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Introdução 

  O sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench] é uma cultura que, no contexto da agropecuária brasileira, se destaca por ser uma 

gramínea bastante energética, com alta digestibilidade, produtividade e adaptação a ambientes secos e quentes, nos quais é difícil o 

cultivo de outras espécies BUSO et al. [1].No entando devido a essa grande diversidade em termos de condições climáticas, não se 

espera que o comportamento dos híbridos ou cultivares de sorgo seja equivalente em todas as regiões, o que torna uma  grande 

dificuldade, frequentemente observada em ensaios de competição de cultivares,  a resposta desigual dos genótipos diante da variação 

ambiental, tornando a recomendação de cultivares um desafio, pois o desempenho superior de um genótipo não se mantém em todos 

os ambientes CRUZ e CARNEIRO, [2]. Diante disto muitos são os fatores que podem contribuir com a construção da produtividade 

da cultura, portanto, pode-se esperar que, com um mesmo cultivar, obtenham-se resultados diferentes quanto à produção de forragem 

AGUIAR et al. [3].Sendo assim, objetivou-se avaliar o desempenho agronômico correspondente a altura de 24 genótipos de sorgo 

em quatro regiões brasileiras. 

 

Material e métodos 
 

O experimento foi conduzido em quatro municípios brasileiros: Sete Lagoas localizada na porção centro-norte do Estado 

de Minas Gerais a 19° 28' S e 44° 15' W, Nova Porteirinha pertencente à região norte de Minas Gerais, com latitude 15°45'01 S e 

longitude 43°17'29 W, Passo Fundo  situada no interior do Rio Grande do Sul, a 28° 15' S e 52° 24' W e Goiânia  a capital do estado 

de Goiás  localizada a 16° 40' S e 49° 15' W.O experimento foi implantado em novembro e dezembro de 2012, quando ocorreram as 

primeiras chuvas em cada um deles. Os 24 genótipos de sorgo avaliados foram : três forrageiros (BRS 610, BRS 655 e Volumax) e 

21 híbridos obtidos através dos cruzamentos de machos forrageiros e fêmeas graníferas. Os híbridos testados foram: 12F38019, 

12F38006, 12F40006, 12F40005, 12F40019, 12F37016, 12F37005, 12F37043, 12F39006, 12F39005, 12F39019, 12F38005, 

12F38007, 12F37007, 12F39007, 12F40007, 12F38014, 12F37014, 12F39014, 12F40014 e 12F38009. 

O plantio foi efetuado em três blocos, constituídos de 24 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. E para avaliação agronômica foram utilizadas as duas fileiras centrais de cada parcela para determinação da idade de 

florescimento: dias para que a planta de sorgo emita a inflorescência após o plantio.Após coleta de dados, realizaram-se as análises, 

uma vez atendido ao requisito necessário para execução da mesma, como recomendado por Banzatto e Kronka  [4], ou seja, a relação 

entre o maior e o menor quadrado médio residual não deve ultrapassar 7:1, procedeu-se a análise conjunta  com o SAS System com o 

objetivo de analisar as interações entre as regiões e os híbridos de sorgo, Quando o teste de “F” foi significativo, os híbridos e 

regiões e a interação entre estes fatores, foram comparados pelo teste de “Scott-Knott” ao nível de 5% de probabilidade, por meio do 

software SISVAR FERREIRA [5]. 

 

Resultados E Discussão 

Os 25 genótipos de sorgo diferiram entre si quanto à altura de plantas em todas as cidades avaliadas (p<0,05). Entre os 

municípios, houve variação no valor de altura de plantas para a maioria dos genótipos estudados (p>0,05).  Em todos os municípios 

avaliados, houve variação entre os genótipos quanto à altura de plantas (p<0,05). Os genótipos 12F38006, 12F40006 e 12F37016 

apresentaram médias superiores de altura nos quatro municípios avaliados e ambos sofreram o efeito do local de cultivo sobre esta 

característica. 

 Entre os municípios houve variação quanto à altura de plantas para a maioria dos genótipos (p<0,05), com exceção do 

volumax, que não sofreu o efeito do local de cultivo sobre o seu crescimento. Para os demais genótipos, as maiores alturas foram 

observadas na cidade de Sete Lagoas.  A altura de plantas variou de 1,72 a 2,83 m para os genótipos12F40019, em Nova Porteirinha, 

e 12F37005, em Sete Lagoas, respectivamente. Observa-se que no município de Sete Lagoas as plantas apresentaram maior altura e 

isto pode estar relacionado a um conjunto de fatores como: boa precipitação e distribuição do regime pluviométrico, boa 

luminosidade e temperatura; condições importantes para maior produtividade. Em Passo Fundo, apesar de bom regime 

pluviométrico, ocorrem menores índices térmicos, o que pode ter contribuído para as menores alturas se comparado a Sete Lagoas. Já 

no município de Nova Porteirinha, apesar apresentar boa luminosidade e bons índices térmicos para o crescimento de plantas como o 

sorgo, o regime pluviométrico deixa a desejar se comparado com os outros municípios.  

As diferenças agronômicas entre Goiânia e Sete Lagoas, que apresentam boas condições edafoclimáticas, podem ser 

explicadas pelo fato de o plantio não ter sido realizado no mesmo dia, o que pode ter influenciado na luminosidade para as plantas. 
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 As médias de altura de plantas entre os genótipos avaliados foram superiores à altura média relatada por Silva et al. [6] de 1,26 m. 

Albuquerque et al. [7] observaram diferenças significativas para altura de planta em função do local e relataram média de 2,16 m, 

superior aos valores observados neste estudo para a maioria dos genótipos, com exceção dos materiais cultivados em Sete Lagoas 

que apresentaram médias próximas a este valor. Cunha e Lima  [8] trabalhando com vinte e nove genótipos de sorgo forrageiro 

reportaram altura média da planta de 3,20 m, superior à maior média apresentada neste estudo.Os valores de altura de planta obtidos 

encontram-se próximos aos observados por Chiesa et al.  [9] que, ao avaliarem os aspectos agronômicos de genótipos de sorgo, 

obtiveram altura de planta para os genótipos AG 2005E, AG 60298 e o BR 101 de 1,72, 2,16 e 2,52 m, respectivamente.  

 

Conclusão  

Os genótipos 12F38006, 12F40006 e 12F37016 tiveram melhor potencial nos quatros municípios avaliado, pois 

apresentaram médias superiores para a característica avaliada. 
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Tabela 1. Valores médios de altura de planta em metros de 25 genótipos de sorgo cultivados em Sete Lagoas (MG), Nova 

Porteirinha (MG), Passo Fundo (RS) e Goiânia (GO) 

 

Tratamento Sete Lagoas Nova Porteirinha Passo Fundo Goiânia 

12F38019 2,47 Ba 1,88 Bc 1,83 Bc 2,04 Ab 

12F38006 2,65 Aa 2,06 Ab 2,04 Ab 2,15 Ab 

12F40006 2,63 Aa 2,05 Ab 2,19 Ab 2,11 Ab 

12F40005 2,38 Ca 1,83 Bb 1,83 Bb 1,96 Bb 

12F40019 2,28 Ca 1,72 Cc 1,93 Ab 1,91 Bb 

12F37016 2,68 Aa 2,18 Ab 2,19 Ab 2,23 Ab 

12F37005 2,83 Aa 1,97 Bb 1,92 Bb 1,83 Bb 

12F37043 2,47 Ba 1,88 Bb 1,99 Bb 2,06 Ab 

12F39006 2,52 Ba 2,10 Ab 2,23 Ab 2,21 Ab 

12F39005 2,47 Ba 1,95 Bb 1,87 Bb 1,83 Bb 

12F39019 2,32 Ca 1,72 Cc 1,82 Bc 1,99 Bb 

12F38005 2,38 Ca 1,80 Cb 1,88 Bb 2,02 Ab 

12F38007 2,52 Ba 1,87 Bb 1,82 Bb 1,88 Bb 

12F37007 2,57 Ba 1,80 Cc 1,82 Bc 2,01 Ab 

12F39007 2,47 Ba 1,95 Bb 1,97 Bb 2,06 Ab 

12F40007 2,33 Ca 1,68 Cc 1,84 Bb 1,99 Bb 

12F38014 2,35 Ca 1,90 Bb 1,86 Bb 1,96 Bb 

12F37014 2,40 Ca 1,92 Bb 1,83 Bb 1,95 Bb 

12F39014 2,18 Da 1,90 Bb 1,95 Bb 2,05 Aa 

12F40014 2,22 Da 1,87 Bb 1,85 Bb 1,86 Bb 

12F38009 2,33 Ca 1,97 Bb 1,99 Bb 2,04 Ab 

BRS 655 2,45 Ba 2,23 Ab 1,86 Bc 1,88 Bc 

VOLUMAX 2,45 Ba 2,13 Aa 1,94 Ba 2,00 Ba 

BRS610 2,45 Ba 2,12 Ab 1,86 Bc 1,94 Bc 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si (p>0,05) pelo teste Scott-Knott. CV: 

5,48%. 

 

 

 


