
2 
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do que o P mostrando 
2 

dominância parcial do f'en6tipo muito alto tanino. A geração 

F 
2 

segregou numa proporcão 1: 8: 6: 1. indicando uma 

segregação de dois genes onde um é incompletamente 

dominante na presença da condição homozig6tica dominante do 

outro; se ocorrer o contrArio. ele age come completamente 

domi nante. 

d:> Um outro cruzamento também pareceu segregar 

em tr&s classes f'enotipicas. onde a presença de tipos de 

bai xo tani no sugeriu um medelo de doi s genes. As cl asses 

f'enotipicas dos progenitores e F mostraram menor dif'erenca 
i 

da que os cruzamentos anteriores. sugerindo a 

possibilidade de dif'erentes locus ou alelos. As classes 

f'enotipicas de baixo tanino (0.00-3.25 e.c.). médio 

(3.25-6.00 e. c.:>. e alto (acima de 6.00 e. c.:> seguiram a 

proporção de 9:6:1. 

e:> E por f'im. um último grupo de tr&s 

cruzamentos pareceu segregar em um gene. mas nem sempre o 

mesmo em t.odos os cruzamentos. A F de um deles segregou em 
2 

médio e al t.o tanino na proporção de 3: 1. sugerindo que 

somente um dos dois genes propost.os para o cruzamento 

anterior estava segregando. 

2.4. Tolerância a pAssaras 

Mc MI LLI AN e t alo i i ( 1 972) avaliaram a 

tolerância a passAr os em 142 linhagens de sorgo em 
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condições de campo e em dois locais. O ~eor de ~anino e a 

cor da semen~e t'oram nega~i vamen~e correlacionados com o 

dano de pássaros. r = -0.622 e -0.431. respec~ivamen~e. Os 

danos em um dos locais t'oi mais severo que em ou~ro. mas 

uma correlação signit'ica~iva (r = 0.801) da média de dano 

para os dois locais indicou que as linhagens mais 

danit'icadas t'oram as mesmas em ambos. 

BULLARD et alit (1980) conduziram avaliações 

labora~oriais de 

pol i t'en6i s em 

repelência a 

15 var i &dades 

pássaros e composi ção dos 

de sorgos an~i pássaros 

envol vendo duas espécies de pássaros. As variedades t'oram 

comparadas em um tes~e de pret'erência de dupla escolha onde 

t'oram colocados. lado a lado. 

uma variedade an~ipássaro a 

uma testemunha susce~lvel e 

ser avaliada. Baseado na 

resposta da pret'erência. as 15 variedades t'oram separadas 

em ~rês grupos (pouco. in~ermediário e mais pret'erido). e 

com base na análise dos polifenóis 

colocadas em grupos similares. 

as mesmas puder am ser 

Foi encon~rada uma 

correlacão signit'ica~i va en~re equi valentes de catequina. 

anal i sados por doi s mé~odos. e a porcen~agem médi a de 

pret'erência das duas espécies de aves. para os sorgos 

antipássaros (r = -0.83 e -0.69). 

SUBRAMANIAN et alii (1983) estudaram a 

composicão química do grão. incluindo o teor de ~anino. e 

caracteres agronômicos ~ais como: tipo e comprimento de 

panlcula. cor da gluma. cobertura do grão pela gluma. 

dureza. e t'acilidade de debulha de 18 genótipos dA sorgo de 
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cor- mar-r-om. Os car-ac"leres agr- onômi cos diferir-am 

significa"livamen"le. mas provavelmen"le não for-am os 

r-esponsáveis pela resis"lência a pássar-os. O con"leúdo de 

"lanino (em equivalen"les de ca"lequina) var-iou de 0.13 e.c. a 

7.22 e.c .• embor-a "lodas as linhagens "livessem um per-icar-po 

marrom. Os dados indicar-am que a cor- do per-icar-po não foi 

um indicador- da concen"lr-acão de "lanino. pois gen6"lipos 

"lidos como an"lipássaros. con"linham pequenas quan"lidades 

des"le fenol. 

t Segundo SCHAFFERT um gr-upo de pesquisador-es 

sob a coor-denacão do Dr-. Lar-ry G. Bu"ller-. da Univer-sidade 

de Pur-due. es"lão "lr-abalhando em um pr-oje"lo de sor-go de 

baixo "lanino resis"len"le a pássar-os. e já encon"lr-aram dois 

ma"ler-iais pr-omissor-es. Es"le proje"lo inclui a car-ac"ler-izacão 

e iden"lificacão dos componenLes do gr-ão r-esponsáveis pela 

resis"lência. de"lerminacão de seu modo de her-anca e 

incorpor-acão des"la car-ac"lerísLica a ou"lr-os sor-gos. 

2.5. Efei"los dos taninos na nutricão 

Os es"ludos nu"lricionais dos "laninos de sor-go 

são difíceis de ser-em conduzidos com exa"lidão. Por- ser- a 

ex"lr-acão e pur-ificacão mui"lo dispendiosa. o uso do "lanino 

de sor-go pur-o na die"la é impr-a"licável. 

S:CHAFFERT, R. <EMBRAPA. Centro No.ci.ono.l~ de pesqui.so. de 

Mi.lho e Sorgo, Sele Lo.go<ll.Q) Comuni.co.co.opeQQoo.l# tS>99. 
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Os ef'ei'los biológicos dos 'laninos são 

resullados de sua lendãncia de ligarem-se às proleínas. 

envolvendo lanlo as in'leracões hidrof'óbicas como as pon'les 

de hidrogãnio. Porlanlo. quando se ligam às proleínas da 

diela reduzem a sua diges'libilidade. As proleínas dif'erem 

muilo em sua af'inidade por 'laninos. Aquelas com maior 

af'inidade são de maior 'lamanho. lãm uma eslrulura aber'la. 

não conlém carboidralos de ligacão e. principalmenle. são 

ricas em prolina (BUTLER et ali!. 1994). 

ASQUITH & BUTLER (1996) esludaram os laninos 

condensados de qua'lroespéci es vegelai s. enlre as quai s o 

sorgo. Usando lécnicas de 1 igacão compe'li li va para seis 

proleínas moslraram que as inleracões lanino/proleína são 

específ'icas. lanto para o lipo de lanino como para o lipo 

de pro'leína. 

Os principais ef'ei los dos laninos de sorgo 

são a menor taxa dA crescimen'lo. menor consumo e reducão da 

ef'iciãncia na ulilizacão dos alimenlos. No enlan'lo. es'les 

ef'ei 'los em roedores. aves. suí nos e rumi nan'les di f'erem em 

alguns aspectos. 

BUTLER (1979) em ensai os de nulr i cão com 

pinlos e ralos. verif'icou que com variedades de allo 

lanino. quando a die'la não é suplemenlada com pro'leína 

adicional. os ganhos de peso são subslancialmen'le pobres. 

Em aves. os ef'eilos an'linulricionais dos 

'laninos são manif'es'lados como uma reducão na laxa de 

crescimenlo e conversão alimenlar. di mi nui cão da 
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:fecundidade e pr-oducão de ovos ou aument.o da mor-t.al idade. 

Os t.aninos hidr-olisáveis t.endem a diminuir- a absor-cão de 

nut.r-ient.es. Esses e:feit.os são mais di:ficeis de ser-em 

demonst.r-ados em r-umi nant.es. onde há r-elat.os de e:fei t.os 

bené:ficos do t.anino devido à inibicão do empanzinament.o ou 

das per-das da pr-ot.eina no r-úmen CBUTLER. 1999a). 

BRANDES & FREITAS (1992) :fizer-am coment.ár-ios 

sobr-e os e:feit.os posit.ivos dos t.aninos condensados em 

ruminant.es. Est.es :for-mam complexos insolúveis e est.áveis 

com as pr-ot.ei nas da di et.a que di ssoci am-se nas condi cões 

áci das do abomaso. sob pH 1. 3 a 3. O. Est.a di ssoci acão 

per-mit.e uma digest.ão enzimát.ica das pr-ot.einas veget.ais. que 

do cont.r-ário ger-ar-iam gr-ande quant.idade de amônia no rúmen. 

onde a si nt.ese de pr-ot.ei na bact.er- i ana é mai s I ent.a que a 

liber-acão da amônia. 

STREETER et al.ii (1990) compar-aram a 

int.ensidade da digest.ão de milho com quat.r-o hfbr-idos de 

sor-go gr-ani:fer-o (com a cor- do gr-ão amar-ela. cr-eme. het.er-o 

amar-ela e ver-melha). Os hibridos de sorgo apr-esent.ar-am uma 

t.axa est.imada de ganho de peso/consumo de aliment.o de 81% a 

93% daquela alcancada com o grão de milho. 

ROONEY (1987) r-elat.a que as var-iedades de 

sor-go sem t.est.a pigment.ada e. por-t.ant.o. sem t.aninos 

condensados. t.êm um valor- nut.ricional equivalent.e a 96% do 

milho. 

MAlER et al.ii (1978). em um exper-iment.o com 

poedeir-as. compar-ar-am r-acões de milho e de sor-go de alt.o e 
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bai xo 'leor de 'lani no e com ni vei s ó'li mos e subó'li mos de 

pro'leinas. De modo geral. em die'las de poedeiras. os sorgos 

de al'lo e baixo 'lanino puderam subs'li'luir o milho em a'lé 

60%. sem a~e'lar o desempenho dos animais. 

2.~. Eteitos tungicida e bacteriológico dos politenóis 

Os poli~enóis em sorgo, bem como em ou'lras 

espécies eles ocorrem, ~ornecem um 

sis'lema 

de plan'las 

nat.ural de 

em que 

pro'leção à plan'la. Alguns 'lrabalhos 

rela'lam que a resis'lência aos ~ungos e à germinação 

pré-colhei'la dos grãos na panicula de sorgo são con~eridas 

pelos 'laninos e ou'lros polifenóis. 

BANDDYOPADHYAY et al.ii (1999) avaliaram 

7.132 en'lradas da colecão mundial de sorgo do 

"In'lernat.ional Crops Research Ins'li 'lu'le ~or 'lhe Semi -Arid 

Tropics" (ICRISAD. para sua resis'lência aos fungos dos 

grãos. e iden'li~icaram 156 acessos resis'len'les. 

J AMBUNATHAN &: KARDEKAR (1991) de'ler mi nar am a 

concen'lração de flavan-4-01 nos 'lecidos das ~olhas de 

sorgos resis'len'les e susce'liveis aos ~ungos dos grãos. As 

variedades es'ludadas es'lavam classificadas em qua'lro 

CRT+ ( 1 d grupos: co ori o. resis'len'le. com 'les'la); CST 

(colorido. susce'livel. sem 

resis'len'le, sem 'les'la); WST+ 

t..es'la). O ex'lra'lo das f'ol has 

'les'la); CRT (colorido, 

(branco. susce'livel. com 

das var i edades r esi st..en'les 

apresen'laram uma concen'lração de f'lavan-4,-6is no mfnino 
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~rês vezes superior às variedades susce~íveis. 

HAHN et a.~ i i (1983). usando a ~écnica da 

croma~ogra~ia lIquida de al~a per~ormance. iden~i~icaram e 

quan~i~icaram os ácidos ~en6licos presen~es em se~e 

variedades de sorgo resis~en~es aos ~ungos dos grãos. Foram 

iden~i~icados oi~o ácidos ~en6licos. a saber: gálico. 

pro~oca~equêico. p-hidroxibenz6ico. vanIlico. ca~êico. 

p-cumárico. ~erúlico e ci nâm1 co. Além des~es. doze ou~ros 

~oram separados dos e~ra~os dos grãos. mas não ~oram 

iden~i~icados. Os sorgos grani~eros resis~en~es ao a~aque 

de ~ungos con~i nham uma mai or quan~i dade e var i edade de 

ácidos ~en6licos iden~i~icados e de compos~os não 

conhecidos do que aquelas variedades susce~lveis. Os sorgos 

resis~en~es ~ambém ~inham uma maior percen~agem do seu 

~o~al de ácidos ~en61icos iden~i~icados na ~orma livre. No 

en~an~o. es~es au~ores ressal~am que a resis~ência ao 

a~aque de ~ungos não pode ser a~ribuIda exclusivamen~e ao 

con~eúdo ou ao per~il dos ácidos ~en61icos analisados. pois 

es~es não se correlacionaram bem com a resis~ência ~úngica. 

A capacidade do sorgo de resis~ir aos a~aques ~úngicos 

parece não ser devida a um ~a~or simples. e sim. 

provavelmen~e. ao resul~ado da combinação e in~eração de 

mui~os fa~ores. En~re es~es ~a~ores se incluem o con~eúdo 

de ~anino e carac~erIs~icas ~isicas do grão. 
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2.7. Mudanças do teor de tanino durante a maturação do 

grão 

DAVIS Bc HOSENEY (1979) estudaram a 

quanti dade e a composi ção das f'r ações de tani nos 

condensados. de três híbridos anti pássaros. coletadas em 

di versas f'ases antes da col hei ta. Os tani nos condensados 

apresentaram 

híbridos e. 

dif'erenças na composição 

dentro de um mesmo híbrido. 

entre 

nas 

os três 

dif'erentes 

f'ases de desenvolvimento do grão. Para todos os híbridos a 

atividade de inibição da a-amilase aumentou gradualmente 

atá seis semanas antes da colheita. Da sexta semana atá a 

colheita. um híbrido se manteve constante e os demais 

reduziram seus níveis de inibição. mas em proporções 

dif'erentes. 

PRICE et atii (1979) determinaram o conteúdo 

de tani no de doze var i edades de sor go em vár i as f' ases do 

desenvolvimento do grão. Os teores máximos de tanino. 

expressos na base de peso seco. f'oram obtidos entre a5 a 40 

dias ap6s a antese. Na semente madura os valores alcançaram 

desde 3% a 93% do máximo encontrado no grão imaturo. 

RUBIOLO e t al. i i (1 9S5). usando o mátodo de 

Folin-Denis. determinaram o equivalente de ácido tânico em 

seis híbridos de sorgo graníf'ero aos 14. ai. as. 35 e 4a 

dias ap6s a antese. Foram detectadas dif'erenças 

signif'icativas entre os híbridos. entre as f'ases. e na 

interação híbridos por Cases. Observaram dif'erenças 
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varieLais quanLo à evolução do conLeúdo de equivalenLes de 

ácido Lãnico duranLe o período de enchimenLo do grão. As. 

maiores variações ~oram apresenLadas por aquelas variedades 

que apresenLaram alLos Leores na maLuração. enquanLo que as 

de baixos Leores não mosLraram variações signi~icaLivas 

ap6s os 21 dias do início da anLese. 

ASBORNO & CHIDICHIMO (1985-88) avaliaram o 

conLeúdo do Lanino duranLe o período da granação-maLuração 

em 10 híbridos comerciais de sorgo graní~ero. sendo cinco 

de aI LO e ci nco de bai xo Leor de Lani no. Nos SOl" gos de 

alLos Leores a acumulação máxima. medida em miligramas por 

semenLe. ocorreu 34 dias depois da anLese. e a parLir desta 

data houve decréscimo de 3% a 38%. Os cultivares com baixos 

flí veis de poli~en6is não apresenLaram valores aI LOS em 

nenhuma ~ase de maLuração considerada. Com base no 

comporLamenLo de dois híbridos. que apresenLaram uma perda 

signi~icativa do conLeúdo de Lanino com o avanço da 

maLuração. esses autores acrediLam que seria possível 

compaLibilizar resisLência a ~aLores adversos e um valor 

nULricional mais adequado. 

GOLMIRZAIE & YORK (1992) relaLaram que os 

sorgos de grãos marrons com uma camada LesLa púrpura podem 

Ler Lanino o su~icienLe para uma Lolerãncia a pássaros 

duranLe os eSLágios imaLuros de desenvolvimenLo do grão e 

níveis baixos de Lanino no grão maduro. 

RODRI GUES (1991) anal i sou o Leor de Lani no 

de 24 variedades de sorgo graní~ero. pelo méLodo de 
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Folin-Denis. Os valores máximos encontrados, em porcentagem 

de massa seca. :foram na :fase de grãos leitosos. A partir 

desta. o equivalente de ácido tãnico :foi decrescente. 

Porém. alguns materiais não apresentaram reducões 

signi:ficativas ao longo das :fases. 

Segundo HAHN 8'c ROONEY (1986) as moléculas 

mai s longas e al tamente pol i mel' i zadas de tani no. 

acumulam no decorrer do amadurecimento do grão. 

di:ffceis de serem extraídas. Portanto. o menor 

que se 

são mais 

teor de 

tanino nas :fases mais avancadas de desenvolvimento do grão 

pode ser devido a uma :falha na extração e não à real 

redução deste :fenol. 



3. MATERI AI.. E MÉTODOS 

3.1. Trat.ament.os 

Os ensaios const.aram de t.rint.a e seis 

t.rat.ament.os. os quais foram assim dist.ribuldos: seis 

linhagens parent.ais masculinas. quat.ro linhagens parent.ais 

femininas. 24 híbridos simples oriundos do cruzament.o ent.re 

t.odos os progenit.ores masculinos e femininos. e duas 

t.est.emunhas comerciais. CAS 3001 e P 915B). Os híbridos AG 

1015 e AG 1017 e seus progenit.ores t.ambém fizeram part.e do 

dialelo. 

As linhagens. de diversas origens. foram 

escolhidas por sua coloracão do grão. por sua t.oler~ncia a 

pássaros. e pela presenca ou aus&ncia da camada t.est.a e 

t.anino. observadas visualment.e em anos ant.erior-es. Est.as 

caract.eríst.icas est.ão list.adas na Tabela 2. 

As linhagens foram divididas em dois 

conjunt.os. sendo: 

a) conjunt.o I Cprogeni t.ores masculinos) - seis 

linhagens com o gene rest.aurador da fert.ilidade masculina 

CR). 
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b) conjun~o 11 (progeni~ores ~emininos) - qua~ro 

linhagens com macho es~erilidade ci~oplasmá~ica do ~ipo A~. 

Tabela a: Carac~eris~icas das linhagens u~ilizadas na 

ob~enc;:ão do dialelo. 

Tolerância Cor Camada 
a aparen~e Tanino 

pássaros do grão ~es~a 

Conjun~o I (machos) 

1 CL 
susce~ivel vermelho clara ausen~e sem 

2 b 
susce~ivel branca ausen~e sem 

:3 ~oleran~e marrom presen~e com 
4 ~oleran~e marrom presen~e com 
5 susce~ivel vermelho clara ~ragmen~os sem 
6 ~oleran~e marrom clara presen~e com 

Conjun~o 11 (~êmeas) 

1'c susce~ivel vermelho clara ausen~e sem 
2' susce~ivel vermelho clara ausen~e sem 
3' susce~ivel vermelho clara ausen~e sem 
4' susce~ivel vermelha ausen~e sem 

Test.emunhas 

P S16 B ~oleran~e marrom escura presen~e com 
AG 3001 ~oleran~e marrom escura presen~e com 

CL = t.l AO ~O~7 b = t.l AO ~os.!5 c = F AO ~O~7/~Os.!5 

3.2. Experimentos 

Os experimen~os ~oram conduzidos em dois 

locais: 

Local 1: Municipio de Não Me Toque-RS. si~uado a 

2So aS" de la~i~ude sul. 6ao 50· de longi~ude oes~e. e numa 

al~i~ude de 614 me~ros. 

Local a: Capin6polis-MG. si~uado a 1So 41' de 
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latitude sul. 490 34" de longitude oeste. e com uma 

altitude de 621 metros. 

Os ensaios ~oram plantados em solo do tipo 

latossolo vermelho distr6~ico. argiloso em Não Me Toque e 

areno-argiloso em Capin6polis. 

No local 1 o ensaio ~oi instalado em 

22-11-90. e colhido em 15-04-91. e no local 2 o plantio ~oi 

realizado em 15-12-90. e a colheita em 20-03-91. 

O de! i neamento estatí sti co usado ~oi o de 

blocos ao acaso. com tr&s repeticões. As parcelas ~oram 

compostas por quatro ~ileiras de cinco metros. com setenta 

centímetros de espacamento entre ~ileiras e 12 plantas por 

metro linear. A área útil da parcela ~oi de 7 m2
• 

3.3. Caracteres avaliados 

Os principais caracteres avaliados neste 

estudo ~oram: 

~loracão: número de dias decorridos até o 

~lorescimento de 50 % das plantas da parcela a partir da 

data de plantio; 

- aI tur-a da planta: medi da em centí m.etr·os do 

solo até o ápice da panícula; 

produtividade de grãos: medido em quilogramas 

por hectare. corrigido a 13 % de umidade do grão; 

teor· de tanino: porcentual em r-elacão à 

matéria seca do grão. dado em equivalentes de 
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cat..equina. 

Out..ros caract.eres auxiliares t..ambém f"oram 

avaliados. como: 

porcent.agem de t..ombament..o: porcent..agem de 

plant..as acamadas mais quebradas. 

- est..ande f"inal: número de plant.as na época da 

colheit.a; 

3.4. De'lerminacão do t.eor de tanino 

A aval i acão do t..eor de t..ani no f"oi f"ei t.a nos 

dois ensaios na época da colheita. Porém. no ensaio 

conduzido em Não Me Toque (local 1) as medicões f"oram 

realizadas em t..r&s estádios de desenvolvimento do grão. a 

saber: a) na mat.uridade f"isiológica. b) no ponto de 

colheita; c) trinta dias após o ponto de colheita. 

As amostras de grãos f"oram tomadas em cada 

uma das parcelas dos ensaios (locais 1 e Z). Essa 

amostr agem f"oi f"ei ta da segui nte manei r a: ap6s a debul ha 

das panículas tomou-se uma amostra de aprOximadamente 1 kg. 

Estas f"oram limpas de glumas. grãos quebrados e outras 

impurezas e homogeneizadas em um misturador de sementes. 

Foram armazenadas em câmara seca a uma t..emperatura de 

o 16 C. Como subamostra de t..rabalho t..omou-se 100 gramas. das 

quais 50 gramas f"oram moídas f"inament.e em um moinho próprio 

para grãos. Finalmente. na determinacão do tanino usou-se 

cinco gramas do grão moído. 
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o t.eor de t.anino nos grãos de sorgo foi 

est.imado usando-se o mét.odo da vanilina hidroclor!drica 

ácida. C24 horas de eX'lracão) propost.o por BURNS (1971). 

modi fi cado por MAXSON & ROONEY C 1972) e PRI CE e t al. l. i 

C 1978) . 

Para a remocão dos t.aninos os grãos moídos 

foram imersos em melanol duranle um período de 24 horas, à 

t.emperalura ambienle. Ap6s esle período. uma alíquola de 1 

ml do sobrenadanle foi diluída em 5 ml de uma solucão de 

vanilina e melanol Cuma mist.ura de 1:1 de 4% de vanilina : 

8% de HCI em met.anol) por 20 mdnut.os. e a seguir. submet.ida 

à leit.ura da absorbância. em especlrofolômet.ro. a um 

comprimenlo de onda de 500 nm. 

Para reduzir a influência de out.ras 

subst.âncias dil uídas no melanol. usou-se uma sol ucão em 

br anco que cont.i nha 4% de HCI em melanol ao i nvés do 

reagent.e vanilina. Ap6s, fez-se a leit.ura da absorbância 

dest.a em espect.rofot.ômet.ro. O valor obt.ido para a prova em 

branco foi subt.raído da leit.ura ant.erior. obt.endo-se assim 

o valor da absorbância ajust.ado do t.anino. 

Para a obt.encão do per cent. ual de t.anino 

relacionou-se o valor da lei t.ura da absorbância com uma 

curva padrão obt.ida a part.ir de diferent.es concent.racões de 

cat.equina CO. O a 1.0 mg/ml). Os valores finais de t.anino 

foram expressos em equivalent.es de cat.equina (e. c.). 
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3.5. Análises estat1sticas 

3.5.1. Análise dialélica 

Para a estimativa dos componentes genéticos 

de médias usou-se o modelo descritivo das observaç5es 

o 
~enot1picas proposto por MIRANDA F- e GERALDI (1984). Este 

modelo considera dois conjuntos f'ixos de variedades e os 

cruzamentos intervarietais entre os dois conjuntos. de 

acordo com a descrição a seguir: 

Y .. = f.l + ad + 1/2 Cv.+ v.) + e Ch + h.+ h.+ s .. ) + e .. 
\.J \. J \. J \.J \.J 

sendo: 

Y .. = média do cruzamento entre a linhagem 
\.J 

~,2, ..• ,I) do conjunto I e a linhagem 

~121' •• 1.1) do conj unto I I ; 

i. (i. = 

j (j = 

~ = média do valor genot1pico das linhagens dos conjunto I 

e 11; 

Clt = +1 para y .. e Clt = -1 para y .. ; 
\.\. JJ 

d = medida da dif'erença entre as médias dos dois conjuntos 

de linhagens; 

v. = ef'eito genot1 pi co da linhagem i. do conjunto I . 
\. • 

v. = ef'eito genot1pico da linhagem j do conjunto lI; 
J 

e = é um coef'iciente condicional: e = 1 para os cruzamentos 

e e = o para as linhagens; 

h = ef'eito da heterose média para todos os cruzamentos. 

h. = ef'eito da heterose das linhagens do conjunto I. É dada 
\. 

pela di~erença entre a média das heteroses dos 
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híbridos da linhagem L e a he~erose geral h; 

h. = ef"ei~o da he~erose das linhagens do conjun~o 11; É 
J 

dada pela dif"erenca en~re a média das he~eroses dos 

hi br i dos da linhagem j e a he~er ose ger al h; 

s.. = ef"ei t.o 
I.J 

da he~erose especif"ica manif"est.ada no 

cruzamen~o Lj; 

e .. = erro experimental associado à média Y ... 
I.J ~ 

A tabela dialélica parcial pode ser 

represen~ada genericamen~e como na Tabela 3. 

Tabela 3: Tabela genérica do dialelo parcial (MI RANDA FI LHO 

& GERALDI. 1984) . 

Conjun~o 11 
Y. 

I. j 
Variedades 

1 • 2' j J To~al (1): Y .. 
I. J 

CY. ) 
I. • 

1 Y 
~t' 

Y 
~2' 

Y Y Y Y 
~ j tJ to ~t 

C 2 Y 
2t' 

Y 
22' 

Y Y Y Y 
2j 2J 2. 22 o 

n 
j 
u 
n i Y. , Y. , Y. Y. Y. Y .. t. I.~ 1.2 I. j I..J I. • 1.1. 
o 

I 
I Y 1: ~ , Y 

1:2' 
Y Y Y Y 

1: j IJ I. 11 

Total 
CY .) Y 

. t' 
Y 

. 2' 
Y Y Y Y 

J j .J H < t ) 

Variedades 
(2): Y .. y 

~ , t ' Y 
2'2' 

... Y .. Y Y Y 
J J J J JJ ( 2 ) T 
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3.5.2. Análise do dialelo em dois ambientes 

Para a obtencão da soma de quadrados devida 

às interac5es dos e~eitos genéticos com os ambientes ~oram 

seguidos os passos da análise conjunta dados por VENCOVSKY 

e BARRIGA (1992). que são os seguintes: 

a) obtencão de SQ (Tratamentos) por local; 

b) obtencão de SQ (Tr atamentos) com as médi as 

(L) dos tratamentos. reunindo os dois locais; 

c) obtencão de SQ (Interac5es Tratamentos x 

Locais) usando-se a ~6rmula seguinte: 

SQ (T x L) = SQ (nL + SQ ('DL - (2) SQ (nL 
t 2 

d) os mesmos passos ~oram seguidos para os 

demais e~eitos. a saber: entre conjuntos. Conjunto I. 

Conjunto 11. heterose. heterose média. heterose do conjunto 

I. heterose do conjunto 11 e heterose especí~ica. 

3.5.3 Análise de parcelas subdivididas 

No caso do experimento conduzido no local 1. 

onde o tanino também ~oi medido ao longo de di~erentes 

~ases de desenvolvimento do grão. a análise estatística ~oi 

~eita usando-se o delineamento de parcelas subdivididas no 

t.empo (STEEL &: TORRI E. 1980) . Os hí br i dos e linhagens 

constituíram as parcelas. e as ~ases de 

desenvolvimento do grão ~oram considerados como as 

subparcelas. 



4. RESUL T AOOS E DISCUSSÃO 

A apresentacão dos resultados obtidos no 

presente trabalho e a discussão a eles relacionada terá a 

seguinte sequência: primeiramente. uma abordagem mais 

completa sobre os resultados obtidos do teor de tanino nos 

grãos de sorgo envolvendo um esquema de cruzamento 

dialélico parcial. em seguida. uma discussão sobre os 

teores de tanino em di~erentes ~ases de desenvolvimento do 

grão. e por ~im. uma abordagem resumida dos resultatos 

obtidos sobre as caracterlsticas produtividade de grãos. 

altura da planta e número de dias decorridos até o 

~l oresci menta. 

4.1. Teores de tanino nos grãos 

4.1.1. Teores de tanino nos grãos na ~ase da 

colheita e em dois ambientes 

A Tabela 4 mostra os teores de tanino. em 

equivalentes de catequina Ce. c.) nos locais 1 CNão Me 

Toque-RS) e a CCapin6polis-MG). e a média dos dois locais. 
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A análise da variância conjunt.a do carát.er 

t.eor de t.anino é most.rada na Tabela 5. 

O t.eor de t.anino dos mat.eriais di~eriu 

signi~icat.ivament.e ao nível de 1% e so~reu variações com as 

condi ções ambi ent.ai s onde os ensai os ~or am conduzi dos. A 

média no local 1 ~oi de 1.63 e.c. e no local 2 de 1.67 e.c. 

Os mat.eriais com baixos t.eores dest.e ~enol apresent.aram 

valores baixos em ambos os locais. com uma média variando 

de 0.01 e. c. a 0.08 e.c. A variação maior ent.re os 

ambient.es ocorreu com aqueles cult.ivares considerados 

ant.ipássaros. cujo t.eor variou de 2.89 e. c. a 4.29 e. c. 

Est.es result.ados est.ão de acordo com os t.rabalhos de 

BRANDON e t al. i i ( 1 982). HAHN €c ROONEY ( 1 986) e HARRI S e t 

atii (1970) que encont.raram di~erenças signi~icat.ivas ent.re 

ambient.es e gen6t.ipos para est.a caract.eríst.ica. 

As linhagens do conj unt.o I. com di ver sas 

cores de grãos, apresent.aram t.eores de t.anino que di~eriram 

signi~icat.ivament.e e t.iveram uma alt.a int.eração por locais. 

O quadrado médio do conjunt.o 11 ~oi bem menor, mas 

ainda signi~icat.ivo. As linhagens dest.e conjunt.o ~oram 

t.odas sem t.anino. não havendo int.eração com locais. 

A linhagem progenit.ora masculina 1. a qual 

t.inha um pericarpo vermelho. apresent.ou baixo t.eor de 

t.anino (0.03 e.c.) e ~oi semelhant.e a linhagem 2 do mesmo 

conjunt.o. de pericarpo branco (0.07 e.c.), most.rando que o 

t.eor de t.ani no não é i n~l uenci ado pel a cor ver mel ha do 

pericarpo em sorgos de baixo t.anino. Os al t.os t.eores de 
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Tabela 4: Teores médios de t..anino. em equivalent..es de 

cat..equina (e.c.), nos locais 1 (Não Me Toque-RS) 

e a (Capin6polis-MG), e para o conjunt..o dos 

locais (Média). 1990/91. 

Teor de t..anino (e. c.) 

Trat.ament..os Local 1 Local a Média 

Pais 
1 • o,oa o.oa o,oa 
a· o.oa 0,03 o,oa 
3' 0,08 0.03 0.05 
4' o,oa 0.01 o.oa 

1 0,05 o.oa 0.03 
a o.1a o.oa 0.07 
3 a.10 a,81 2.46 
4- 1.46 2.15 1.81 
6 0.11 0.07 0.09 
6 1.80 1,70 1.75 

Média dos pais 0.58 0.67 0.63 

Híbridos 
1 x 1 • (AG 1017) 0.04 0.00 0.02 
1 x 2· 0.05 0.02 0.03 
1 x 3· 0.03 0.03 0.03 
1 x 4' 0.03 0,01 o.oa 
a x 1 • (AG 1015) 0.11 o.oa 0,06 
a x a' 0.06 0.02 0.04 
a x 3' 0.05 o.oa 0.04 
a x 4' 0.01 0.01 0.01 
3 x 1 • a.67 3.60 3.08 
3 x a' 2,44 3.35 2.89 
3 x 3' 3.a1 3.66 3.43 
3 x 4' 3.62 4.16 3.89 
4- x 1 • 3.30 3.70 3.50 
4- x a' 3.19 3.38 3.28 
4- x 3· 3.94 3.69 3.8a 
4- x 4' 4,ao 4.08 4.14 
5 x 1 • 0.12 0.02 0.07 
6 x a' 0.13 0.03 0.08 
5 x 3' 0.46 0.3a 0.39 
6 x 4' 0.86 0.43 0.65 
6 x 1 • 2.97 3.36 3.16 
6 x a' 3.31 3.69 3.60 
6 x 3' 4.10 4.48 4.29 
6 x 4' 3.92 4.40 4.16 

Média dos híbridos 1,78 1.93 1.86 
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Tabela 4.. Continuação. 

Teor de tanino (e.c.) 
Tratamentos 

Local 1 Local 2 Média 

Testemunhas 
P 815 B 2.99 4.,25 3,62 
AG 3001 3.36 2.71 3.03 

Média das t.est.emhnhas 3,17 3.4.8 3.33 

Média geral 1.52 1,67 1.60 

CV % 12,4. 10.7 

tanino :foram relacionados com a presença de uma camada 

t.esta colorida. Esta camada estava presente nas linhagens 

progenitoras masculinas de coloração marrom 3. 4. e 6 do 

conjunto I. as quais apresentaram um teor de tanino de 

2.46; 1.81; e 1,76 e.c. respect.ivamente. Estes dados estão 

de acordo com HAHN & ROONEY (1986) que obti veram os 

seguintes resul 'lados: a) não houve di:ferenças para o teor 

de tanino em sorgos do grupo I quer o pericarpo :fosse 

vermelho ou branco. b) em sorgos do grupo 11 os genes R e Y 

a:fetaram o conteúdo deste :fenol c) os sorgos marrons :foram 

os que apresentaram os maiores valores de tanino. 

Na Tabela 6 é mostrada a tabela dialélica 

com as médias dos teores de tanino dos dois locais. Os 

valores estão dispostos de :forma similar à tabela genérica 

apresentada no capitulo material e métodos. 

Os dados mostraram que o teor de tanino :foi 

alto em cruzamentos que tinham um dos pais com alto 
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Tabela 6. Análise da variância conjunta do caráter teor de 

tanino. 

FV 

Locais 

Materiais 

Ent.re conjuntos 

Conjunto I 

Conjunto 11 

Heterose 

Heterose média 

Heterose conjunt.o I 

Heterose conjunt.o 11 

Heterose espec!~ica 

Materiais x locais 

Ent.re conjuntos x locais 

Conj unto I x locai s 

GL 

1 

33 

1 

6 

3 

24 

1 

6 

3 

16 

33 

1 

6 

Conjunto 11 x locais 3 

Het.erose x locais 24 

Heterose média x locais 1 

Heterose conjunt.o I x locais 5 

Heterose conjunt.o 11 x locais 3 

Heterose espec!~ica x locais 15 

Resíduo 140 

Quadrado médio 
(e.c. ) 

0.4066 ~nE 

2.8622 ** 
0,9761 ** 

11.8878 ** 
0.2387 ** 
1.3789 ** 

12.0613 ** 
3.9287 ** 
0,1631 ** 
0.0620 ** 

0,0633 ** 
0.0288 

0.1978 ** 
0.0080 

0.0299 ** 
0.0123 

0,1012 ** 
0.0070 

0.0118 

0.0114 

t.eor • i ndi cando que o alto teor ~oi dominante sobre o 

baixo. Isto est.á de acordo com o trabalho de KAAN & BOYAT 

(1984) e também com o resultado obtido por WOODRUFF et atii 

(1982). que estudaram este caráter nos grãos de sorgo. 

Outros autores porém, como DANGI & LUTHRA (1978), BOORA & 

LODHI (1982) e PARODA et at i i (1975). encontraram que o 
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baixo Leor de Lanino ~oi dominanLe sobre o alLo. em esLudos 

~eiLos em forragem de sorgo. A explicacão para esLes 

resulLados conLrasLanLes pode ser devido ao ~aLo de que o 

conLrole genéLico desLa '~aracLerisLica nos grãos é 

di~erenLe daquele nas parLes verdes da planLa. 

Tabela 8. Tabela dialélica de médias do Leor de t.anino 

(e.c.). dos locais 1 e 2 (Não Me Toque-RS e 

Capin6polis-MG). 1990/91. 

ConjunLo 11 

i' 2' 3' 4' ToLal Linha-
gens (I) 

C 1 0,02 0.03 0.03 0.02 0.10 0,03 

o 2 n 0.08 0.04 0.04 0,01 0,15 0,07 

j 3 u 3.09 2,99 3.43 3,99 13.29 2.48 

n 4 3.50 3,29 3.92 4,14 14,74 1,91 
L 
o 5 0,07 0.09 0,39 0.85 1.19 0,09 

I 6 3,18 3,50 4.29 4,18 15,11 1,75 

Tot.al 9,99 9,92 12.00 12.97 44.59 6,21 

Linhagens 0,02 0.02 0.09 0,02 0.11 90,90 
(11) 

Todos os componenLes da heLerose ~oram 

signi~icaLivos ao nivel de 1%. mas as heLeroses média e do 

conjunLo I apresent.aram os maiores quadrados médios e 

i nLer agi r am com locai s. 
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Os teores de tanino nos dois locais :foram 

proporcionais (r = 0.98). mostrando que as interacões não 

são tão complexas como no caso da produtividade de grãos. 

Os e:fei tos de linhagens associados ao conjunto I mediram 

valores di:ferentes nos dois locais mas manti veram a mesma 

tendência (Tabela 7). As linhagens 1. 2 e 6 do conjunto I 

com efeitos v negativos são indicadas para uso em programas 

de sorgo sem tanino. A linhagem 3 apresentou efeito v quase 

o dobro das linhagens 4. e 6. todas de alto tanino. 

A h para este caráter :foi alta. medindo 1.33 e.c. 

C24.9.6%). A heterose do conjunto I interagiu com locais. A 

linhagem 3 apresentou heteroses menores. 0.62 e.c. no local 

1 e 0.89 e. c. no local 2. As maiores heteroses foram 

medidas nas linhagens 4. (1.61 e.c. no local 1 e 1.27 e.c. 

no local 2) e 6 (1.36 e.c. no local 1 e 1.76 e.c. no local 

2). Os híbridos que apresentaram os maiores valores de 

tanino tinham como progenitor masculino a linhagem 6. 

embora o teor desta não :fosse o maior. 
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Tabela 7. Est.imat.i vas dos parâmet.ros genét.icos do carát.er 

t..eor de t.ani no. 

A A -
I-l = 0,6312 d = 0.6037 h = 1,3262 

Progenit.or 

masculino 

1 
2 
3 
4. 
6 
6 

Efei t.os de 1 i nhagens e de het.erose associ ada ao 

conJunt.o I 

Efeit.o Cv. ) Efeit.o Ch. ) 
lo lo 

Local 1 Local 2 Local 1 Local 2 

-0.8900 -1.1083 -1.3012 -1.3626 
-0.8200 -1.1083 -1.3187 -1.3600 
1.1600 1.6817 0.6212 0.8926 
0.6200 1,0217 1,6137 1.2700 

-0,8300 -1.0683 -0,9762 -1.2026 
0.8600 0.6717 1.3612 1.7626 

Efeit.os de linhagens e de het.erose associada ao 

conJunt.o II 

Progenit.or feminino Efei t.o (v.) Efeit.o Ch.) 

1 
2 
3 
4. 

Het.erose 

Hibrido 

1 x 1 
1 x 2 
1 x 3 
1 x 4 
a x 1 
2 x 2 
a x 3 

J 
Locais 1 e 2 

especifica. 

-0,0076 
-0,0076 
0,0226 

-0,0076 

locais 1 e 2 

Het.erose especifica 

0.204 
0.226 

-0,137 
-0.292 
0.232 
0.223 

-0.140 

J 
Locais 1 e 2 

-0,2064. 
-0.2171 
0.1312 
0.2912 
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Tabela 7. Cont.inuacão. 
--~--~_._ .. _--

Híbrido Het.erose específica 

a x 4 -0.316 
3 x 1 -0.033 
3 x 2 -0.212 
3 x 3 -0.036 
3 x 4 0.280 
4 x 1 0.024 
4 x 2 -0.184 
4- x 3 -0.007 
4- x 4 0.168 
5 x 1 -0.018 
5 x 2 0.003 
5 x 3 -0.050 
5 x 4 0.065 
6 x 1 -0.408 
6 x 2 -0.057 
6 x 3 0.370 
6 x 4 0.096 

4.1.2. Teores de tanino em diferentes fases de 

desenvolvimento do grão 

Para o experiment.o conduzido em Não Me 

Toque-RS. foram determinados os teores de tanino em três 

fases distint.as do desenvolvimento do grão. a saber: 

mat.uridade fisiol6gica. época da colhei ta. e trinta dias 

ap6s a col hei ta. 

Os dados dos t.eores de taninos nas três 

fases. em equivalent.es de catequina. são most.rados na 

Tabela 8. Os trat.ament.os foram agrupados em sorgos de baixo 

e alto teores de tanino. 

A análise da var1ãncia em parcelas subdi vi di das 

do carát.er teor de tanino nas três fases de desenvolvimento 
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do g~ão é ap~esen~ada na Tabela 9. 

Foi encon~~ada di~e~enca signi~ica~iva en~~e 

~~a~amen~os e ~ambém en~~e as ~ases de desenvolvimen~o do 

g~ão. 

A análise de parcela subdividida mos~~ou que 

o aparen~e decréscimo no ~eor de ~anino du~an~e as ~ases de 

desenvolvimen~o do g~ão. ~oi al~amen~e signi~ica~ivo. A 

in~eracão en~re ~~a~amen~os e ~ases também ~oi 

signi~icati va. mos~~ando assim. que a mudanca no teo~ de 

~anino não foi uni~o~me para todos os ~~a~amentos. No 

melho~amento de so~gos com al~os teo~es de tanino. devemos 

busca~ materiais que possuam valo~es mais 

ma~uracão ~isiol6gica e que sofram um dec~éscimo 

até a ~ase de colhei~a. Porém este dec~éscimo 

altos na 

acen~uado 

pode se~ 

devi do a uma mai o~ pol i me~ i zacão do tani no e não a uma 

~educão ~eal. assun~o este. ca~ente de es~udos mais 

p~o~undos. 

A média geral do teo~ de ~anino do 

expe~imento. no es~ágio de ma~u~idade fisiol6gica foi de 

2.27 e. c. (equi valentes de catequina). e es~e vaIo~ 

diminuiu até a época da colheita e t~inta dias após a época 

da colheita pa~a 1.63 e.c 1.27 e.c .• ~espec~ivamen~e. 

Se conside~amos apenas o conjun~o de so~go 

com aI to teo~ de tani no. ver- i ~ i camos que este teve uma 

maio~ in~luência no dec~ésci mo da média ge~al. As médias 

dos so~gos de aI to tanino foram de 4.48 e. c. na fase da 

matu~idade fisiológica. decrescendo pa~a 3.09 na da 
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Tabela 8: Teores de t..anino. em equivalent..es de cat..equina. 

em t..rês Cases de desenvolviment..o do grão: 

mat..uridade Cisio16gica, pont..o de col hei t..a. e 

t..rint..a dias após a col hei t..a. Não Me Toque 

1990./91. 

Teor de t..anino (equivalent..e de cat..equina) 

Trat..ament..o Mat..uracão 30 dias 
Cisiológica Col hei t..a pós colho 

Sorgo de baixo t..anino 
1 1 ' (AG 1017) 0,06 0.04 0.04 
1 2' 0.05 0.05 0.05 
1 3' 0,02 0.03 0,03 
1 4- 0_03 0.03 0.05 
2 1 • (AG 1015) 0.12 0.11 0,13 
2 2' 0.07 0,05 0,05 
2 3' 0.06 0.05 0.05 
2 4' 0,04 0,01 0.02 
5 1 ' 0.18 0.12 0.04 
5 ~. c;; 0,47 0.13 0,14 
5 3' 0,71 0.46 0.21 
5 4' 1,92 0,86 1.24 

1 • 0,06 0.02 0,00 
~. 
c;;.. 0.01 0.02 0,03 
3' 0,16 0.08 0,09 
4' 0,01 0.02 0.02 

1 0.04 0.05 0,05 
2 0,07 0,12 0.03 
5 1.40 0.11 0,06 

Média (baixo t..anino) 0.29 0.12 0,12 

Sorgo de alt..o t..anino 
3 1 • 3,90 2.67 2.47 
3 2' 3,69 2.44 1.85 
3 3- 3,81 3.21 2.69 
3 4' 5,38 3.62 3,25 
4 1 • 4,96 3.30 3.05 
4 2' 4.50 3.19 2.35 
4 3' 5,83 3,94 3,66 
4 4' 5,60 4,20 3.68 
6 1 • 4.00 2,97 2.46 
6 2' 5,02 3.31 2,55 
6 3' 5,21 4,10 3,24 
6 4' 5,22 3.92 3.46 
3 3,42 2,10 1,48 
4 2,94 1.46 0.73 
6 3.43 1.80 1.50 
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Tabela 9. Con~inuação. 

Teor de ~anino Cequivalen~e de ca~equina) 

Tra~amen~o Ma~uração 30 dias 
t'isiológica Colhei~a pós colho 

P 915 B 4.69 2.99 2.40 
AG 3001 4.49 3.36 2.55 

Média Cal~o ~anino) 4.49 3.09 2.55 

Média Geral 2.27 1.53 1.27 

Tabela 9: Análise da variãncia em parcelas subdivididas da 

carac~eris~ica ~eor de ~anino. envolvendo as 

~rês t'ases de desenvolvimen~o do grão. 

FV 

Repe~ições 

Tra~amen~os 

Erro a 

Fases 

Tra~.x Fases 

Erro b 

CV % 

Quadrados médios 

0,1394 

26.6494~OE 

0.1593 

29.7901** 

0,7639** 

0.0994 

30,66 

colhei~a. e a~ingindo t'inalmen~e 2,65 e.c. ~rin~a dias ap6s 

a t'ase da colhei~a. Por ou~ro lado. os sorgos de baixo ~eor 

de ~anino apresen~aram valores próximos a zero. A média 

para es~es ma~eriais t'icou em 0,29 e.c. na t'ase da 

ma~uridade t'isiológica e 0,12 e.c. para as ou~ras duas 

t'ases. A redução do ~eor de ~anino ao longo das t'ases de 
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desenvolvimen~o do grão loi semelhan~e aos valores ob~idos 

por ASBORNO & CHI DI CHI MO (1986-86) medi dos em mi 1 i gr amas 

por semen~e. Ou~ros au~ores como PRICE et al. i i (1979) e 

RODRIGUES (1991) encon~raram reduções mais acen~uadas. 

porém os valores. nas lases an~eriores à ma~uração 

lisiológica. loram expressos na base de peso seco. 

Os valores mais altos para teor de ~anino. 

loram de 5.83 e.c. na lase da ma~uridade lisiológica. 4.20 

e.c. no pon~o de colhei~a. e 3,68 e.c. trin~a dias após a 

colhei ~a. Por ou~ro lado os valores mais baixos ob~idos 

loram 0,01 e.c. no pon~o de ma~uridade lisiológica e zero 

nas lases da colhei~a e ~rin~a dias após a colhei~a. 

Os híbridos comerciais de alto tanino. 

P-815B e AG-3001 apresen~aram um teor de tanino de 4.69 

e. c. e 4.48 e. c. na maturidade lisiológica, 2,99 e 3,36 

e.c. no ponto de colheita. e 2.40 e 2.56 e.c. ~rin~a dias 

após a colheita, respec~ivamen~e. Os híbridos comerciais de 

baixo tanino, AG-l017 e AG-1016 apresen~aram um teor de 

~anino de 0.06 e 0,12 e.c. na maturidade lisiológica. 0.04 

e 0,11 e.c. na época da colheita, e 0.04 e 0.13 e.c. ~rinta 

dias após a época da colheita. respec~ivamen~e. 

Um resumo da análise de variância 

individual. para cada lase de maturação. da característica 

teor de tanino é apresen~ado na Tabela 10. Obteve-se o 

menor coeliciente de variação e o maior valor do teste F na 

f' ase da col hei ta. i ndi cando ser esta a mel hor época par a 

seleção dos ma~eriais. No en~anto. em um programa de 
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melhoramenLo de sorgos anLipássaros. é imporLanLe analisar 

o Leor de Lanino Lambém na fase da maLuridade fisiol6gica. 

Tabela 10. Análise da variância da caract.erísLica Leor de 

t.anino nos est.ádios de maLuridade 

t'isiol6gica. época da colhei La. e LrinLa dias 

ap6s a colheiLa. 

Quadrados médios 

MaLur. ?onLo de 

F'V GL fisiol. col hei La 

RepeLiç5es 2 0.1940 0,0382 

TraLamenLos 36 14,9076** 7,6982** 

Resíduos 70 0.2620 0.0369 

CV % 22.2 12.4 

4.2. Dados sobre produtividade de grãos~ 

planta e floração 

30 dias 

p6s colo 

0,0862 

6,6602** 

0,0469 

17,0 

altura de 

Os dados obLidos para as caracterísLicas de 

produLi vidade de grãos. al Lura de planLa e floração nos 

dois locais (local 1 = Não Me Toque-RS; local 2 = 
Capin6polis-MG), bem como a média desLes. são apresenLados 

na Tabela 11. 

Um resumo da análise da variância, mosLrando 

os valores dos quadrados médios e as esLimaLivas dos 

parâmeLros das variáveis produLividade de grãos, alLura da 
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planta e n~ de dias até o :florescimento são apresentados 

nas Tabelas aa a a7 do AP~NDICE. 

A produti vidade média de grãos no local 1 

C 4.689 kg/ha) :foi maior que no local a C3.768 kg/ha). As 

duas testemunhas comerciais também mostraram a mesma 

tend&ncia com 6.413 kg/ha no local 1 e 3.407 kg/ha no local 

2. Esta maior produtividade no local 1. detectada ao nível 

de 1% de signi:ficância. pode ser explicada em parte. pelo 

ciclo mais longo dos materiais neste local. As linhagens 

apresentaram as menores médias de produtividade de grãos. 

sendo que as do grupo I mostraram-se superiores as do grupo 

lI. evidenciando a di:ficuldade de sintetizar :f&meas 

produtivas, entretanto di:ferentes per:formances :foram 

detectadas dentro de cada grupo CTabela 11). A heterose :foi 

altamente signi:ficativa. sendo que os componentes que mais 

contribuiram para isto :foram a heterose média e a do 

conjunto lI. Todos estes e:feitos interagiram com locais, 

mostrando a necessidade de se desenvolver cultivares 

especí:ficas para ambientes determinados. Os cruzamentos 

mais produtivos não :foram os mesmos nos dois locais Cr = 

O,a8), como é mostrado na Tabela la, onde estão 

relacionados os seis tratamentos mais produtivos. A 

compl exi dade das i nter ações podem ser evi denci adas pelos 

e:feitos de variedade Cv) e de heterose Ch). Por exemplo, a 

linhagem 6 do conjunto I apresentou um e:feito v de 1691.66 

kg/ha r'l0 local 1 e -446.11 kg/ha no local 2; a linhagem a 

apresentou um e:fei to v de -a886.78 kg/ha no local 1 e 
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Tabela 11: Médias por- local C1 e 2) e par-a o conjun~o dos 

locais CM) dos tr-atamen~os r-el ati vos à: 

rlor-acão Cno de dias decor-r-idos do plan~io a~é o 

rlor-escimen~o). al~ur-a da planta Ccm) , e 

pr-odu~ividade de gr-ãos Ckg/ha) nos ensaios 

conduzidos nos locais 1 C Não Me Toque-RS) e 2 

CCapin6polis-MG). 1990/91. Os dados estão em 

or-dem decr-escen~e pela média de pr-oducão. 

Dias p/ Al tur-a Pr-odutividade 
f"lor-acão Ccm) Ckg/ha) 

Tra~a-
local local local 

men'los 1 2 M 1 2 M 1 2 M 

6 x 4' 84 53 68 117 180 145 5645 7096 6370 
1 x 4' 84 52 68 1a7 173 150 6093 5014 5553 
4 x 4' 85 55 70 118 173 146 6131 4923 5526 
5 x 4' 85 54 70 133 187 160 5506 5434 5470 
6 x 1" 81 50 66 108 167 137 4835 6043 5439 
a x 4' 78 51 65 101 160 130 4455 5705 5080 
4 x 2· 85 54 70 10a 163 133 5564 4562 5063 
P 8158 70 49 60 106 147 127 6069 4045 5057 
4 x 1 " 83 65 69 113 170 142 6114 6000 5057 
5 x 3' 83 55 69 130 170 149 5277 4635 4956 
6 x 3' 83 53 68 115 160 138 6278 3628 4953 
3 x 1 • 76 50 63 97 160 129 4484 5200 4842 
4 x 3' 83 57 70 1a5 163 144 5817 3812 4814 
3 x 4' 81 50 66 99 177 138 4361 5222 4791 
AG3001 76 49 62 127 147 137 6758 2768 4763 
5 x l' 84 55 70 128 177 152 4556 4733 4645 
1 x 1 ,<~) 78 50 64 1aO 163 142 5042 4234 4638 
2 x 1,(2) 72 51 62 95 140 117 3470 5493 4481 
6 x 2' 82 53 67 99 150 125 5725 3220 4473 
5 x 2" 83 53 68 113 163 138 4940 3932 4436 
1 x 3' 83 54 68 12a 143 133 5852 2956 4404 
3 x 3' 77 50 64 104 150 128 5091 3347 4219 
1 x 2· 83 51 67 10a 140 121 5071 3247 4159 
3 x 2' 77 49 63 84 150 117 4218 3867 4043 
2 x 3' 73 51 62 89 140 114 4113 3803 3958 
a x 2' 77 50 64 77 123 100 3263 4535 3899 
6 83 57 70 89 110 100 5653 1788 3720 
4 83 59 71 95 130 113 5428 1981 3705 
1 80 56 68 93 110 101 4727 1911 3319 
5 85 60 73 96 123 110 5006 1081 3044 
3 80 53 67 90 140 115 2377 3338 2858 

3' 87 57 72 81 87 84 3798 1426 261 a 
~. = 85 52 68 68 87 78 3415 1748 2582 
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Tabela 11. Cont.inuacão. 

Dias p/ Al t.ur-a Pr-odut.ividade 
f"lor-acão (cm) Ckg/ha) 

Tr-at.a- local local local 
ment.os 

1 2 M 1 2 M 1 2 M 

2 82 61 71 84 113 99 1175 3300 2238 
4' 86 55 71 84 117 100 2458 1601 8030 

1 • 84 55 69 69 93 81 1040 1013 1087 

Médias 81 53 67 103 146 184 4689 3768 4888 

CV % 3.1 3.0 5.9 5.0 8.3 15.7 

<:1) "1x1"= AO 1017 (2) "2x1"= AO 1015 

1066.56 kg/ha no local 2. A h mediu 1667.96 kg/ha (49.5%) e 

2788.29 kg/ha (148%) nos locais 1 e 8. r-espect.ivament.e. 

Os valor-es alt.os da h most.r-am a impor-t.ância da het.er-ose 

par-a o melhor-ament.o da pr-odut.ividade em sor-go gr-anif"er-o. 

mesmo sendo est.a uma espécie aul6gama. As linhagens mais 

pr-omissor-as, devido a seus ef"eit.os de var-iedade e het.er-ose. 

f"or-am. no local 1. a 4 e 6 do conjunt.o I e a 3' do conjunlo 

11. e no local 2. a 8 e 3 do conjunt.o I e a 4" do conjunlo 

11. A pr-odulividade de gr-ãos par-eceu não eslar-

cor-r-elacionada com o cont.eúdo de lanino Cr- = 0.49). como 

pode ser- obser-vado na Tabela 12. 

Com r-elacão à allur-a da planla. os mat.er-iais 

f" i car- am mai s allos no local 2. com a médi a ger- al var- i ando 

de 103 a 146 cm e as médi as das lest.emunhas comer-ci ai s 

ulilizadas de 117 a 147 cm. A dif"er-enca de allur-a de planla 
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entre os locai s pode ser devi da à sensi bi 1 i dade desta 

característica às variações ambientais. como 

disponibilidade de água e temperatura. que ~oram maiores no 

local Z. Observa-se que. mesmo com uma aI tura de planta 

in~erior no local 1. a produção de grãos ~oi maior. Porém. 

num mesmo local. os híbridos de porte mais alto foram. em 

geral. os mais produtivos. As linhas puras (9a cm) 

apresentaram menor altura da planta que os híbridos (134 

cm). Os materiais do conjunto I ~oram mais altos que os do 

conjunto lI. entretanto a di~erença entre estes não 

interagiu com locais. Detectou-se di~erença entre linhagens 

de um mesmo conjunto. e suas interações. A h foi altamente 

signi~icativa medindo Z5.a9cm C31.1~~) e 51.67cm (47,6%). 

nos locais 1 e Z respectivamente. mostrando-se o principal 

componente da heterose. Os materiais selecionados seriam 

aqueles que contribuíssem para porte baixo. como as 

linhagens Z do conjunto I e Z' do conjunto lI. 

O número de di as até o floresci mento dos 

materiais no local 1 Ca1 dias) foi maior do que no local Z 

(63 dias). O ciclo das duas testemunhas comerciais foram de 

73 dias no local 1 e 49 di as no local Z. Esta di ferença 

pode ser expl i cada pel as temperaturas mai s amenas e pel a 

escassez de água no per í odo que antecedeu o floresci mento 

no local 1. A temperatura baixa aumenta o número de dias 

para a emergência e atrasa o desenvolvimento vegetativo do 

sorgo. O fotoperíodo também é um fator que afeta o ciclo 

dos materiais. A média de floração dos dois locais. para os 
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cruzamen~os ~oi de 66 dias. enquan~o que para as linhagens. 

~oi de 70 dias. No local 1. os ma~eriais de ciclo mais 

longo ~enderam a ser os mais produ~ivos. Porém. híbridos 

mui~o ~ardios não ~eriam in~eresse comercial na região pois 

a~rasariam a colhei~a. Os conjun~os I e 11 não di~eriram. 

mas houve diCerença das linhagens de cada conjun~o e suas 

in~eraç5es com locais. A heterose média foi negativa. com 

um valor de -3.3 dias C-3.4%). A he~erose específica não 

Coi signiCicativa e seus baixos valores mos~ram a maior 

impor~ã.ncia dos genes adi~ivos para es~a carac~erís~ica. 

Nenhum dos componen~es da he~erose in~eragiu com locais. 

Ser i am sel eci onadas par a esta car ac~er í s~i ca as 1 i nhagens 

que con~ribuíssem para reduzir o ciclo dos híbridos. como a 

2 e 3 do conjun~o I e l' e 2" do conjun~o 11. 

Tabela 12. Produ~ividade de grãos (kg/ha) e con~eúdo de 

~anino Ce.c.) dos seis ma~eriais mais produ~ivos 

dos locais 1 (Não Me Toque-RS) e 2 

CCapin6polis-MG). 1990/91. 

Local 1 Local 2 

Prod. Tanino Prod. Tanino 
Ma~erial Ckg/ha) Ce. c. ) Ma~erial (kg/ha) Ce. c.) 

1 - AG 3001 6758 3.36 1 - 6 x 4' 7096 3.92 
2 - 6 x 3' 6278 4.10 2 - 6 x 1 • 6043 2.97 
3 - 4 x 4" 6131 4.20 3 - 2 x 4· 5705 0.01 
4 - 1 x 4' 6093 0.03 4 - 2 x 1 • 5493 0.11 
5 - P 815 B 6069 2.99 5 - 5 x 4' 5434 0.86 
6 - 1 x 3" 5852 0.03 6 - 3 x 4' 5222 3.62 

Os es~andes dos ensaios es~avam com boa 
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uni~o~midade em ambos os locais. Apenas as linhagens. po~ 

se~em mais sensíveis. ap~esenta~am uma tendência de um 

meno~ núme~o de plantas po~ pa~cela. 



5. CONCLUSÕES 

Como resul 'lados deste estudo as segui ntes 

conclusões gerais ~oram obtidas: 

1. Comparando-se os resultados deste trabalho 

com os de outros pesquisadores. veri~icou-se que o controle 

genético do tanino (estimado em equivalentes de catequina) 

no grão di~eriu daquele nas ~olhas e bainhas. 

2. No grupo dos materiais de sorgo granífero 

estudados o alto conteúdo de tanino (e. c.) foi dominante 

sobre o baixo. 

3. Para sintetizar híbridos com melhor valor 

nutritivo. devemos usar pais sem tanino (e. c.) e 

quanti~icar o teor deste nos híbridos. pois a heterose para 

o caráter se mostrou elevada. 

4. A produti vidade de grãos não pareceu estar 

carrel acionada com o tanino (e.c.). sendo possível 

melhorá-la independentemente da presença ou não deste 

fenol. 

5. As interações por locais foram mais 

pronunciadas e complexas para o rendimento de grãos do que 

para o teor de tanino (e. c.). 
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6. Na f'ase da mat.uridade f'isiol6gica o teor de 

t.anino (e. c.) f'oi mais alt.o do que na colheita. most.rando 

que devemos avaliá-lo pelo menos nest.es dois estágios. nos 

programas de melhoramento de sorgos anti pássaros. 

7. É possivel realizar o estudo da heranc;;:a do 

caráter teor de tanino (e.c.) em grãos de sorgo usando-se o 

método da vanilina Hel modif'icado para a sua determ!nac;;:ão. 

8. Outros trabalhos desta nat.ureza deverão ser 

conduzi dos. i ncl ui ndo-se pai s com al tos teores de tani no 

nos dois conjuntos do dialelo. e estimando-se os teores 

deste f'enol nos grãos. f'olhas e bainhas. 

9. São necessárias outras pesquisas para 

esclarecer a natureza do decréscimo do teor de tanino no 

decorrer do amadurecimento do grão. 



REFE~NCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ASBORNO. M. D. & CHIDICHIMO. H. D. Modelos de acumulacion 

y decr-escimient.o del cont.enido de t.anino dur-ant.e la 

madur-ez del gr-ano en sor-go. Revista de l.a Facul. tad de 

A6ronomia Universidad Nacional. de l.a Pl.ata. La Pla'la. 61 

e 62 (1e2): 77-84. 1986-86. 

ASQUITH. T. N. & BUTLER. L.G. I n'ler- ac'li ons of" condensed 

t.annins ..... i 'lh selec'led pr-o'leins. Phytochemistry. 

Oxf"or-d. 25(7): 1691-3. 1986. 

BANDYOPADHYAY. R.; MUGHOGHO. L. K.; PRASADA RAO. K. E. 

Sour-ces of" r-esi s'lance 'lo sor-ghum gr-ai n mol ds. 

Disease. S'l. Paul. 72:604-8.1988. 

Pl.ant 

BOORA. K. S. & LODHI. G. P. Combi ni ng abi 1 i 'l Y f" or- 'loxi c 

cons'li 'luen'ls in f"or-age sor-ghum. 

A6ricul.tural. $ciences. Ne ..... Delhi 

1982. 

BRANDES. D. & FREITAS. E. A. G. de. 

lndian Journal. of 

52(4): 211-4. apr-. 

Taninos condensados -

uma f"er-r-amen'la par-a melhor-ar- o desempenho de r-uminant.es. 

A6ropecuária Catarinense. Lages. 5(3): 44-8. se'l .• 1992. 



150 

BRANDON. M. J.; FOO. L. Y.. PORTER. L. J.; MEREDITH. P. 

Proan~hocyanidins o~ barley and sorghum; Composi~ion as 

a ~unc~ion o~ ma~uri~y o~ barley ears. Phytochem.istry. 

O~ord. 21: 2962-67. 1992. 

BULLARD. R. W.; GARRISON. M. V.; KILBURN. S. R.; YORK. J. 

O. Labora~ory comparisons o~ poliphenols and ~heir 

repellen~ charac~eris~ics in bird-resis~ance sorghum 

grains. Journal. of A6ricul. tural. and Food Chem.istry. 

Washing~on. 28(6): 1006-11. 1990. 

BURNS. R. E. Me~hods o~ ~annin analysis ~or ~orage crop 

evalua~ion. Technical. Butl.etin. Georgia Agricul~ural 

Experimen~ S~a~ions. A~hens (32): 1-14. dec. 1963. 

BURNS. R. E. 

sorghum. 

Me~hod ~or es~ima~ion o~ ~annin in grain 

Madison. 63(3):611-2. 

may/jun. 1971. 

BUTLER. L. G. Tannins in sorghum grain; problems. 

solu~ions and oppor~uni~ies. In: ANNUAL CORN AND 

SORGHUM RESEARCH CONFERENCE. 33. Chicago. 1979. 

Proceedin6s. Washing~on. ASTA. 1979. p.190-201. 

BUTLER. L. G. Polyphenols and ~heir e~~ec~s on sorghum 

qual i ~ y. I n: I NTERNATI ONAL SYMPOSI UM ON SORGHUM GRAI N 

QUALITY. Pa~ancheru. 1981. Proceedin6s. Pa~ancheru. 

ICRISAT. 1992. p. 294-311. 

BUTLER. L. G. Sorghum polyphenols: In: CHEEKE. P. R. 

Toxicants of pl.ant ori6in. Boca Ra~on. CRC Press. 1989a. 



61 

BUTLER. L. G. Sorghum polyphenols: assays and nuLricional 

signi:ficance. In: BIOCHEMICAL GRAIN SORGHUM RESEARCH 

UTILlZATION CONFERENCE. 16. Lubbock. 1989. Proceedin~s. 

Lubbock. 1989b. p.39-42. 

BUTLER. L. G.; RIEDEL. D. J.; LEBRYK. D. G.; BLYTT. H. J. 

InLeracLion o:f proLeins wiLh sorghum Lannin: mechanism. 

speci:ficiLy and signi:ficance. JADCS. 61 (6): 916-20. 

1984. 

DANGI. O. P. & LUTHRA. Y. P. Breeding o:f sorghum :for low 

Lannin and high :fodder yield. 

Gri:f:fin. 21: 29-30. 1978. 

Sor~hum Newstetter. 

DAVIS. A. B. & HOSENEY. R. C. Grain sorghum condensed 

Lannis 11. PreharvesL changes. Cereat Chemistry. 

SL. Paul. 56 (4): 314-6. 1979. 

DOGGETT. H. Sor~hum. 2.ed. New York. Longman ScienLi:fic 

& Technical. 1988. 512p. 

EARP. C. F.; AKINGBALA. J. O.; RING, S. H.; ROONEY. L. W. 

EvaluaLion o:f several meLhods to deLermine tannins in 

sorghums wiLh varying kernel characLeristics. Cereal. 

Chemistry, SL. Paul. 59(3): 234-8, 1G81. 

GOLMIRZAIE. A. M. & YORK. J. O. InLerrelaLionship o:f brown 

and pur pl e LesLa genes wi th per i cal' p and other tesLa 

genes in Sor~hum bicotor. 

Jersey. 93(5): 330-4. 1G9Z. 

Journal. o f Heredi t y. New 



62 

HAGERMAN. A. E. & BUTLER. L. G. Dete~mination of p~otein in 

tannin-p~otein p~ecipitates. Journat 01 AericutturaL and 

Food Chemistry. Washington, 28(S): 944-7, sep./oct. 

19S0. 

HAHN. D. H.; FAUBION. J. M.; RONNEY. L. W. So~ghum 

phenolic acids. the high pe~fo~mance liquid 

chr-omatog~aphy sepa~at.ion and t.heir- r-elation t.o fungal 

r-esistence. Cereat Chemistry. St. Paul. 60 (4): 255-9. 

1983. 

HAHN. D. H. & ROONEY. L. W. 

and phenol s of so~ ghum. 

Efect of genotype on tannins 

CereaL Chem.istry, st. Paul. 

63(1): 4-8. 1986. 

HAHN. D. H.; ROONEY. L. W.. EARP, C. F. Tannins and 

phenols of so~ghum. CereaL Foods Wortd, St. Paul. 

29(12):776-9. Dec. 1984. 

HARRIS. H. 8.; CUMMINS. D. G.; BURNS. R. E. Tannin content. 

and digest.ibility of sor-ghum g~ain as influenced by 

bagging. Aeronom.y .Jou.rnaL. Madison. 62: 633-5. 

sep./oct.. 1970. 

JAMBUNATHAN. R. & KHERDEKAR. M. s. Flavan-4-o1 

concent.~at.ion in leaf tissues of g~ain mold suscept.ible 

and ~esistant sor-ghum plant.s at. diffe~ent slages of leaf 

development. .Journat 01 and Food 

Chem.istry. Washingt.on. 39 (6): 1163-5. jun. 1991. 

KAAN. F. & BOYAT. A. P~el i roi na~y ~esulls aboul so~ghum 

seed t.annin inhe~itance. 

27: 103. 1984. 



63 

LEINMULLER. E.; STEINGASS. H. MENKE. K. Tannin in 

ruminan"L feeds"Luffs. Animal. Research and Devel.opment. 

Tubingen. 33: 09-62. ago.1991. 

MAIER. J. C.; ROSTAGNO. H. S.; FONSECA. J. B.; SILVA. M. de 

A. e. Avaliação biol6gica de sorgos forrageiros com 

diferen"Les con"Leúdos de '"Lanino em rações de poedeiras. 

Revista da Sociedade 8rasi l.eira de Zootecnia, Viçosa. 

7(1): 115-30. 1979. 

MAXSON. E. D. & ROONEY. L. W. Eval ua"Li on of me"Lhods for 

t.annin analysis in sorghum grain. Cereal. Chemistry. S"L. 

Paul. 49(6): 719-29. Nov./Dec. 1972. 

Mc MILLAN. W. W.; WEISEMAN. B. R.; BURNS. R. E.; HARRIS, H. 

B.; GREENE. G. L. Bird resis"Lence in diverse germplasm 

of sorghum. Ae:ronomy journal.. Madison. 64: 921-2. 1972. 

MIRANDA FILHO, J. B. & GERALDI. l. O. An adap"Led model for 

'"Lhe analysis of par"Lial diallel crosses. Revista 

Brasil.eira de Genética. Ribeirão Pre"Lo. 7(4):677-88, 

dez. 1984. 

PARODA. R. S.; SAINI. M. L.; ARORA. S. K. Inheri"Lance of 

'"Lanni n cont.en"L in Zeitschrift fur 

Pfl.anzenzUchtune. Berlim and Hamburg. 74: 261-6. 1976. 

PAUL. C. L. Aeronomia del. soreo. El Salvador. Cen"Lro de 

Tecnologia Agrícola. 1990. 301p. 

PRICE. M. L.; SCOYOC. S. V. BUTLER. L. G. A cri "Li cal 

evalua"Lion of "Lhe vanillin reac"Lion as an assay for 

t.anni n in sorghum grai n. .Jo'Urnal. 0f A6ricul. t ural. and 

Food Chemistry. Washing"Lon. 26(6): 1214-8. 1978. 



64 

PRICE. M. L.; STROMBERG. A. M.; BUTLER. L. G. Tannin 

conLenL as a ~uncLion o~ grain maLuriLy and drying 

condiLions is several varieLies o~ $orehum bico~or (L.) 

Moench. .Journa~ of Aeric'U~ t'UI'a~ and Food Chem.istry. 

WashingLon. 27 (6): 1270-4. 1979. 

REYES-DISCUA. J. N. InheriLance o~ Lannin conLenL in planL 

componenLs o~ sorghum C$orehum bico~or L. Moench). 

Dissertation Abstra.cts Internat iona~. B. Michigan. 

39(7): 3090-B. 1979. 

RODRIGUES. J. A. dos S. 

risco da cul Lura do 

Progresso genéLico e poLencial de 

sorgo grani~ero [$orehum bico~or 

CL.) Moenchl no Brasil. Piracicaba. 1990. 171p. 

C DouLorado Escol a Super i or de k;;Jr i cul L ur a "Lui z de 

Queiroz"/USP). 

RODRI GUES. W. A. Var i abi I i dade par a teor de tani no em 

sorgo ($orehum bico~or L.) seu conLrole genéLico e 

associacão com a resisL~ncia a pássaros. Lavras. 1991. 

72p. (MesLrado 

Lavras). 

Escola Superior de k;;JriculLura de 

ROONEY. L. W. Tanni ns and phenol s of' sorghums. Feed 

Facts. AbernaLhy. 4 (6). 1997. 

RUBIOLO. O. J.; REINAUDI. N. B.; TROJANI. R. M. de; 

VAQUERO. J.; DOMINGUEZ. R. A. Incidencia deI esLado de 

madurez sobre el conLenido de ácido Lanico en el grano 

de sorgo. T'UI'ria~ba. Coronado. 35 (2); 127-9. 1996. 



66 

SCHERTZ •. K. F. & STEPHENS. J. C. Com.pil.at ion of 6ém.e 

symbol.s. recommended revisions and summary o~ linkages 

~or inherited characters o~ Sor6hum. uul.6are Pers. 

College Station. 1966. 42p. 

STEEL. R. G. D. & TORRIE. J. H. Principl.es and procedures 

of stat ist ics - a bi omet.ri cal approach. 2. ed. New 

York. McGraw-Hill. 1980. 633p. 

STREETER. M. N.; WAGNER, D. G .• HIBBERD. C. A.; DWENS. F. 

N. The e~~ect o~ sorghum grain variety on si te and 

extent. o~ digestion in bee~ hei~ers. Journal. of Animal. 

Science. Champaign. 68 (4): 1121-32. 1990. 

SUBRAMANIAN. V.; BUTLER. L. G.; JAMBUNATHAN. R.; RAO. K. E. 

P. Some agronomic and biochemical characters o~ brown 

sorghums and their possible role in bird resistence. 

Journal. of A6ricul. tural. and Food Chem.istry. 

Washington. 31(6): 1303-4. 1983. 

VENCOVSKY. R. & BARRIGA. P. 

Fitomethoramento. Ribeirão 

Genética, 1992. 496p. 

WALTON, M. F. Determination. 

Genética Biométrica no 

Preto. Rev. Bras. de 

variation nutri tional value 

and inheritance o~ tannins in sorghum [$or6hum. bicol.or 

(L.) Moenchl ~orage. Dissertat.ion Abst.racts 

lnternat.ional.. B. Michigan. 40(11): 6101B. 1980. 



66 

WATTERSON. J. B. & BUTLER. L. G. Occurrence o~ an unusual 

1 eucoan'l hoc yani di n and absence o~ proan'lhocyani di ns in 

sorghum leaves. Journal of A6ricultural and Food 

Chemistry. Washing'lon. 31(1): 41-6. 1993. 

WOODRUFF. B. J.; CANTRELL. R. P.; J. D.; BUTLER. L. G. 

Inheri'lance o~ 'lannin quan'li'ly in sorghum. The Journal 

Heredity. New Jersey. 73: 214-9. may./jun. 1992. 



AP~NDICE 



Figura 1. 

68 

RepresenLação esquemá t.ica 

const.iLuem o grão de SOI'go 

1990). 

das parLes que 

(adapt.ado de PAUL. 

PeI'lcarpo 

Test.a 

--:-~1H------ Endosperma 

:s:;:.....:--.IhL------ Embrião 



69 

Tabela 13. Teor-es de t.anino. em equivalent.es de cat.equina. 

obt.idos nas t.r-ês r-epet.i cões no local 1 C Não Me 

Toque-RS). 1990/91. 

Teores de t.anino Ce. c.) 

Repet.icões 
Tr-at.ament.os 

Ri R2 R3 Média 

1 1 x 1 • 0.04 o.oa 0.07 0.04 
2 1 x a' o.oa 0.00 0.14 0.06 
3 1 x 3' 0.00 0.04 0.06 0.03 
4 1 x 4' 0,03 0,04 0.04 0.03 
6 2 x 1 • 0.06 0,01 0.a7 0.11 
8 2 x 2' 0.00 0.16 0.00 0.06 
7 2 x 3' 0.03 0.09 0.06 0.06 
9 2 x 4' 0,00 0,01 o.oa 0.01 
9 3 x 1 • 2.68 2.69 2.66 a.67 

10 3 x 2' 2.34 2.69 2.40 a.44 
11 3 x 3' 3.36 3.16 3,11 3.21 
la 3 x 4' 3.73 3,42 3.72 3.62 
13 4 x 1 • 2,79 3.76 3.36 3.30 
14 4 x 2' 3.02 3.43 3.11 3.19 
16 4 x 3' 3.41 4.46 3.95 3.94 
16 4 x 4' 4,34 4.01 4.24 4.20 
17 5 x 1 • 0.06 0.05 0.26 0.12 
19 6 x a' 0.11 0,12 0.19 0.13 
19 5 x 3' 0.46 0,6a 0,31 0.46 
ao 6 x 4' 0.97 1.01 0,72 0,96 
al 6 x 1 • 2.77 a.93 3.31 a.97 
aa 6 x 2' 3.11 3.16 3.66 3.31 
23 6 x 3' 4.10 3.77 4.4a 4.10 
24 6 x 4' 4.11 3.66 4,09 3,92 
26 P 916 B 3.06 3,03 2,99 2.99 
26 AG 3001 3,69 3.19 3,30 3.36 
27 1 • o.oa 0,00 0,04 0.02 
29 2' 0.01 0.00 0.05 o.oa 
29 3' o,oa 0,01 0.21 0.09 
30 4' 0,00 0.01 0.04 o.oa 
31 1 o.oa 0.09 0.03 0.06 
32 2 0,19 0.07 0.10 O,la 
33 3 2.23 1,96 2.2a 2.10 
34 4 1.60 1.60 1.39 1.46 
36 5 0.13 0,16 0.04 0.11 
36 6 1,66 a,03 1.73 1.90 

Média 1.49 1.52 1.56 1.53 

CV % 12,4a 
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Tabela 14. Teores de t..anino. em equivalent..es de c at.. equi na. 

obt..idos nas t..rês repet..icões no local 2 

Capin6polis-MG). 1990/91. 

Teores de t..anino (e. c.) 

Repet..icões 

Trat..ament..o 
Rl R2 R3 Média 

1 1 x 1 • 0.00 0.01 0.00 0.00 
2 1 x 2" 0.03 0.02 0.00 0.02 
3 1 x 3" 0.07 0.00 0.01 0.03 
4 1 x 4" 0,02 0.01 0.00 0.01 
5 2 x 1 • 0.03 0.03 0.00 0.02 
6 2 x 2' 0.03 0.03 0.01 0.02 
7 2 x 3· 0.03 0.03 0.01 0.02 
a 2 x 4' 0.03 0.01 0.00 0.01 
9 3 x 1 • 4.02 3.31 3,17 3.50 

10 3 x 2> 3.64 3.16 3.26 3.36 
11 3 x 3" 4.07 3.64 3.23 3.66 
12 3 x 4" 4.63 4,01 3.96 4.16 
13 4 x 1 • 3.96 3.66 3.49 3.70 
14 4 x 2' 3.20 3,42 3.52 3.38 
16 4 x 3' 3.73 3.82 3,62 3.69 
16 4 x 4" 4.10 4.09 4.06 4.08 
17 5 x 1 • 0.03 0.02 0.02 0.02 
18 5 x 2' 0.02 0.06 0.02 0,03 
19 6 x 3" 0.19 0.06 0.71 0,32 
20 5 x 4' 0.26 0.67 0.46 0.43 
21 6 x 1 • 3.39 3.26 3.41 3.36 
22 6 x 2' 3.86 3.64 3.67 3.69 
23 6 x 3' 4.69 4.16 4.70 4.48 
24 6 x 4' 4,98 4.18 4.03 4.40 
26 P 816 B 4.42 4.18 4.14 4.26 
26 AG 3001 2.81 2.64 2.68 2.71 
27 1 • 0.06 0.00 0.01 0.02 
28 2' 0.06 0.01 0.02 0.03 
29 3' 0.07 0.02 0.01 0.03 
30 4' 0.04 0.00 0.00 0.01 
31 1 0.01 0.04 0.00 0.02 
32 2 0.02 0.02 0.02 0.02 
33 3 2.70 2.82 2,91 2.81 
34 4 2.46 1.96 2.06 2.16 
36 5 0.10 0.06 0.06 0.07 
36 6 1.84 1.48 1.78 1.70 

Média 1.76 1.62 1.64 1.67 

CV % 10.73 
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Tabela 16. Peso de grãos. em kg/ha a 13~ de umidade. nas 

"lrês repe"lic5es no local 1 (Não Me Toque-RS) 

1990/91. 

Peso de grãos (kg/ha) 

Repe"lic5es 

Tr-a"lamen"los R1 R2 R3 Média 

1 1 :x: 1 • 6196 4693 6237 6042.00 
2 1 :x: 2' 6478 4960 4774 6070.67 
3 1 :x: 3' 6041 6979 6636 6861.67 
4 1 :x: 4' 6336 6368 6684 6092.67 
6 2 :x: 1 • 3684 3282 3543 3469,67 
6 2 :x: 2' 3286 3576 2926 3262.67 
7 2 :x: 3' 3949 4256 4133 4112.67 
8 2 :x: 4' 4693 4752 3919 4464.67 
9 3 :x: 1 • 6060 4398 3996 4484.33 

10 3 :x: 2' 4378 4306 3972 4218.33 
11 3 :x: 3' 5559 6000 4714 5091_00 
12 3 :x: 4' 3959 4192 4931 4360,67 
13 4 :x: 1 ' 6113 6546 4682 6113.67 
14 4 :x: 2' 5410 6192 5090 6664.00 
16 4 :x: 3' 5688 6322 6441 5817,00 
16 4 :x: 4' 6160 6559 6683 6130,67 
17 5 :x: 1 ' 4592 4920 4157 4566,33 
18 6 :x: 2- 4350 5304 5167 4940.33 
19 5 :x: 3' 4919 6458 4454 6277,00 
20 5 x: 4' 6571 5931 5017 5606.33 
21 6 x 1 • 4367 5286 4852 4836,00 
22 6 x 2' 6170 5583 5422 6726.00 
23 6 x 3' 6549 6086 6199 6278,00 
24 6 x 4' 5539 5741 5655 6645.00 
26 P 815 B 6213 5864 6129 6068.67 
26 AG 3001 6579 6887 6807 6757.67 
27 1 ' 1268 1420 433 1040,33 
28 2' 3822 3393 3031 3415.33 
29 3' 3991 3940 3464 3798.33 
30 4' 2696 2828 1849 2457,67 
31 1 4863 4587 4731 4727.00 
32 2 1411 1269 846 1175.33 
33 3 2518 2074 2539 2377.00 
34 4 5404 5565 5316 6428.33 
36 6 4829 5316 4874 6006.33 
36 6 6714 5589 6655 6652.67 

Média 4757 4817 4493 4689,00 

CV ~ 7.98 
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Tabela 16. Peso de grã.os. em kg/ha a 13% de umidade. nas 

t.rês repet.icões no local 2 CCapin6polis-MG) 

1990/91. 

Peso de grã.os Ckg/ha) 

Repet.ições 

Trat.ament.os Rl R2 R3 Média 

1 1 x 1 • 3642 4217 4943 4234.00 
2 1 x 2' 3236 3664 2961 3246,67 
3 1 x 3' 3187 2402 3280 2966.33 
4 1 x 4' 4663 4771 6608 6014.00 
6 2 x 1 • 6422 6477 6680 6493.00 
6 2 x 2' 4174 3661 6781 4636.33 
7 2 x 3' 3837 4260 3313 3803,33 
8 2 x 4' 6723 6219 6172 6704,67 
9 3 x 1 ' 4926 6903 4771 6199.67 

10 3 x 2' 2961 4696 3966 3867,00 
11 3 x 3' 3268 2666 4118 3347.00 
12 3 x: 4' 6842 4771 6062 6221,67 
13 4 x: 1 • 4960 6023 6017 6000,00 
14 4 x: 2' 4711 4442 4634 4662.33 
16 4 x: 3' 4679 3609 3247 3811.67 
16 4 x: 4' 6367 4706 4696 4922,67 
17 6 x 1 ' 4160 6849 4199 4732,67 
19 6 x: 2' 4096 3666 4146 3932,33 
19 6 x 3' 4346 4722 4936 4634.67 
20 6 x: 4' 6903 6627 4771 6433,67 
21 6 x 1 ' 4971 6664 6493 6042,67 
22 6 x: 2' 4636 2666 2369 3220,33 
23 6 x: 3' 4070 2961 3963 3629.00 
24 6 x: 4' 6337 7446 7606 7096.67 
26 P 916 B 4203 3929 4004 4046.33 
26 AG 3001 2666 3291 2366 2767,67 
27 1 ' 904 1626 609 1013.00 
29 2' 1932 1842 1669 1747.67 
29 3' 1496 927 1964 1426.67 
30 4' 1777 1606 1621 1601.33 
31 1 1761 1942 2130 1911.00 
32 2 2962 2720 4217 3299.67 
33 3 3477 3247 3291 3339.33 
34 4 2377 1471 2094 1990.67 
36 6 1467 999 999 1091,00 
36 6 2066 1491 1907 1799.00 

Média 3777 3734 3792 3767,74 

CV % 16.54 
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Tabela 17. Número de dias decorridos do plantio ao 

~lorescimento nas três repetiç5es. nos locais 1 

e 2 (Não Me Toque-RS e Capin6polis-MG). 1990/91. 

Número de dias para o ~lorescimento 

Local 1 Local 2 

Tratamentos Repetiç5es Repetiç5es 

R1 R2 R3 Média R1 R2 R3 Média 

1 1 x l' 77 79 78 78 50 50 50 50 
a 1 x 2' 83 83 83 83 51 53 50 51 
3 1 x 3' 83 83 83 83 53 55 53 54 
4 1 x 4' 84 84 83 84 51 53 5a 5a 
5 2 x 1 • 71 71 75 72 52 52 50 51 
6 2 x 2' 76 77 78 77 50 51 50 50 
7 2 x 3' 76 71 71 73 51 51 50 51 
8 2 x 4' 76 75 83 78 52 50 51 51 
9 3 x 1 • 71 83 75 76 50 49 50 50 

10 3 :x: 2' 71 83 76 77 50 49 48 49 
11 3 x 3' 77 76 78 77 50 50 50 50 
12 3 :x: 4' 84 84 76 81 51 50 50 50 
13 4 x 1 • 83 83 83 83 55 55 55 55 
14 4 x 2' 85 87 84 85 55 55 53 54 
15 4 x 3' 84 83 83 83 57 58 55 57 
16 4 x 4' 85 85 84 85 55 55 55 55 
17 5 x 1 ' 86 84 83 84 55 55 55 55 
18 5 x 2' 84 83 83 83 53 53 53 53 
19 5 x 3' 83 83 83 83 55 55 55 55 
ao 5 x 4' 84 84 87 85 53 55 55 54 
a1 6 x 1 ' 84 77 83 81 51 50 50 50 
a2 6 x 2' 83 83 79 82 53 53 53 53 
23 6 x 3' 83 84 83 83 53 53 53 53 
24 6 x 4' 84 84 83 84 53 53 53 53 
25 P 815 B 71 71 67 70 49 49 50 49 
a6 AG 3001 73 78 76 76 48 48 50 49 
a7 1 • 84 83 84 84 55 55 55 55 
a8 2' 84 87 83 85 51 53 52 52 
29 3" 85 87 88 87 57 57 57 57 
30 4' 85 85 88 86 55 55 55 55 
31 1 78 83 78 80 57 55 55 56 
32 2 83 79 83 82 55 57 70 61 
33 3 83 83 75 80 53 53 53 53 
34 4 83 83 83 83 58 60 59 59 
35 5 85 88 83 85 59 61 59 60 
36 6 83 83 83 83 57 57 57 57 

Média 81 82 81 81 53 53 53 53 

CV % 3.06 2.95 
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Tabela 18. Al t.ur- a da plant.a, em em, nas t.rês r-epet.icões. 

nos locais 1 e 2 C Não Me Toque-RS e 

Capin6polis-MG). 1990/91. 

Al t.ura da plant.a Ccm) 

Local 1 Local 2 

Repet.icões Repet.icões 

Trat.ament.os ~I ~~ ~~ Média ~I ~ã ~~ Média 

1 1 x 1 t 129 107 126 120 170 160 160 163 
2 1 x 2' 106 97 106 102 160 140 130 140 
:3 1 x 3" 119 123 126 laa 160 130 160 143 
4 1 x 4' 127 134 120 la7 190 170 170 173 
6 2 x 1 • 90 94 100 96 140 140 140 140 
6 2 x 2' 70 76 96 77 130 110 130 la3 
7 2 x 3' 91 90 96 99 140 140 140 140 
9 2 x 4' 100 107 96 101 160 160 160 160 
9 3 x 1 ' 91 100 100 97 160 160 160 160 

10 3 x 2' 92 90 90 94 160 160 160 160 
11 3 x 3' 103 110 100 104 160 140 160 160 
la 3 x 4' 99 99 100 99 170 190 180 177 
13 4 x 1 • 106 126 109 113 170 170 170 170 
14 4 x 2' 104 101 101 10a 180 160 160 163 
16 4 x 3' 124 132 120 la6 160 170 160 163 
16 4 x 4' 116 114 126 119 190 170 160 173 
17 6 x 1 • 123 126 136 la9 170 180 180 177 
18 6 x '.), 

c;;. 116 113 110 113 160 160 170 163 
19 6 x 3' 13a 134 123 130 180 160 170 170 
20 6 x 4' 124 144 130 133 180 190 190 197 
21 6 x 1 ' 100 109 116 109 160 160 180 167 
22 6 x 2' 98 100 100 99 160 160 160 160 
23 6 x 3' 116 116 116 116 160 160 160 160 
24 6 x 4' 107 118 128 118 170 180 190 180 
26 P 816 B 101 108 110 106 140 160 160 147 
26 AG 3001 122 136 126 127 160 140 160 147 
27 1 • 76 70 60 69 90 90 100 93 
28 a' 69 66 70 68 80 90 90 87 
29 3' 82 80 80 81 80 90 90 87 
30 4' 80 81 90 84 120 110 120 117 
31 1 87 91 100 93 110 110 110 110 
32 a 86 86 80 84 110 110 120 113 
33 3 92 94 83 90 140 140 140 140 
34 4 91 94 100 96 120 140 130 130 
36 6 96 93 100 96 130 120 .120 123 
36 6 92 91 86 99 110 110 110 110 

Média 101 104 104 103 146 144 147 146 

CV % 6.76 4,91 
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Tabela 19. Teores de tanino. nas três repeticões. na fase 

. de 30 dias após a colheita (Não Me Toque-RS). 

1990/91. 

Teores de tanino (e. c.) 

Repeticões 

Tratamentos Rl R2 R3 Média 

1 1 x 1 • 0.02 0.07 0,04 0.04 
2 1 x 2' 0.01 0.02 0,14 0.05 
3 1 x 3' 0,05 0,04 0.00 0.03 
4 1 x 4' 0.02 0.07 0,09 0.05 
5 2 x 1 • 0.02 0.07 0.29 0,13 
6 2 x 2' 0.09 0.04 0,02 0.05 
7 2 :x: 3' 0_06 0_09 0.00 0,05 
8 2 x 4' 0,04 0.00 0.02 0.02 
9 3 x 1 • 2.99 a,53 1,99 2.4.7 

10 3 x 2' 2.23 1,75 1,56 1.85 
11 3 :x: 3- 2.99 a.53 2.66 2.69 
12 3 x 4.' 3.17 3.25 3.35 3,25 
13 4. :x: 1 • 2.69 3.4.5 3.03 3.05 
14. 4. :x: 2' 2.59 a.26 2.20 2.35 
15 4. :x: 3' 3.52 3.62 3,94. 3,66 
16 4 :x: 4- 3,27 4,00 3,79 3.69 
17 5 x 1 ' 0.02 0.04. 0.07 0,04. 
19 5 :x: 2' 0,20 0.07 0.16 0,14. 
19 5 :x: 3' 0.21 0,24 0.19 0,21 
20 5 :x: 4.' 1,4.4. 1.29 1.01 1.24 
21 6 :x: 1 • 2.36 2.55 2,4.9 2.4.6 
22 6 :x: 2' 2.66 2.4.6 2,53 2.55 
23 6 :x: 3' 3,4.0 3,12 3,18 3.24. 
24. 6 x 4.' 3.15 3,79 3.42 3.46 
25 P 815 B 2,17 2.80 2,23 2.4.0 
26 AG 3001 2.69 2,56 2,39 2.55 
27 1 ' 0,01 0.00 0.01 0.00 
29 2' 0.03 0.01 0.07 0.03 
29 3' 0.00 0.03 0.27 0.10 
30 4.' 0.00 o.oa 0.05 0.02 
31 1 0.00 0,07 0.09 0,05 
32 a 0,06 0,01 0.04 0,04. 
33 3 a.03 1.75 0.67 1.49 
34. 4. 0.72 1.00 0.49 0,73 
35 5 0.05 o,oa 0.12 0.06 
36 6 1.4.9 1.65 1.37 1.50 

Média 1.29 1.31 l,a2 1.27 

CV % 17.03 



76 

Tabela 20. Teores de tanino. nas três repeticões. na :fase 

da colheita (Não Me Toque-RS). 

1990/91. 

Teores de tanino (e. c.) 

Repeticões 

Trat.amentos Rl R2 R3 Média 

1 1 x 1 • 0.04 0,02 0.07 0,04 
2 1 x 2' 0,02 0,00 0.14 0,05 
3 1 x 3" 0.00 0.04 0,05 0,03 
4 1 x 4' 0.03 0.04 0,04 0,03 
5 2 x 1 ' 0.05 0.01 0.27 0.11 
6 2 x 2" 0,00 0.16 0,00 0.06 
7 2 x 3' 0.03 0.08 0.05 0.05 
8 2 x 4' 0.00 0,01 0.02 0,01 
9 3 x 1 • 2.66 2.68 2,66 2.67 

10 3 x 2' 2.34 2.68 2.40 2.44 
11 3 x 3' 3.36 3,15 3.11 3.21 
12 3 x 4' 3,73 3.42 3.72 3,62 
13 4 x 1 • 2.79 3.75 3,36 3.30 
14 4 x 2' 3.02 3,43 3.11 3.19 
15 4 x 3' 3.41 4,46 3.95 3,94 
16 4 x 4' 4.34 4,01 4,24 4,20 
17 5 x 1 • 0,06 0,06 0,26 0,12 
18 5 x 2' 0,11 0,12 0.18 0,13 
19 5 x 3' 0,46 0,62 0,31 0,46 
20 5 x 4' 0.87 1.01 0,72 0,86 
21 6 x 1 ' 2,77 2,83 3,31 2.97 
22 6 x 2' 3,11 3.15 3,66 3.31 
23 6 x 3' 4,10 3,77 4,42 4.10 
24 6 x 4' 4.11 3,66 4.09 3,92 
26 P 815 B 3.06 3.03 2.89 2,99 
26 AG 3001 3.69 3.19 3.30 3,36 
27 1 • 0,02 0.00 0,04 0.02 
28 2' 0,01 0,00 0,06 0,02 
29 3' 0,02 0,01 0.21 0,08 
30 4' 0.00 0.01 0,04 0,02 
31 1 0.02 0,09 0,03 0,06 
32 2 0.18 0,07 0,10 0.12 
33 3 2,23 1,86 2,22 2,10 
34 4 1.60 1.60 1.38 1.46 
36 5 0,13 0,16 0,04 0.11 
36 6 1,66 2,03 1,73 1.80 

Média 1.49 1,62 1,66 1,63 

CV % 12.42 
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Tabela 21. Teores de "lanino" nas "lrês repe"licões. na fase 

de maturidade fi si 016gi ca (Não Me Toque-RS). 

1990/91. 

Teores de "lanino (e. c.) 

Repe"licões 

Tra"lamen"los R1 R2 R3 Média 

1 1 x 1 • 0,02 0.06 0.11 0.06 
2 1 x 2' 0.03 0.00 0.12 0,06 
3 1 x 3' 0.02 0,03 0.02 0,02 
4 1 x 4' 0.04 0.02 0,04 0.03 
6 2 x 1 ' 0,06 0.01 0.29 0.12 
6 2 x 2' 0.07 0,11 0.02 0.07 
7 2 x 3' 0,06 0.07 0.06 0.06 
8 2 x 4' 0,02 0,04 0,06 0.04 
9 3 x 1 ' 4,18 4.06 3.46 3,90 

10 3 x 2' 3,46 4,37 3,26 3,69 
11 3 x 3' 4.71 3,72 3,00 3.81 
12 3 x 4' 6.29 6.27 6,60 6,38 
13 4 x 1 ' 4.08 6,31 6,48 4.96 
14 4 x 2' 3.88 4.81 4.80 4.60 
16 4 x 3' 4.78 6,69 6,03 6.83 
16 4 x 4' 6.69 6,48 4.72 6.60 
17 6 x 1 • 0.12 0,00 0,42 0.18 
18 6 x 2' 0.02 0,12 1,27 0,47 
19 6 x 3' 0,44 1,42 0,26 0,71 
20 6 x 4' 1.70 3.13 0.93 1,92 
21 6 x 1 • 3.81 4.00 4.18 4,00 
22 6 x 2' 6,38 4.06 6.64 6,02 
23 6 x 3' 6.46 4.69 6.47 6.21 
24 6 x 4' 6,10 6,38 6.18 6.22 
26 P 816 B 4,24 4.69 6,23 4.69 
26 AG 3001 4.46 4,34 4.66 4,48 
27 1 • 0,02 0,10 0.07 0.06 
28 2' 0.01 0,02 0.00 0.01 
29 3' 0.26 0,02 0.20 0.16 
30 4' 0.00 0.03 0.01 0.01 
31 1 0.06 0.06 0.02 0.04 
32 2 0.13 0.04 0,03 0.07 
33 3 3.22 3.18 3.86 3.42 
34 4 3.48 2.79 2.66 2.94 
36 6 2,21 1,88 0,13 1,40 
36 6 3.22 3,70 3.36 3.43 

Média 2.21 2.36 2.24 2,27 

CV % 22.16 
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Tabela 22. Análise da va~iância 

p~odu~ividade de g~ãos. 

conjun~a do ca~á~e~ 

FV GL 

Locais 1 

Ma~e~iais 33 

En~~e conjun~os 1 

Conjun~o I 5 

Conjun~o 11 3 

He~e~ose 24 

He~e~ose média 1 

He~e~ose conjun~o I 5 

He~e~ose conjun~o 11 3 

He~e~ose especi~ica 15 

Mate~iais x locais 33 

En~~e conjun~os x locais 1 

Conjun~o I x locais 5 

Conjunto II x locais 3 

He~e~ose x locais 24 

Hete~ose média x locais 1 

Hete~ose conjun~o I x locais 5 

Hete~ose conjunto II x locais 3 

Hete~ose especi~ica. x locais 15 

Residuo 140 

QM 

15276935,a100** 

1362307,8750* 

515209,3125** 

807570.2500** 

718371,8125** 

1593666.0000** 

33131994.0000** 

55654,0078 

1257625.5000** 

70989,6703 

1412050,3750** 

1000483.3120** 

4486625,4380** 

3335446,7500** 

548238,0625** 

3854878,0000** 

770337,6157** 

364190,9375** 

292571,5703** 

80442,2900 
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Tabela 23. EsLimaLivas dos parâmeLros genéLicos do caráLer 

produLividade de grãos. 

Local 1 Local 2 

3369,6126 1940.0146 
A 

d 691.6976 393,0971 

-
h 1667,9602 2729,2920 

EfeiLos de linhagens e de heLerose associados ao conjunLo I 

ProgeniLor EfeiLo Cv. ) EfeiLo Ch. ) 
\. \. 

masculino Local 1 Local 2 Local 1 Local 2 

1 666,9900 -322.1117 143.9349 -644,6009 
2 -2996,7900 1066,5692 230,3373 -217,6032 
3 -1694.1100 1106.2184 343.1649 -712.0909 
4 1367.2201 -262,4416 -64.7477 132.0916 
5 946,2200 -1162.1117 -440,0961 691.0842 
6 1691.6600 -446.1117 -212,6026 660,9167 

EfeiLos de linhagens e de heLerose associados ao conjunLo II 

ProgeniLor EfeiLo Cv.) EfeiLo Ch .) 
J J 

masculino Local 1 Local 2 Local 1 Local 2 

1 -1637.5851 -433.9175 364.8199 766,6537 
2 737,4160 300,7626 -609,3469 -924.6946 
3 1120.4150 -21.2474 -193,1236 -960.9496 
4 -220.2451 164.4125 437.6616 919,9790 
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Tabela 23. Con'linuação. 

Het.erose especl~ica 

Trat.ament.o Local 1 Local 2 

1 x 1 -18,28 -177,44 

1 x 2 -aOa,94 68,29 

1 x 3 -29,67 -34,96 

1 x 4 260,89 164.16 

a x 1 98,72 60.22 

a x 2 -321,61 326.66 

a x 3 -79.33 -209,28 

a x 4 30a.22 -176.60 

3 x 1 399.72 242.14 

3 x 2 -79,61 132.47 

3 x 3 189.33 -190.36 

3 x 4 -909.44 -184.26 

4 x 1 -98,69 -122.86 

4 x 2 148.30 662.47 

4 x 3 -206.42 109,98 

4 x 4 146.91 -649.69 

9 x 1 -69,69 -499.36 

9 x 2 110.97 -76.70 

9 x 3 -160.08 922.91 

9 x 4 108.90 -246,76 

6 x 1 -331.78 497.31 

6 x 2 344.89 -1102,03 

6 x 3 a90.17 -497.19 

6 x 4 -303.28 1101.92 
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Tabela 24. Análise da variância conjun~a do cará~er altura 

de plan~a. 

FV 

Locais 

Ma~eriais 

En~re conjun~os 

Conjun~o I 

Conjunt.o 11 

Het.erose 

Het.erose média 

Het.erose conjunt.o I 

He~erose conjun~o 11 

He~erose especí~ica 

Materiais x locais 

GL 

Entre conjuntos x locais 

Conjunt.o I x locais 

Conjunto 11 x locais 

He~erose x locais 

Heterose média x locais 

He~erose conjun~o I x locais 

He~erose conjun~o 11 x locais 

He~erose especí~ica x locais 

Resíduo 

1 

33 

1 

5 

3 

24 

1 

5 

3 

15 

33 

1 

5 

3 

24 

1 

5 

3 

15 

140 

QM 

33210,3720** 

475.1042tEtE 

220, 4290tEtE 

369, 9997tEtE 

567. 6799tEtE 

496, 2491tEtE 

10311.0547** 

242,6265** 

79, 5557tEtE 

9,9083 

131.9091** 

5,7181 

189,5533** 

243,0402** 

111.4749** 

2277.6113** 

24.5463 

8.6669 

16.6034 

14,3813 
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Tabela 26. Es~ima~ivas dos pa~âme~ros gené~icos do cará~er 

al~ura da plan~a. 

Local 1 Local 2 
Ao 

I-l 83.2233 108.4726 
Ao 

d 7.8883 12.6376 
Ao 

-n 26.8879 61.6668 

Efeitos de linhagens e de hete~ose associados ao conjun~o I 

Progeni~or Efei~o Cv. ) Ef'ei~o Ch. ) 
lo lo 

masculino Local 1 Local 2 Locais 1 e 2 

1 1.6683 -11.1100 4.2260 
2 -7.4417 -7.7800 -16.3226 
3 -1.4417 18.8900 -11.3600 
4 3.8883 8.8900 3.2660 
6 6.2183 2.2aOO 13.4726 
6 -1.7817 -11.1100 6.7200 

Ef'ei~os de linhagens e de he~e~ose associados ao conjun~o 11 

Progeni~or Ef'ei~o Cv.) Ef'ei~o Ch .) 
J J 

masculino Local 1 Local 2 Locais 1 e 2 

1 -6.6660 -2.6060 4.1668 
a -7.0060 -9.1660 -8.3309 
3 6.3360 -9.1660 0.6668 
4 8.3360 20.8360 3.4992 
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Tabela 26. Continuação. 

Heterose especi~ica 

Tratamento Local 1 e 2 

1 x 1 3.60 

1 x 2 -2.92 

1 x 3 -3.60 

1 x 4 a.92 

a x 1 -0.04 

a x 2 -3.12 

a x 3 -0.89 

a x 4 4.04 

3 x 1 -1.00 

3 x a 1.76 

3 x 3 -0.16 

3 x 4 -0.69 

4- x 1 -1.a9 

4- x a 3,96 

4- x 3 3.64 

4 x 4 -6.al 

6 x 1 0.60 

6 x a 0.42 

6 x 3 0.16 

6 x 4 -1.09 

6 x 1 -1.67 

6 x a -0.09 

6 x 3 0.84 

6 x 4- 0.91 
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Tabela 26. Análise da va~iância conjun~a do ca~á~e~ núme~o 

de dias a~é ~lo~acão. 

FV GL 

Locais 1 

Ma~e~iais 33 

En~re conjun~os 1 

Conjun~o I 6 

Conjun~o 11 3 

He~e~ose 24 

He~erose média 1 

He~e~ose conjun~o I 6 

He~e~ose conjun~o 11 3 

He~e~ose especiCica 16 

Ma~e~iais x locais 33 

En~re conjun~os x locais 1 

Conjun~o I x locais 6 

Conjun~o 11 x locais 3 

He~e~ose x locais 24 

He~e~ose média x locais 1 

He~e~ose conjun~o I x locais 6 

He~e~ose conjun~o 11 x locais 3 

He~e~ose especiCica x locais 16 

Residuo 140 

QM 

13926,9607** 

8,7410** 

1.4963 

23,2460** 

6,0113* 

6,4876** 

74,2974** 

12.1129** 

1,7988 

1,0294 

4,6971** 

46,9226** 

9,7142** 

6.7174** 

1.6440 

3.0108 

3.0222 

1,1040 

1.0414 

1.4384 
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Tabela 27. Est.imat.i vas dos par-âmet.ros genét.icos do número 

de dias at.é a ~loracão. 

A -
J.J = 69.9163 d = -0.0812 h = -3.2917 

Efeit.os de linhagens e de het.er-ose associados ao conjunt.o I 

Progenit.or E~eit.o Cv. ) E~eit.o Ch. ) 
I- I-

masculino Local 1 Local 2 Locais 1 e 2 

1 -2.4967 -1.8317 1.2904 
2 -0.4967 3.1683 -4.3746 
3 -1.8367 -4.5017 -1.2621 
4 0.8333 1,4983 2.4679 
5 3.1633 2.1683 1.1704 
6 0,8333 -0,5017 0.7079 

Efeit.os de linhagens e de het.er-ose associados ao conjunt.o 11 

Progenit.or E~eit.o Cv.) Efeit.o Ch .) 
J J 

masculino Local 1 Local 2 Locais 1 e 2 

1 -1.6826 0.2500 -0,7368 
2 -0.6826 -2.7500 0.7092 
3 1.4175 2,2500 -0.7626 
4 0.7476 0,2500 0.7892 



86 

Tabela 27. Con'linuação. 

He'lerose especl~ica 

Tra'lamen'lo Local 1 e 2 

1 x: 1 -1.76 

1 x 2 0 .. 46 

1 x 3 1.34 

1 x: 4 -0 .. 04 

2 x: 1 -0.02 

2 x 2 0 .. 99 

a x: 3 -1.40 

a x 4 0.54 

3 x 1 0.29 

3 x: 2 -0.94 

3 x 3 -0.44 

3 x: 4 1.00 

4 x 1 0.40 

4 x 2 0.29 

4 x 3 0.19 

4 x 4 -0.97 

5 x 1 1.61 

5 x: 2 -0.93 

5 x: 3 -0.29 

5 x: 4 -0.50 

6 x: 1 -0.52 

6 x 2 0.04 

6 x 3 0.60 

6 x: 4 -0.13 
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