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Introdução 

 O sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) é uma planta originária de climas tropicais que apresenta uma boa capacidade 

fotossintética e é adaptada as mais variadas condições do solo em termos de fertilidade, razão pela qual é cultivado em 

varias regiões, em climas adversos a outras culturas como o milho ANDRADE NETO et al.[1]. Segundo [2], as 

características agronômicas são determinantes na avaliação da qualidade e no custo da forragem a ser ofertada aos 

animais, afetando a eficiência da produção no campo. Portanto, devem-se escolher de forma criteriosa os cultivares  a 

serem introduzidos dentro de um sistema de produção, visando a adequação de todos os aspectos produtivos da planta às 

características locais.  Diante disto objetivou-se nesse trabalho avaliar a florescência e altura da planta de diferentes 

genótipos de  sorgo cultivados em Cruz Alta – RS. 

 

Material e métodos 

Os 25 genótipos foram plantados no município de Cruz Alta-Rs, e conduzidos pela EMBRAPA - Centro Nacional de 

Pesquisa de Milho e Sorgo. Foram avaliados 25 genótipos de sorgo, sendo três forrageiros (BRS 610, BRS 655 e 

Volumax) e 22 híbridos obtidos através dos cruzamentos de machos forrageiros e fêmeas graníferas do programa de 

melhoramento genético da Embrapa Milho e Sorgo. Cruz Alta localiza-se na porção Noroeste do Estado  do Rio Grande 

do Sul, situada a 28º34’04” de latitude Sul e 53º37’27” de longitude Oeste, em uma altitude de 460 metros. O clima da 

região é subtropical, apresentando precipitação média anual de 1300 mm e temperatura média anual de 20ºC. O solo é 

classificado como Latossolo Vermelho distrófico típico textura argilosa EMBRAPA [3]. A precipitação no município, 

durante o período experimental de novembro de 2012 á março de 2013, foi de 1005,2 mm e a temperatura média de 

22,82 ºC, com uma variação de 12 á 23 ºC AGRITEMPO [4]. 

Os híbridos testados foram: 12F38019, 12F38006, 12F40006, 12F40005, 12F40019, 12F37016, 12F37005, 

12F37043, 12F39006, 12F39005, 12F39019, 12F38005, 12F38007, 12F37007, 12F39007, 12F40007, 12F38014, 

12F37014, 12F39014, 12F40014, 12F38009, IF305, BRS 655, VOLUMAX e BRS610. Os 25 genótipos de sorgo foram 

plantados no dia 30 de novembro de 2012, assim que ocorreram as primeiras chuvas e colhidos em doze de abril de 

2013. Os genótipos foram plantados em três blocos, com total de 75 parcelas, cada uma com seis fileiras de seis metros 

de comprimento e 70 centímetros de espaçamento entre linhas. A adubação foi realizada de acordo com a análise de 

solo e as exigências da cultura. Para a avaliação agronômica foram utilizadas as duas fileiras centrais de cada parcela e 

os parâmetros avaliados foram a florescência (dias) e altura das plantas (m) os quais foram estimados da seguinte forma: 

- Florescência (dias): dias para que a planta de sorgo emita a inflorescência após o plantio.  

- Altura das plantas (m): através da medida do nível do solo à extremidade superior da planta, em 20% das plantas de cada parcela. 

  Os dados agronômicos obtidos foram submetidos à análise de variância por meio do programa SISVAR e quando a 

mesma apresentou significância para o teste de “F”, a média dos tratamentos foi comparado  pelo teste Scott-Knott ao 

nível de 5% de probabilidade conforme o modelo estatístico a seguir: 

Yik = µ + Gi + Bk + eik, 

em que: 

Yik = valor observado ao genótipo i, submetido ao bloco k; 

µ = média geral; 

Gi = efeito do genótipo i, com i = 1, 2, 3....25; 

Bk = efeito do bloco k, com k = 1, 2 e 3; 

eik = o erro experimental associado aos valores observados (Yik) 

 

 
________________ 

Apoio financeiro: FAPEMIG e Capes 



 

Resultados e discussões 

Observa-se variação entre os genótipos (p<0,05), quanto ao número de dias para florescimento (Tabela-1). Ocorrendo 

uma variação de 59 a 70,66 dias para os genótipos 12F39014 e BRS610, respectivamente. Os genótipos 12F38007, 

12F37007 e BRS610 levaram mais dias para florescer (69,00, 70,00 e 70,66 dias), enquanto os genótipos 12F38019 e 

BRS 655 foram mais precoces (56,66 e 58,00 dias). A diferença entre os genótipos para esta característica pode ser 

justificada pela variação genética entre os híbridos, especialmente quanto à duração do ciclo de desenvolvimento de 

cada material. Genótipos tardios apresentam a fase vegetativa mais longa e florescem mais tarde quando comparados 

aos genótipos mais precoces. Rodrigues et al. [5], avaliando o potencial forrageiro de híbridos de sorgo em Sete Lagoas-

MG, encontraram média de 97 dias para florescimento superior a este trabalho . Já Souza et al.[6], analisando a 

florescência de 6 genótipos de sorgo, sendo dois dos mesmos avaliados neste trabalho (BRS 655 e Volumax), 

encontraram valores entre 62 a 76 dias após o plantio para florescer. Os genótipos de sorgo diferiram entre si quanto à 

altura de plantas (p<0,05) (Tabela-1). Os genótipos BRS610, 12F38007, 12F39019, 12F37016, 12F40019 e 12F38006 

apresentaram maiores alturas (2,33; 2,33; 2,35; 2,34; 2,39; 2,37 m). Em geral, materiais mais tardios crescem mais e 

apresentam maiores alturas, o que pode ser observado para os genótipos 12F38007 e BRS610, por outro lado, materiais 

mais precoces, apresentam-se mais baixos, assim como o 12F38019 e o BRS655. Isso acontece porque as plantas ao 

florescerem reduzem seu crescimento, ou seja, a passagem da fase vegetativa para a reprodutiva determina a altura final 

das plantas, e isto está associado ao rendimento final da cultura. [7] relataram altura média de 1,26 m, e Oliveira et 

al.[8]  avaliando características agronômicas de cultivares de sorgo sob três doses de nitrogênio encontraram variação 

de 2,12 m a 2,74 m, com média de 2,39 m. Conforme [9] a altura da planta é importante para sua classificação 

relacionada ao seu porte, podendo variar desde 40 cm até 400 cm, sendo esta controlada por quatro pares de genes 

principais (dw1, dw2, dw3 e dw4), os quais atuam de maneira independente e aditiva, sem afetar o número de folhas e a 

duração do período de crescimento.  

 

Conclusão 

Os genótipos BRS610, 12F38007, 12F39019, 12F37016, 12F40019 e 12F38006 apresentaram maiores alturas. O 

genótipo 12F38006 apresentou-se mais precoce entre os genótipos de maior altura, sendo esse o que apresentou 

características desejáveis, pois mesmo com a florescência mais rápida apresentou-se entre os mais desenvolvidos. 
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Tabela 1.Valores médios para dias do florescimento (florescência),altura de plantas (ALTPL) de vinte cinco genótipos de sorgo 

 

 Variáveis (%)  

Genótipos Florescência (dias) ALTPTA ( m) 

12F38019 56,66 E 2,17 C 

12F38006 59,66 D 2,37 A 

12F40006 61,66 C 2,27 B 

12F40005 59,00 D 2,25 C 

12F40019 65,66 B 2,39 A 

12F37016 66,33 B 2,34 A 

12F37005 67,00 B 2,24 C 

12F37043 67,33 B 2,21 C 

12F39006 65,00 B 2,25 C 

12F39005 65,66 B 2,27 B 

12F39019 66,66 B 2,35 A 

12F38005 66,00 B 2,18 C 

12F38007 69,00 A 2,33 A 

12F37007 70,00 A 2,28 B 

12F39007 65,00 B 2,30 B 

12F40007 63,33 C 2,20 C 

12F38014 62,00 C 2,23 C 

12F37014 59,33 D 2,30 B 

12F39014 59,00 D 2,30 B 

12F40014 60,33 D 2,20 C 

12F38009 61,33 C 2,24 C 

IF305 62,33 C 2,19 C 

BRS 655 58,00 E 2,23 C 

VOLUMAX 64,00 B 2,09 D 

BRS610 70,66 A 2,33 A 

CV 
2,06 1,78 

Médias seguidas por letras distintas, na coluna, diferem entre si pelo teste de Scott-Knott  nível de 5% de probabilidade. CV = 

Coeficiente de variação. 

 

 

 


