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RESUMO 

 

Como a grande maioria das plantas cultivadas, a cultura do sorgo está sujeita a 

diferentes variações ambientais. Assim, a interação genótipos x ambientes presente no cultivo 

de sorgo granífero faz com que estudos de adaptabilidade e estabilidade sejam parte integrante 

dos programas de melhoramento vegetal. O trabalho teve por objetivo avaliar 

simultaneamente a adaptabilidade, estabilidade e produtividade de grãos de cultivares de 

sorgo avaliadas em três regiões. Foram avaliados 25 híbridos, com delineamento experimental 

de blocos ao acaso, com três repetições, em Sete Lagoas, Pelotas e Nova Porteirinha. Em 

todos os locais foram mensurados dias de florescimento, altura de plantas e produtividade de 

grãos. Para cada característica, foram realizados análise de variância conjunta e teste de Scott 

& Knott (1974).  Estimativas de adaptabilidade foram realizados somente para produtividade 

de grãos, por ser a característica mais influenciada pelo ambiente. A seleção de genótipos 

baseada na produtividade, adaptabilidade e estabilidade genotípica foi baseada, no método de 

Lin & Binns e MHPRVG. Os híbridos 1167053, 1096009, 1167048, 1167026, 10102041, 

1099034, e 1099044 se destacaram, sendo os mais estáveis e com altura de planta dentro dos 

limites aceitáveis em todos os ambientes.  A correlação entre os dois métodos de estabilidade 

foi de 98%, selecionando os mesmos híbridos. Entre as testemunhas o híbridos AG 1040 

apresentou melhor desempenho. Vários híbridos apresentaram produtividade de grão acima 

das testemunhas. 

 

Palavras-chave: Sorghum bicolor. Melhoramento vegetal. Desempenho agronômico. 

Adaptabilidade e estabilidade. 
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KEYWORDS: 

 

Abstract – As the majority of cultivated plants, sorghum Sorghum bicolor (L.) Moench 

is subjected to different environmental variations. In this way, the genotypes x environments 

interaction (G×E) in grain sorghum require studies of adaptability and stability to different 

environments as important part of the breeding programs. The purpose of this work was 

evaluate adaptability, stability and grain yield of grain sorghum cultivars cultivated in three 

locals. Twenty-five hybrids were evaluated under randomized blocks design, with three 

repetitions, at Sete Lagoas, Pelotas and Nova Porteirinha. It was evaluated days to flowering, 

plant height and grain yield. First was accomplished a combined analysis of variance and a 

Scott & Knott test for all traits. The adaptability and stability was estimated only for yield, 

due it is the trait most influenced by environment. It was used Lins & Binns and MHPRVG 

methods. The correlation between the two methods was very high (98%), selection the same 

hybrids. The best hybrids were 1167053, 1096009, 1167048, 1167026, 10102041, 1099034, e 

1099044, with high grain yield and plant height accepted for grains sorghum. The best check 

cultivar was the hybrid AG 1040, but several hybrids surpassed the check cultivars.  

 

Key-words: Sorghum bicolor. Plant breeding. Hybrid production. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As cultivares atuais de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) são resultados da 

intervenção do homem, que aperfeiçoou a cultura para atender as necessidades agrícolas, 

nutricionais e econômicas, o que a tornou de grande importância global, sendo atualmente um 

dos cereais mais cultivados no mundo, adaptadas ao cultivo de regiões áridas e semiáridas 

(Santos 2005). 

Na recomendação de um cultivar, os efeitos da interação genótipos e ambientes são 

um dos maiores empecilhos, pois, o sorgo granífero é plantado em regiões muito diversas, 

sendo a produtividade diretamente ligada aos aspectos edafoclimáticos (Magalhães et al. 

2003). Na análise de dados provenientes de multilocais, os genótipos apresentam resposta 

diferencial em função das variações entre os locais e anos. Desta forma deve-se considerar 

modelos estatísticos que se ajustem, de forma acurada, aos valores genotípicos, livres dos 

efeitos ambientais de locais, blocos e anos (Silva et al. 2006). A seleção de cultivares mais 

estáveis e com ampla adaptabilidade é a alternativa mais viável quando se trabalha com 

melhoramento para locais diversos de plantio, como no caso do sorgo.  

Visando a seleção e recomendação de cultivares de sorgo granífero, diferentes 

métodos estatísticos são comparados para o estudo da estabilidade e adaptabilidade, como por 

exemplo, o método Lin & Binns, que analisa a estabilidade e adaptabilidade em uma única 

estatística, em que representa a cultivar mais apta para determinada região, levando em conta 

seu grau de adaptação e estabilidade às condições edafoclimáticas onde foi plantada, com o 

propósito de classificar em ambientes favoráveis ou desfavoráveis e seleciona genótipos com 

média superior nos ambientes analisados (Oliveira et al. 2005). 

 São várias as metodologias em que se aplicam os modelos mistos, como o método 

MHPRVG, que indica à média harmônica de performance relativa dos valores genéticos, é 

composto por várias outras vantagens que sobressaem aos  outros métodos, pois considera os 

efeitos genotípicos como aleatórios, descarta os ruídos da interação genótipos x ambientes, 

considera a herdabilidade desses efeitos, produz resultados na própria grandeza ou escala da 

característica estudada (Resende 2007),  possibilitando a seleção simultânea para 

produtividade, estabilidade e adaptabilidade.  

Desta forma, este trabalho teve por objetivo avaliar a adaptabilidade, estabilidade e 

produtividade de grãos de cultivares de sorgo granífero semeadas em três distintas regiões. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: 

O Sorgo pertencente à família gramineae, gênero sorghum, e espécie (Sorghum 

bicolor [L] Moench), é uma planta que tem sua origem Africana provavelmente entre 5.000 a 

6.000 anos atrás. As espécies silvestres que deram origem aos sorgos hoje cultivados foram os 

Sorghum Arundinaceum e Sorghum verticilliflorum na região da Etiópia.  Sudão no quadrante 

centro-oeste da África abaixo do Saara é onde encontra-se a maior variação do gênero 

ancestral com um número básico de cinco cromossomos. O sorgo é uma planta que por muito 

tempo vem conquistando os produtores que procuram dar a ela o melhor manejo, por que o 

sorgo é uma cultura rústica que tem boa adaptabilidade em muitas regiões como as áridas e 

semiáridas, mas para ela apresentar seu potencial de produção deve ser adotado um bom 

manejo desde a correção do solo até seus tratos culturais de colheita.  

O sorgo é uma planta C4 de alta produção, sendo uma planta com alto potencial de 

produção de grãos ou de forragens, podendo ser usado desde alimentação humana até geração 

de energia. A sua rusticidade confere uma boa adaptação a regiões onde plantas, como o 

milho, não conseguem apresentar uma boa produção (RIBAS, 2003). 

Outro fator que colaborou para o sorgo ser um dos cereais mais plantados no mundo é 

o fato de ter uma boa resistência contra a seca, resistindo por mais tempo a estiagem do que 

muitas outras plantas. Isso é porque a planta de sorgo possui uma raiz extensa, com alto 

número de pelos, fazendo a planta produzir mesmo com escassez hídrica provocadas em 

regiões de climas áridos buscando água mais profundamente, onde esse clima é desfavorável 

a uma grande parte de plantas. Outros fatores de resistência da planta de sorgo a seca é devido 

a possuir sílica na endoderme, e altos índices de lignificação no periciclo. 

Devido a semente do sorgo ter pouca reserva e a sua planta ser muito pequena é 

interessante assegurar o estabelecimento da plântula sem que ocorra estresse hídrico, desde o 

plantio passando pela germinação e emergência, é importante o cuidado com plantas daninhas 

pois são poucos os herbicidas selecionados para a cultura, por isso é vantajoso que a cultura 

nesse período inicial desenvolva-se rápido constituindo um bom sistema radicular e boa 

formação de folhas,  essas características permitem que a planta resista melhor a estresses. 

O sorgo tem o seu ciclo dividido em três fases, vegetativa, reprodutiva e produção de 

grãos, são elas: (EC1) é a fase que vai do plantio até a iniciação da panícula, sendo a primeira 

fase da planta de sorgo já com crescimento de folhas e estabelecimento do sistema radicular, 

(EC2) que começa no inicio da formação da panícula e vai até o seu florescimento, que é onde 

o meristema apical diferencia em meristema floral, (EC3) que tem seu inicio na floração e vai 

até a maturação fisiológica (Franco, 2011). Em todas as fases é necessário um bom manejo 
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para que o potencial de produção seja atingido. Para isso se faz necessário que a planta não 

sofra danos, onde pode causar comprometimento da fotossíntese e absorção de nutrientes, não 

faltar água nos principais períodos que são: a germinação, florescimento e enchimento de 

grão. É interessante pensar que toda a fase é importante para o rendimento final, tanto a taxa 

de acumulação de matéria seca diária quanto a duração do período de enchimento de grão. 

Diante da procura de novas áreas agricultáveis o sorgo entra como uma ótima planta 

para essas áreas ociosas, mas nessas novas regiões ainda são necessários testes a fim de poder 

mostrar para o agricultor os híbridos, e genótipos mais estáveis para cada região, diante da 

produtividade estar ligada diretamente as características edafoclimáticas da área, programas 

de avaliações de melhoramento genético fazendo uso de métodos de análises de 

adaptabilidade e estabilidade vem com o objetivo de subsidiar agricultores na escolha de 

materiais mais adaptáveis a cada região e com atributos agronômicos desejáveis como alta 

produção (CYSNE e PITOMBEIRA, 2012). 

Um empecilho que vem acontecendo, que está dificultando a expansão da áreas com o 

plantio de sorgo, é a falta de genótipos adaptáveis as diversas regiões e condições 

edafoclimaticas, nesse intuito é feito trabalhos que visam identificar genótipos que são mais 

aptos a produzir em regiões onde os nutrientes são escassos ou climas adversos é onde outras 

plantas não se adaptam facilmente, são estudos que fazem uso de interação genótipos x 

ambientes (CYSNE e PITOMBEIRA, 2012). 

Com o intuito de prever o comportamento de genótipos em determinadas áreas, e afim 

de diminuir a preocupação e danos econômicos ao produtor esse trabalho tem por finalidade 

de avaliar a adaptabilidade, estabilidade e produtividade de grãos de cultivares de sorgo 

granífero semeadas em três regiões distintas. 

 

2.1 Zoneamento: 

O sorgo é uma planta que há muito tempo vem substituindo o milho em algumas 

operações como é o caso de rações e em áreas inseguras para o plantio do milho, mesmo 

sendo uma cultura de fácil adaptação e tolerante ao estresse hídrico ela responde muito bem a 

tecnologia, sendo assim a planta de sorgo responde muito a condições edafoclimáticas que 

elas se encontram. Para que seja tomada uma decisão quanto a época de plantio é interessante 

conhecer os fatores que podem comprometer a produção (GUIMARAES e LANDAU, 2015). 

Como a planta de sorgo responde ao bom manejo é importante o planejamento do 

plantio, a fim de diminuir os riscos que podem vir a acontecer no ciclo da planta no campo, 

com isso minimizar eficientemente os fatores de riscos. 
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Com o intuito de orientar e indicar épocas mais seguras do plantio à colheita o 

zoneamento de risco climático visa minimizar os risco de perdas com a produção que podem 

acontecer por estresse nos períodos onde a planta mais necessita de água. A indicação da 

época de melhor plantio começa na semeadura em áreas rurais, não situadas em locais de 

preservação obrigatória, de acordo com a Lei 4.771/65 (Código Florestal), e alterações, nem 

sobre solos com profundidade menor do que 50 cm ou muito pedregosos (mais de 15% da 

superfície do terreno). Atualmente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) leva ao conhecimento da sociedade através de portarias publicadas no Diário Oficial 

da União, e também disponibilizadas na Internet, informações em nível de município sobre 

o(s) período(s) mais indicado(s) para o plantio de sorgo granífero. O produtor que planta 

respeitando o zoneamento agrícola (BRASIL, 2010) tem mais chances de a colheita produzir 

o seu potencial, pois as médias climáticas condizem para alta produção e pode obter crédito 

rural através do Proagro (GUIMARAES e LANDAU, 2015). 

O zoneamento agrícola, leva em conta dados climáticos e parte do pressuposto que a 

planta está em ambiente onde não sofra estresse por falta de nutrientes e esteja com suas 

folhas com toda área para fazer fotossíntese, sem ataques de pragas e doenças. As 

informações para indicação da época mais favorável ao plantio de sorgo granífero no 

zoneamento de risco climático são: 

1-Precipitação pluvial: séries pluviométricas com, no mínimo, 15 anos de dados 

diários registrados nas estações meteorológicas disponíveis. 

2-Evapotranspiração potencial: estimada pelo método de Penman-Monteith. 

3-Coeficientes de cultura (Kc): determinados em condições de campo, a partir dos 

quais foram calculados valores médios para períodos de 10 dias durante o ciclo. 

4-Ciclos e fases fenológicas: para definição do ciclo da planta foi considerado o tempo 

médio necessário para que a planta atinja as quatro fases fenológicas seguintes: emergência-

início da floração; início da floração-floração final; floração final-enchimento de grãos e 

enchimento de grãos-maturação. As plantas foram classificadas em três grupos, considerando 

ciclos de desenvolvimento precoce, médio ou tardio. 

5-Reserva útil de água no solo: para as classes Solo tipo 1 (arenoso), 2 (textura média) 

e 3 (argiloso) foram estabelecidos, respectivamente, os valores de 30, 50 e 70 mm de água 

disponível (GUIMARAES e LANDAU, 2015). 

Para o zoneamento climático de risco é utilizado um modelo que estima índices de 

satisfação da necessidade de água (ISNA), resultados da relação existente entre a 

evapotranspiração real (ETr) e a evapotranspiração máxima da cultura (ETm), para a 



13 

 

definição da região de plantio, são respeitadas as fases de mais necessidade de água para a 

cultura na fase da floração e enchimento de grão. São estabelecidas três classes: 1- Favorável 

(ISNA) 2- Intermediário (0,50 > ISNA 0,40) desfavorável (ISNA <40), após isso é realizado 

uma análise frequêncial ao nível de 80% de ocorrência dos índices de necessidade de água 

(ISNA). Através de um programa especifico são georreferenciadas as imagens em função da 

longitude e latitude, após são confeccionados mapas temáticos e tabelas indicando as 

melhores áreas para se plantar sorgo granífero por munícipio através do uso de um sistema de 

informações geográficas (GUIMARAES e LANDAU, 2015), os mapas são identificados para 

classes de solo, ciclo da cultura (precoce, médio, tardio), em cima disso são criados mapas 

com as melhores datas para o plantio da primeira e segunda safra, datas finais desses períodos 

de semeaduras. 

 

2.2 Cultivares: 

 

Os materiais de híbridos simples tem dominado o mercado onde os mesmo têm ampla 

adaptabilidade e estabilidade, mas deve se atentar antes da escolha do plantio desses híbridos 

se eles atendem as seguintes características segundo (MENEZES, TARDIN e RODRIGUES, 

2015): 

1-Produtividade de grãos 

2-Tolerância a períodos de déficit hídrico, principalmente em pós-florescimento; 

3-Resistência ao acamamento e ao quebramento; 

4-Ausência de tanino nos grãos. O uso de cultivares com tanino está restrito ao Rio 

Grande do Sul; 

5-Porte entre 1,0 m e 1,5 m com boa produção de massa residual; 

6-Ciclo precoce a médio; 

7-Resistência às doenças predominantes na região de plantio 

Na primeira geração os híbridos apresentam todo o seu potencial de produção, 

diminuindo sua produção nos plantios sequentes quando usa-se semente da própria produção 

da primeira geração, na F2 a produtividade de grãos pode cair de 15 a 40% ocorrendo grande 

variação entre plantas, por isso se faz necessário à compra de semente em todas as safras. O 

sorgo granífero é uma planta que pode ser usada para diferentes fins, para produção de grãos, 

forragem ou cobertura do solo, com alto potencial de rebrota. Isso é possível quando a 

temperatura e a umidade são favoráveis ao desenvolvimento da planta, se a rebrota do sorgo 

for interessante é necessário que se faça uma adubação de cobertura nas plantas, a qualidade 
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da rebrota depende da resistência das cultivares a doenças foliares, com a maior capacidade de 

se manter verde após a maturação fisiológica, e depende também do número de plantas 

sobreviventes (MENEZES, TARDIN e RODRIGUES, 2015). 

Diante das características do sorgo em ser tolerante a seca, com resistência ao estresse 

hídrico sendo mais eficiente no uso da água, o zoneamento de risco climático confere uma 

ampla faixa de plantio para a cultura do sorgo, sendo uma boa opção para produtos plantarem 

na safrinha, o zoneamento climático vem para ajudar ao produtor a saber qual a data melhor 

para sessar o plantio de milho na safrinha e começar a plantar o sorgo, porque se ele seguir as 

datas pré-definidas para o plantio do sorgo é mais provável que a produção será alta, 

convertendo isso em maior economia ao produtor (MENEZES, TARDIN e RODRIGUES, 

2015). 

Diante da importância do sorgo para alimentação humana e animal se faz necessárias 

pesquisas para várias regiões do Brasil, a fim de obter recomendações de cultivares com alta 

qualidade e alta produção, adaptadas as diversas condições edafoclimáticas principalmente 

nas fronteiras agrícolas e nas grandes regiões produtoras do Brasil como o centro-oeste do 

país (MENEZES, TARDIN e RODRIGUES, 2015). 

Agronomicamente, os sorgos são classificados em quatro grupos: granífero; forrageiro 

para silagem e/ou sacarino; forrageiro para pastejo/corte verde/fenação/cobertura morta; 

vassoura. 

  

2.3 Cultivares de Sorgo Granífero: 

 

Tem boa aptidão para a safrinha, isso garante a sua expansão de plantio no Brasil, vem 

sendo cultivado em sucessão as culturas de verão por ser muito tolerante a seca, possuindo 

características como paralisar seu crescimento, ou diminuir seu metabolismo durante o 

estresee hídrico e reinicia-lo quando o fornecimento de água for reposto (BORÉM, 

PIMENTEL e PARRELA, 2014). 

Além de ser possível de ser plantado em épocas que a chuva é irregular o plantio de 

sorgo traz mais algumas vantagens ao produtor como cobertura do solo diminuindo a erosão 

que poderia acontecer, uma receita a mais no período entressafra, opção de sucessão e rotação 

de cultura, entre outras (BORÉM, PIMENTEL e PARRELA, 2014).. 

O Plantio da cultura é concentrado na Brasil central como cultura de sucessão 

(safrinha) a plantios de verão, no  Sul mais na fronteira é plantado no verão e no Nordeste  

com altas temperaturas e precipitação inferior a 600mm anuais, as médias de produtividades 
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no campo são bem a baixo do que as pesquisas indicam podendo chegar a 10T/ha, mas isso se 

da pelo fato de produtores plantarem o sorgo em sucessão a uma cultura de verão que 

geralmente é a soja, o uso de cultivares precoce é interessante e que sejam mais tolerantes a 

seca (BORÉM, PIMENTEL e PARRELA, 2014). 

É interessante que o produtor utilize mais de uma cultivares planejando a semeadura 

começando com a cultivar com maior produção, sendo geralmente de ciclo mais tardio e 

finalizando com a cultura de menor produção (BORÉM, PIMENTEL e PARRELA, 2014). 

 

 

2.4 Importância Econômica: 

 

O sorgo vem para aumentar as áreas agricultáveis atingindo lugares onde os outros 

tipos de planta não se adaptariam que é o caso de regiões muito secas e ou muito quente, o 

sorgo é natural de regiões muito quente, graças ao melhoramento genético a faixa de plantio 

de Sorgo vem crescendo constantemente como em latitude de até 45° Norte ou 45° Sul,  o seu 

plantio é mais utilizado em regiões com médias pluviométricas baixa situando entre 375 e 625 

mm, ou onde a irrigação esteja disponível afim de suplementar a chuva. A eficiência das 

plantas de sorgo é comprovada pela sua rapidez de florescimento e aptidão para suportar 

ambiente de intensa troca gasosa. O seu uso final atende desde alimentação de bovinos, aves, 

humanos, produção de energia, bebidas dentre outros; isso comprova os fatores de o sorgo ser 

um dos cereais mais plantados no mundo (RIBAS, 2003). 

Devido o seu potencial energético, sua fácil adaptabilidade, esse cereal apresenta uma 

boa alternativa para o suprimento das industrias produtoras de ração, diante desses fatores o 

sorgo vem aumentando as médias de produção e exportação, destacando-se também na 

agropecuária brasileira com o fornecimento de alimento para os bovinos, o fornecimento de 

ração com sorgo para suínos e aves cada dia cresce mais e também para pet-food (MARIANO 

e SOUZA, 2007). 

Apesar da área de plantio com Sorgo estar crescendo no Brasil, a produtividade 

continua sendo baixa pelo fato de produtores não darem a importância devida ao sorgo 

pensando que ele sobressairá as médias de produção sem aplicar o manejo necessário desde a 

coleta de amostra de solos da área até a sua colheita. 

Atualmente vem sendo notado que as áreas de plantio de sorgo estão sofrendo 

alterações por deslocamento espacial e temporal, com grande expansão do cultivo de sorgo 

em sucessão a alguma outra cultura como é o caso da Soja, sendo o sorgo cultivado no plantio 
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de safrinha em algumas regiões com destaque para o Norte do Estado de São Paulo, Estados 

de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e região do Triângulo Mineiro (COELHO, 

WAQUIL, et al., 2002). 

. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no ano agrícola de 2012, na estação experimental da 

Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas – MG e Nova Porteirinha – MG, e na Embrapa 

Clima Temperado, em Pelotas – RS, regiões que apresentam condições climáticas distintas. 

Foram avaliados 25 híbridos (21 desenvolvidos pelo programa de melhoramento genético da 

Embrapa Milho e Sorgo) e quatro híbridos comerciais (BRS 332, BRS 330, BRS 304 e AG 

1040), com delineamento experimental de blocos ao acaso, com três repetições. As parcelas 

experimentais foram compostas por quatro linhas de 5 m, com espaçamento de 0,5 m entre 

linhas, conservando 10 plantas por metro de sulco após desbaste. Apenas as duas fileiras 

centrais foram consideradas como área útil de avaliação e coleta de dados.  

Sete Lagoas está na região central de Minas Gerais, 19° 27’ 57” de latitude Sul e 44° 

14’ 49” de longitude Oeste, apresenta clima tropical de altitude, com verões quentes e 

chuvosos e invernos secos. O município de Pelotas está localizado no Sudeste do Rio Grande 

do Sul, 31º 46’ 19’’ de latitude Sul e 52º 20’ 33’’ de longitude Oeste, possui clima temperado 

úmido, com precipitação anual de 1.366,9 mm e temperatura média de 17,8º C. Nova 

Porteirinha, está localizada no norte de Minas Gerais, 15º 48’10’’ de latitude Sul e 43º 18’ 

03’’ de longitude Oeste, apresenta clima semiárido com chuvas irregulares.   

Na Figura 1 são exibidos os índices de precipitação pluviométrica e temperatura nas 

três regiões que foram instalados os experimentos. Em Sete Lagoas e Nova Porteirinha no 

período de dezembro a abril de 2012 as médias de chuvas foram de 86 e 61 mm, 

respectivamente, com temperaturas mínimas entre 18 a 21 º C e temperatura máxima entre 

30ºC a 34º C. Pelotas apresentou no mesmo período, precipitação de 107 mm, temperatura 

mínima de 18° C e máxima de 26º C. 
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Figura 1 Dados meteorológicos de precipitação pluviométrica (mm) e de temperatura (ºC) em Sete Lagoas 

(SL), Pelotas (PE) e Nova Porteirinha (NP), nos anos de 2012 a 2014.  

Fonte: Inmet  

Em todos os locais foram mensurados dias de florescimento (dias decorridos da 

semeadura até o florescimento de pelo menos 50% das plantas pertencentes à área útil da 

parcela), altura de plantas (medida em cm, no dia da colheita, medida do colo da planta até a 

ponta da panícula) e avaliação da produtividade de grãos (colhidas todas as plantas da área 

útil, trilhadas e corrigiu a umidade dos grãos, a qual foi extrapolada para toneladas por 

hectare). 

 Para cada característica, foi realizada análise de variância conjunta e teste F, 

baseada no modelo: 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝐺𝑖  +  𝐴𝑗 + 𝐺𝐴𝑖𝑗 + 𝐵/𝐴𝑗𝑘 +  𝑒𝑖𝑗𝑘 , 

 

em que Yijk: observação do genótipo i no ambiente j e no bloco k; μ: média geral; Gi: 

efeito do i-ésimo genótipo; Aj = efeito do j-ésimo ambiente; Bj: efeito do j-ésimo bloco. 

 Para o agrupamento de médias dos 25 genótipos, foi realizado o teste de Scott 

& Knott (1974).  

A seleção de genótipos baseada na produtividade, adaptabilidade e estabilidade 

genotípicas foi baseada no método de Lin & Binns e MHPRVG. As análises foram realizadas 

com o auxílio do programa GENES (Cruz 2013) e SELEGEN-REML/BLUP (Resende 2007). 

A medida de superioridade de Lin & Binns consiste no modelo: 
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𝑃𝑖 =
∑ (𝑌𝑖𝑗 − 𝑀𝑗)2𝑛

𝑗=1

2𝑛
 

 

onde 𝑃𝑖o  índice de estabilidade do genótipo 𝑖, 𝑌𝑖𝑗é produtividade do genótipo i no 

ambiente 𝑗, 𝑀𝑗  é a produtividade do genótipo com resposta máxima dentre todos no ambiente 

𝑗 e  𝑛
 
é o número de ambientes. 

Os valores da média harmônica da performance relativa dos valores genotípicos 

(MHPRVG) para a estabilidade, a adaptabilidade e a produtividade, simultaneamente. São 

utilizados os modelos: 

 

𝑦 = 𝑋𝑟 + 𝑍𝑔 + 𝑊𝑝 + 𝑇𝑖 + 𝑒 , 

 

em que 𝑦 é o vetor de dados, 𝑟 é o vetor dos efeitos de repetição, somados à média 

geral, 𝑔 é o vetor dos efeitos genotípicos, 𝑝 é o vetor dos efeitos de parcela,  𝑖 é vetor dos 

efeitos da interação genótipo x ambiente e 𝑒  é o vetor de erros ou resíduos. As letras 

maiúsculas representam as matrizes de incidência para os referidos efeitos.  

 A correlação de Pearson entre as metodologias de Lin & Binns e MHPRVG foi 

utilizado o software R (R CORE TEAM 2014). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Houve diferenças significativas para a fonte de variação genótipos e interação 

genótipos x ambientes, pelo teste F, para todas as características, mostrando variabilidade 

entre os genótipos estudados e influência diferenciada dos ambientes nos genótipos. O efeito 

de ambientes foi significativo para florescimento e altura de plantas, mas não foi significativo 

para produtividade de grãos. Apesar dos ambientes se mostrarem similares para produtividade 

de grãos, a interação G x A indica a necessidade de estudos de adaptabilidade e estabilidade 

para realização de uma seleção mais confiável. Estes resultados corroboram com outros 

estudos de avaliação de sorgo granífero que mostram a grande interação existente entre 

híbridos e ambientes (Silva et al. 2013, Menezes et al. 2014).  

Os coeficientes de variação foram inferiores a 20%, o que indica precisão 

experimental adequada, considerados dentro do limite aceitável para característica de 

florescimento (3,13 %), altura de planta (5,37 %) e produtividade de grãos (15,15 %) (Gomes 

2000). 

 

Tabela 1-Resumo das análises de variância conjunta para características de florescimento (flor), altura de 

plantas (ALT), produtividade de grãos t.ha-1 (PROD), avaliadas em Sete Lagoas, MG, Pelotas, RS e Nova 

Porteirinha, MG, 2012. 

F.V. GL 
                       Quadrado Médio 

FLOR                ALT            PROD  

 

Blocos/Ambientes 
6 20,120 87,293 

1,540 

 Genótipos (G) 24 3226,360
**

 
3713,590

*

*
 4,99

**
 

 Ambientes 

(A) 
2 178,079

**
 

3787,738
*

*
 1,581

ns
 

 G x A 48 14,152
**

 241,278
**

 1,658
**

 

 Resíduo 144 4,527 50,416 0,597 

Média 
 

67,92 132,48 5,10 

C.V.(%)   3,133 5,373 15,151 
ns

Não-significativo. * e **Significativo a 5% e a 1% de probabilidade, 

respectivamente 

 

Na tabela 2 são mostradas as médias das características florescimento, altura de planta 

e produtividade de grãos por ambiente, em razão da significância da interação genótipos x 

ambientes. 
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Para dias de florescimento (FLOR), a média geral (três ambientes) e em Pelotas foram 

agrupadas em seis grupos, porém, em Sete Lagoas e Nova Porteirinha, o teste de média 

agrupou em três e quatro grupos, respectivamente. Em geral, os híbridos avaliados em Sete 

Lagoas e Nova Porteirinha apresentaram florescimento dentro de níveis aceitáveis, de 57 a 73 

dias, sendo próxima da média geral. O florescimento de planta é muito influenciado pela 

temperatura ambiente. Na Figura 1 observa-se que a temperatura em Pelotas esteve mais 

baixa que nos outros dois locais no período dos ensaios. Os híbridos 1096020, 10102063, 

1169054, 1167048 e 1096019 se destacaram por serem os mais precoces em todos os 

ambientes. Os híbridos 1099038, 1170010, 1167092, 1167026, BRS 330 e AG1040 foram os 

híbridos mais tardios de florescimento. 

Para sorgo granífero é ideal que a planta tenha uma altura entre 100 e 150 cm. A altura 

está diretamente correlacionada com produtividade, portanto híbridos mais altos melhores. No 

entanto planta acima de 150 cm tende a ser mais suscetível a tombamento ou pode cair fora da 

trilhadeira durante a colheita. Sete Lagoas apresentou as plantas mais altas Tabela 2. Exceto 

pelos híbridos 1099020, 1096020, 1096030, 1099038, 1170010, 10102063 e 1096019, todos 

os outros estão dentro da faixa de altura aceitos pelo mercado de sorgo granífero. 

 

Tabela 2 -Médias para as características florescimento (flor), em dias decorridos, altura de plantas, em cm, 

(ALT) e produtividade de grãos, t ha-1, (PROD), de 25 híbridos de sorgo granífero, avaliadas em Sete Lagoas (SL), 

Pelotas (PLT) e Nova Porteirinha (NP).2012: 

 

Genótipos 

FLOR
1
 

 

ALT
1
 PROD

1
 

SL NP PLT Média 

 

SL NP PLT Média 

 

SL NP PLT Média 

1167053 66 C 67 c 80 d 71 e 

 

153 d 142 c 84 a 148 e 

 

6,2 c 6,0 c 7,0 c 6,4 d 

1099034 64 B 63 b 74 c 67 c 

 

120 b 117 b 105 b 116 b 

 

4,6 a 5,4 b 5,5 b 5,2 c 

1099020 64 B 62 b 74 c 67 c 

 

167 e 168 e 107 b 161 f 

 

6,3 c 5,1 a 5,9 b 5,8 c 

1096009 67 C 68 c 77 d 71 e 

 

151 d 143 c 108 b 145 e 

 

5,8 c 5,3 b 5,9 b 5,7 c 

1096012 68 C 67 c 76 d 70 e 

 

122 b 118 b 109 b 119 b 

 

3,8 a 5,2 b 5,5 b 4,8 b 

1105653 63 B 66 c 77 d 69 d 

 

130 b 105 a 112 b 114 b 

 

4,3 a 4,2 a 3,9 a 4,1 a 

1096020 62 B 61 b 67 a 63 b 

 

168 e 182 f 112 b 166 f 

 

6,4 c 5,0 a 4,7 a 5,4 c 

1096030 63 B 64 b 79 d 69 d 

 

179 e 180 f 114 b 174 g 

 

8,3 d 4,4 a 5,3 b 6,0 d 
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 1 
Médias seguidas de mesma letra, maiúscula na coluna, não diferem entre si ao nível 

de 5 % de probabilidade,  pelo teste de Scott-Knott 

 

A média de produtividade de grãos foi similar nos ambientes avaliados, não havendo 

diferenças significativas entre os locais. A média geral dos ensaios foi de 5,1 t.ha
-1

, o que 

reflete produtividade bem superior à média nacional em relação ao ano agrícola de 2012, 2,8 t 

ha
-1

 (CONAB 2012). Quinze híbridos mostraram produtividade de grãos semelhantes ou 

superiores às três testemunhas. O híbrido AG 1040 foi a testemunha mais produtiva com 5,5 

t.ha
-1

.  Os híbridos 1167053, 1096030 e 10102063 foram estatisticamente superiores aos 

demais. No entanto os dois últimos apresentaram plantas muito altas para sorgo granífero.  

1099044 68 C 66 c 74 c 69 d 

 

122 b 110 a 114 b 116 b 

 

5,3 b 4,6 a 5,1 b 5,0 c 

1105661 60 A 62 b 74 c 66 c 

 

124 b 108 a 115 b 115 b 

 

5,3 b 4,3 a 3,9 a 4,5 b 

1099038 70 C 67 c 81 e 73 f 

 

93 a 97 a 115 b 91 a 

 

3,1 a 4,5 a 3,1 a 3,5 a 

10102041 63 B 60 b 72 c 65 c 

 

138 c 122 b 117 b 125 c 

 

5,6 b 4,9 a 4,8 a 5,1 c 

1170010 68 C 71 d 81 e 73 f 

 

175 e 135 b 122 b 154 e 

 

5,0 a 4,9 a 5,8 b 5,2 c 

10102063 61 A 57 a 69 b 62 b 

 

155 d 188 f 123 b 158 f 

 

5,7 c 7,1 c 6,8 c 6,5 d 

1167055 63 B 62 b 72 c 66 c 

 

154 d 147 c 128 c 149 e 

 

6,1 c 4,4 a 5,7 b 5,4 c 

10102155 63 B 61 b 70 b 65 c 

 

123 b 112 a 132 c 119 b 

 

4,5 a 5,4 b 3,8 a 4,6 b 

1169054 59 A 54 a 65 a 59 a 

 

139 c 140 c 133 c 136 d 

 

4,1 a 5,3 b 4,2 a 4,5 b 

1167092 67 C 69 c 81 e 72 f 

 

128 b 108 a 139 c 115 b 

 

5,0 a 4,4 a 5,1 b 4,8 b 

1167026 69 C 73 d 80 e 74 f 

 

143 c 125 b 141 c 134 d 

 

5,4 b 4,9 a 5,9 b 5,4 c 

1167048 60 A 58 a 70 b 62 b 

 

124 b 125 b 147 d 124 c 

 

5,6 b 6,0 b 5,5 b 5,7 c 

1096019 57 A 57 a 66 a 60 a 

 

153 d 157 d 147 d 150 e 

 

5,5 b 5,0 a 6,6 c 5,7 c 

BRS 304 59 A 62 b 79 d 67 c 

 

129 b 115 a 148 d 116 b 

 

4,3 a 4,5 a 3,3 a 4,1 a 

BRS 332 65 C 65 c 81 e 70 e 

 

136 c 118 b 150 d 123 c 

 

5,1 a 4,3 a 3,6 a 4,3 b 

BRS 330 67 C 69 c 84 f 73 f 

 

127 b 113 a 151 d 116 b 

 

4,7 a 4,3 a 4,2 a 4,4 b 

AG 1040 68 C 72 d 85 f 75 f 

 

138 c 125 b 164 e 127 c 

 

5,8 c 5,8 b 4,8 a 5,5 c 

MÉDIA 64 
 

64 
 

75 
 

68 
  

140 
 

132 
 

125 
 

132 
  

5,3 
 

5,0 
 

5,0 
 

5,1 
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A interação entre genótipos e ambientes é de grande consideração nas pesquisas que 

envolvem o melhoramento de plantas, uma vez que o genótipo pode se destacar positivamente 

em um ambiente e em outro negativamente, sendo um empecilho à recomendação de 

cultivares para diferentes regiões (Almeida Filho 2010). Como a característica produtividade 

de grãos normalmente é a mais influenciada pelos ambientes, foi realizada estimativas de 

adaptabilidade e estabilidade para esta característica para facilitar a seleção daqueles híbridos 

melhores. 

As estimativas das médias dos genótipos e parâmetros de adaptabilidade e estabilidade 

dos genótipos obtidas pelo método Lin & Binns (1988) e a seleção dos genótipos pela 

produtividade, estabilidade e adaptabilidade simultaneamente, avaliada pelo método da média 

harmônica da performance relativa dos valores genéticos preditos (MHPRVG), avaliadas em 

Sete Lagoas, Pelotas e Nova Porteirinha, são citadas na Tabela 3. 

Os híbridos mais estáveis pelo método de Lin & Binns foram 1167053, 1096030, 

10102063, 1167048, 1099020 e 1096009, de acordo com as estimativas do parâmetro Pi, 

sendo estes considerados os genótipos ideais por esse método, apresentaram menores valores 

de Pi geral e média elevada de rendimento de grãos. Em geral, observou que os híbridos 

classificados com o rendimento elevado e intermediário foram os que obtiveram desempenho 

superior para adaptabilidade geral.  

 

Tabela 3 - Estimativa do parâmetro de estabilidade fenotípica (pi geral) de Lin & Binns (1988), estabilidade 

e adaptabilidade de valores genotípicos (MHPRVG) e valores genotípicos médios nos locais (MHPRVG*MG) para a 

variável produtividade de grãos (t ha-1) de 25 híbridos de sorgo granífero, avaliadas em Sete Lagoas, Pelotas e Nova 

Porteirinha, 2012. 

Genótipos Média 

 

Pi  geral 

 

Genótipo MHPRVG MHPRVG*MG 

1167053 6,41 d 0,92 

 

10102063 1,23 6,23 

10102063 6,54 d 1,09 

 

1167053 1,19 6,05 

1099020 5,78 c 1,52 

 

1096030 1,15 5,83 

1096030 5.98 d 1,74 

 

1096009 1,10 5,58 

1096009 5.68 c 1,76 

 

1167048 1,10 5,58 

1167048 5.68 c 1,84 

 

1099020 1,10 5,57 

1096019 5.69 c 2.08 

 

1096019 1,09 5,55 

1096020 5,36 c 2,24 

 

1167026 1,06 5,38 

1167055 5,40 c 2,31 

 

1167055 1,05 5,35 

1167026 5,38 c 2,43 

 

AG 1040 1,04 5,28 

10102041 5,12 c 2,78 

 

10102041 1,02 5,20 

1170010 5,22 c 2,90 

 

1096020 1,02 5,16 

AG 1040 5,49 c 2,99 

 

1099034 1,01 5,10 

1099044 5,02 c 3,09 

 

1170010 1,00 5,09 

1099034 5,17 c 3,11 

 

1099044 0,99 5,01 
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1167092 4,83 b 3,65 

 

1167092 0,95 4,81 

1096012 4,83 b 4,38 

 

1096012 0,94 4,76 

1105661 4,47 b 4,51 

 

1105661 0,91 4,60 

10102155 4,57 b 4,59 

 

1169054 0,91 4,60 

1169054 4,51 b 4,85 

 

BRS 332 0,89 4,49 

BRS 330 4,36 b 4,89 

 

10102155 0,89 4,49 

BRS 332 4,33 b 4,95 

 

BRS 330 0,86 4,34 

1105653 4,11 a 5,78 

 

1105653 0,84 4,24 

BRS 304 4,05 a 6,05 

 

BRS 304 0,83 4,21 

1099038 3,54 a 8,29 

 

1099038 0,72 3,63 
1
Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si (p < 0,05), pelo teste 

de Scott-Knott. 

 

O método MHPRVG fornece os valores genotípicos, descontados a alteração causada 

pela oscilação dos híbridos, nos três locais avaliados. Os genótipos que se destacaram em 

ordem decrescente por esse método foram respectivamente, 10102063, 1167053, 1096030, 

1096009, 1167048 e 1099020. O comportamento deles é similar entre si e todos responderam 

em média aproximadamente 1,19 vezes a média dos locais onde foram cultivadas.  O 

resultado de MHPRVG*MG mostra o valor genotípico médio dos genótipos nos ambientes 

avaliados, resultado já penalizado pela instabilidade e capitalizado pela adaptabilidade. Desta 

forma, a estatística MHPRVG pode ser aplicado positivamente na utilização dos modelos 

mistos com efeitos genéticos aleatórios (Resende 2004). 

O método MHPRVG tem a vantagem de fornecer resultados na própria escala de 

medição do caráter, os quais podem ser interpretados diretamente como valores genéticos para 

o caráter avaliado, realiza a seleção simultânea para a produtividade, adaptabilidade e 

estabilidade, o que não é possível com o método de Lin & Binns. A correlação estimada entre 

os parâmetros dos dois métodos (Figura 2) foi de alta magnitude (-0,98), isso mostra que os 

métodos utilizam princípios semelhantes. 
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Figura 2 - Correlação de Pearson estimada entre os parâmetros do método de Lin & Binns e MHPRVG. 

 

Os seis melhores genótipos ordenados conforme MHPRVG (10102063, 1167053, 

1096030, 1096009, 1167048 e 1099020), coincidiram com os mais adaptados e estáveis de 

acordo com o método de Lin & Binns, houve apenas inversão de ordem dentre os 

coincidentes. Esses métodos são similares, no contexto genotípico e não no contexto 

fenotípico (Resende 2004), isso mostra a boa performance genotípica e fenotípica das 

cultivares, assim foram classificados híbridos potencialmente fortes  para serem lançados em 

um futuro próximo para região estudada, para aumentar a segurança aos agricultores no 

plantio. 

A testemunha mais estável foi o híbrido AG1040, apresentando em nível geral uma 

estabilidade intermediária. As outras testemunhas BRS 330, BRS 332 e BRS 304 mostraram 

bastante instáveis para plantio de verão. O desempenho destas testemunhas reflete de certa 

forma o que ocorre nos programas nacionais de melhoramento, nos quais a seleção de 

genótipos é feita principalmente para atender ao Cerrado durante os plantios de safrinha, a 

qual é uma época bem diferente do verão em termos de temperatura, pluviosidade e 

fotoperíodo. 

Alguns híbridos superaram as testemunhas em produtividade e estabilidade, o que 

representa um avanço na pesquisa de melhoramento, com possibilidade de liberação de 

cultivares mais produtivas para ambientes tão diversos. Dentre os híbridos mais estáveis 

alguns apresentaram altura acima de 150cm, o que aliado a sua alta produtividade tende a ser 

suscetível a tombamento. Os mesmos devem ser evitados para sorgo granífero. Dentre os 
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híbridos mais estáveis e com altura de planta entre 100 e 150 cm podemos destacar 1167053, 

1096009, 1167048, 1167026, 10102041, 1099034, e 1099044. Atenção especial deve ser dada 

aos híbridos 1167048, 10102041 com florescimento mais precoce do que BRS 304, que á a 

testemunha mais precoce. Estes híbridos selecionados devem entrar em ensaios de avaliação 

de valor e cultivo (VCU) para ensaios em maior escala.  
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5 CONCLUSÕES 

 

1. Foi possível a seleção de híbridos mais produtivos e estáveis do que as testemunhas. 

2. Os métodos de Lin & Binns e MHPRV foram altamente correlacionados e 

selecionaram os mesmos híbridos 

3. Os melhores híbridos considerando os dois métodos de estimativas de estabilidade 

foram 1167053, 1096009, 1167048, 1167026, 10102041, 1099034, e 1099044. 
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