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Introdução 

O sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) é uma gramínea alternativa para alimentação animal, especialmente em regiões 

de baixa disponibilidade de água, por apresentar sementes ricas em proteínas, vitaminas, hidrato de carbono e sais 

minerais, além de produzir plantas com elevado volume de massa verde e que apresentam tolerância à seca e à alta 

temperatura CARVALHO et al. [1]. Com relação ao sorgo, muitos são os fatores que podem contribuir com a 

construção da produtividade da cultura, dentre ele a genética, ambiente, qualidade da semente, população de plantas, 

preparo, correção e adubação do solo, irrigação, controle de plantas daninhas, pragas e doenças MELLO, [2] . 

Os fatores ambientais que afetam a produtividade do sorgo são dependentes do local de cultivo, sendo influenciados 

pela latitude, altitude e época do ano. Ressalta-se ainda que, em algumas regiões, a baixa disponibilidade de água 

associada à ocorrência de baixas temperaturas e/ou fotoperíodos indutivos à diferenciação floral são considerados 

fatores limitantes ao desenvolvimento do sorgo durante o período de outono e inverno SILVA, [3]. Assim a 

identificação de plantas mais adaptadas às condições em que serão cultivadas contribuirá para obtenção de maiores 

rendimentos da cultura do sorgo. Diante disto objetivou-se com este trabalho avaliar a florescência (dias) e altura das 

plantas de diferentes genótipos de sorgo. 

 

Material e métodos 

O experimento foi conduzido a campo no município de Sinop - MT, na unidade experimental da Embrapa 

Agrossilvipastoril, coordenadas 11º51’32,6 S e 55º36’19 W a 365 m de altitude.O clima da região, segundo Köppen, do 

tipo Awi – tropical chuvoso com nítida estação seca e com temperaturas entre 20° e 38°C tendo média de 26°C com 

pluviosidade muito elevada, algumas vezes superior a 2.750mm. O solo da área experimental é classificado como 

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico de acordo com Embrapa [4]. Foram avaliados 25 genótipos de sorgo, sendo 

quatro comerciais já existentes no mercado (IF305, BRS 610, BRS 655 e VOLUMAX) e 21 híbridos experimentais 

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; 12F38009. Os 25 genótipos de sorgo foram plantados, em 14 de março de 2013. O 

plantio foi efetuado em três blocos, constituídos de 75 parcelas, cada uma com seis fileiras de seis metros de 

comprimento e 70 centímetros de espaçamento entre linhas. Foram descartadas bordaduras das duas linhas externas das 

parcelas, sendo a um metro da margem esquerda e um metro da margem direita das linhas centrais e intermediárias. A 

colheita foi realizada em 24 de junho de 2013, totalizando um período experimental de 111 dias. 

As características agronômicas das plantas de sorgo foram avaliadas nas duas fileiras centrais e intermediárias de cada 

parcela.Os parâmetros estudados: Altura da planta (ALTPTA) determinada na área útil da parcela, após o florescimento, 

da superfície do solo ao ápice da panícula; Florescência como contado o número de dias compreendido entre a data de 

semeadura até o estágio de 50% da antese das panículas para cada genótipo. Os dados obtidos no campo serão 

submetidos à análise de variância e, quanto o teste de “F” significativo as médias de tratamentos (genótipos) serão 

comparados pelo teste Scott-Knott ao nível de 1% de probabilidade, utilizando o programa SIVAR FERREIRA, [5], 

conforme o modelo estatístico a seguir: 

Yik = µ + Gi + Bk + ℮ik 

Em que: 

Yijk = Observação referente ao genótipo i e bloco k; 

µ = Média geral; 

Gi = Efeito do genótipo i, com i= 1, 2, 3... 25; 
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Bk= efeito de bloco k, onde k = 1, 2 e 3; 

℮ik= O erro experimental associado aos valores observados (Yik) que por hipótese tem distribuição normal com 

média zero e variância ᵞ2. 

  

Resultados e discussão 

Não houve efeito (P >0,01) dos genótipos em relação aos dias para florescimento e altura de planta (tabela1), sendo 

que foi observado um valor médio de 57,89 dias para florescimento e 1,86m altura, indicando que os genótipos 

estudados, por terem tido o seu ciclo produtivo de março a junho que onde os dias são mais curtos, fazendo com que o 

florescimento ocorra no período noturno, reduzindo assim o potencial de crescimento, que compreende também período 

com maior risco a perdas por adversidades climáticas como, déficit hídrico, fotoperioidismo, fortes limitações de 

radiação solar e de temperatura do ar.O valor médio florescimento encontrado de 57,89 (dias), corroboram com que 

Monteiro et al. [6] obteve, o qual 47 dos 51 cultivares de sorgo por eles estudados, foram considerados de ciclo precoce, 

por apresentarem dias para florescimento variando entre 55 a 76 dias de idade, atingindo 50% da floração da planta. 

Cunha & Lima [7] em estudo de 29 genótipos de sorgo forrageiro avaliando desempenho produtivo, agregou seis 

genótipos considerados precoces, com médias de 50,67 a 68 dias. 

Com relação à altura de plantas, valores do presente estudo se assemelham aos encontrados por Monteiro et al.[6], 

que em estudo  analisando o desempenho de 51 cultivares de sorgo, sendo 36 híbridos, obtiveram dentre esses, cinco 

com altura média de plantas inferior a 200cm. 

 

Conclusão 

Devido a época de plantio os genótipos foram precoces em relação a florescência, o que limitou seu potencial 

produtivo. Mesmo com as adversidades os genótipos apresentaram valores aceitáveis, sendo semelhante a outros 

trabalhos. 
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TABELA 1. Dias para início do florescimento (florescência) e altura de plantas (ALTPL) de vinte e cinco genótipos de sorgo 

Genótipos 
Variáveis 

Florescência (dias) ALTPTA (m) 

12F38019 59,66ª 1,81ª 

12F38006 57,00a 1,90ª 

12F40006 58,33ª 1,79ª 

12F40005 58,33ª 1,75ª 

12F40019 57,66ª 1,70ª 

12F37016 59,00a 1,97ª 

12F37005 56,66ª 1,90ª 

12F37043 58,33ª 1,86ª 

12F39006 57,33ª 1,85ª 

12F39005 57,00a 1,91ª 

12F39019 59,00a 1,79ª 

12F38005 56,33ª 1,89ª 

12F38007 57,66ª 1,90ª 

12F37007 57,66ª 1,89ª 

12F39007 57,66ª 1,91ª 

12F40007 57,66ª 1,96ª 

12F38014 56,66ª 1,82ª 

12F37014 57,33ª 1,83ª 

12F39014 56,66ª 1,82ª 

12F40014 56,66ª 1,87ª 

12F38009 60,33ª 1,89ª 

IF305 60,33ª 1,86ª 

BRS655 56,66ª 1,84ª 

VOLUMÁX 

BRS610 

61,00a 

57,00a 
1,86ª 

2,03ª 

Média 57,89 1,86 

CV(%) 5,32 7,08 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, 

não diferem entre si (p>0,01) pelo teste Scott-Knott. 

CV = Coeficiente de variação 

 

 


