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Resumo 

Objetivou-se com esses experimentos avaliar a massa de forragem de cultivares 

de sorgo, durante a rebrotação, na região do campo das Vertentes. Foram 

realizados dois experimentos em um delineamento experimental em blocos 

casualizados com três repetições, experimento 1: oito híbridos de sorgo para 

silagem (1141570, 1141562, 1141572, 1140562, 1141126, 947216, 1141554 e 

947072) e seis genótipos comerciais (Ponta Negra, IPA2502, FEPRAGO17, 

FEPRAGO18, BRS610 e BRS 655). As cultivares 1141562, Ponta Negra, 

1141572, 1141554, BRS610, 1141126 formaram o grupo que apresentaram os 

maiores valores médios de massa de forragem. De forma semelhante à massa de 

forragem, as cultivares Ponta Negra, 1141562, 1141572 e BRS610 apresentaram 

os maiores valores de massa de lâminas foliares. Para a cultivar Ponta Negra 

observou-se maior valor médio da massa seca de colmos com menores valores 

sendo apresentados pelas cultivares BR655, 1141570, Fepagro17, 1141126, 

Fepagro18, IPA2502 e BRS506. Experimento 2: foram avaliados 21 híbridos de 

sorgo para silagem desenvolvidos pelo programa de melhoramento da Embrapa 

Milho e Sorgo (13F23019, 13F23006, 14F20005, 14F20006, 13F20006, 

13F03033, 13F26005, 13F26006, 14F20019, 14F21005, 14F21006, 13F23005, 

13F23020, 14F21019, 14F21020, 13F24006, 13F24019, 14F21021, 14F21028, 

13F04006, 14F21022) e quatro híbridos comerciais (Ponta Negra, BRS610, 

BRS655 e Volumax). Houve diferenças (P<0,05) entre os híbridos de sorgo  para  

as variáveis massa de lâminas foliares e massa de colmos. Não houve diferença 

para massa total de forragem de massa de forragem morta. Os híbridos 13F23019, 

13F23006, 13F03033, 14F21005, 13F23020,14F21028, Volumax e Ponta negra 

formaram o grupo de genótipos que apresentaram os maiores valores médios de 

massa de lâmina foliar. Para produção de colmo os híbridos 13F23019, Volumax, 

Ponta Negra e BRS 655 também se destacaram. A produção de forragem na 

rebrota dos genótipos de sorgo 1141562, Ponta Negra, 1141572, BRS610, 

13F23019, 13F23006, 13F20006 eVolumaxpode ser considerada promissora para 

a região do Campo das Vertentes. 

 

Palavras–chave: colmos, lâmina foliar, produção, rebrotação, Sorghum bicolor 
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Abstract 

The objective of this experiment was to evaluate the mass of forage sorghum 

cultivars, during regrowth in the Campo das Vertentes region. Two experiments 

were carried out in a randomized complete block design with three replicates, 

experiment 1:  eight sorghum hybrids for silage (1141570, 1141562, 1141572, 

1140562, 1141126, 947216, 1141554 and 947072) and seven commercial 

genotypes (Ponta Negra, IPA2502, FEPRAGO17, FEPRAGO18, BRS610 and 

BRS 655) in a randomized block design with three replications. Cultivars 

1141562, Ponta Negra, 1141572, 1141554, BRS610, 1,141,126 formed the group 

that showed the highest average values of forage mass. Similar to forage mass, 

cultivars Ponta Negra, 1141562, 1141572 and BRS610 showed the highest weight 

of leaf blades. In Ponta Negra (P<0.05) was where there was the highest average 

value of the dry mass of stems with lower values being presented by BR655 

cultivars, 1,141,570, Fepagro17, 1,141,126, Fepagro18, IPA2502 and BRS506. 

Experimet 2: we evaluated 21 sorghum hybrids for silage developed by the 

breeding program of Embrapa Maize and Sorghum (13F23019, 13F23006, 

14F20005, 14F20006, 13F20006, 13F03033, 13F26005, 13F26006, 14F20019, 

14F21005, 14F21006, 13F23005, 13F23020, 14F21019, 14F21020, 13F24006 , 

13F24019, 14F21021, 14F21028, 13F04006, 14F21022) and four commercial 

hybrids (Ponta Negra, BRS610, BRS655 and Volumax) in a randomized complete 

block design with three replications There were differences (P <0.05) between 

sorghum hybrids for the variable mass of leaf blades and stalk weight. There was 

no difference in the total mass of dead forage mass fodder. The 13F23019 

hybrids, 13F23006, 13F03033, 14F21005, 13F23020,14F21028, Volumax and 

Ponta Negra formed group of genotypes that showed the highest average mass 

values of leaf blade. To stem the production 13F23019 hybrids Volumax, Ponta 

Negra and BRS 655 were also important. Forage production in the regrowth of 

sorghum genotypes 1141562, Ponta Negra, 1141572, BRS610, 13F23019, 

13F23006, 13F20006 and Volumax can be considered promising for the region of 

Campo das Vertentes. 

 

Keywords: dead forage, leaf blade, regrowth, Sorghum bicolor, stem, yield 
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Introdução 

A produção pecuária nacional, possui sua base na alimentação a pasto. Isso é 

possível devido a condições favoráveis que o país possui, como clima e ampla extensão 

territorial.  Apesar da abundância de pastagens, a produção de forragem não é uniforme 

ao longo do ano em função da redução na disponibilidade dos fatores de crescimento 

para as plantas (precipitação, temperatura e luminosidade), o que leva a necessidade de 

se buscar alternativas para o suprimento da demanda do rebanho na entressafra, como é 

o caso da produção de forragem conservada.   

A técnica de ensilagem encontra-se entre as mais difundidas do mundo e 

consegue proporcionar, mediante bom planejamento, quantidade satisfatória de 

alimento suplementar de boa qualidade para utilização durante o período de escassez. 

Como parte dos procedimentos utilizados no manejo da ensilagem, destaca-se a escolha 

da forrageira a ser conservada, que deve possuir características como boa produtividade, 

valor nutritivo, alto teor de carboidratos solúveis, baixo poder tampão e adequado teor 

de umidade.  

O sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) tem se destacado no processo 

ensilagem em função da maior tolerância ao estresse hídrico, menor exigência em 

nutrientes e, em alguns casos, maior produtividade de forragem que a lavoura de milho, 

cultura tradicionalmente utilizada para a produção de silagem. Esses fatores contribuem 

para reduzir o custo de produção e tornar a cultura mais atrativa perante os produtores. 

De acordo com Neumann et al. (2005) a produção de sorgo para silagem ganhou 

destaque especialmente nas regiões que possuem particularidades edafoclimáticas que 

limitam o potencial produtivo da cultura do milho, principalmente no período de 

entressafra.  Ademais, a silagem de sorgo possui 85 - 95% do valor nutritivo da silagem 

de milho (Oliveira et al. 2010). 
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 E ainda, o sorgo apresenta vantagem singular, uma vez que, após o corte, 

havendo condições favoráveis como fertilidade, temperaturas e umidade no solo, a 

cultura proporciona rebrota, principalmente quando o mesmo é colhido para a produção 

de silagem (Botelho, et al., 2010; Silva Elias et al., 2016). Assim, investigações acerca 

da capacidade de rebrota de genótipos de sorgo tornam-se imprescindíveis para escolha 

das melhores plantas. 

 No processo de avaliação de genótipos de sorgo para o lançamento no mercado 

de sementes são avaliadas as respostas das plantas ao cultivo em diversas regiões do 

país, para que seja avaliada a interação entre genótipo e ambiente. Ademais, é 

importante que se faça a recomendação dos mesmos em função da maior adaptabilidade 

a determinadas regiões do país.Todos os anos são realizados ensaios de competição de 

cultivares em várias regiões do país pela Embrapa Milho e Sorgo, visando avaliar vários 

híbridos simples de sorgo para suprimento da demanda de cultivares adequadas e de 

informações sobre esta cultura (Almeida Filho et al., 2014). Um problema encontrado 

nos ensaios de competição de cultivares é a resposta desigual dos genótipos frente as 

mudanças ambientais, sendo um obstáculo pois o máximo desempenho de um genótipo 

nem sempre se repete em outra região, o que justificação a avaliação de genótipos 

superiores no Campo das Vertentes/MG. Assim, considerando-se o grande potencial da 

região no tange a produção de leite e a necessidade de suplementação volumosa no 

período seco do ano, estudos para avaliação da rebrota de de genótipos de sorgo para 

produção silagem tornam-se imprescindíveis. 

Objetivou-se com esse trabalho avaliar a produção de diferentes genótipos de 

sorgo na rebrota no Campo das Vertentes, Minas Gerais, Brasil  
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Revisão de Literatura 

Histórico 

A planta de sorgo (Sorghum bicolor L. Moench), pertence à família Poacea, está 

entre os cereais mais plantados no mundo, ficando atrás do trigo, arroz, milho e 

cevada(RODRIGUES 2014; FILHO, 2015). Há estudos que apontam a África como o 

centro da sua origem, assim como parte da Ásia (EMBRAPA, 2007; ROSA,2012; 

RODRIGUES 2014; FILHO& RODRIGUES, 2015). De acordo com estudos 

arqueológicos, sua domesticação se deu a cerca de 3000 AC, ao mesmo tempo em que 

outras culturas eram domesticadas, cultivadas e introduzidas no Egito Antigo a começar 

pela Etiópia (EMBRAPA, 2007; DINIZ, 2010; RODRIGUES 2014). Segundo Embrapa 

(2007) e Rodrigues (2014), o sorgo do tipo Durra, é abundante nas regiões da Etiópia, 

passando pelo vale do Nilo indo até o Oriente Próximo, chegando à Índia e Tailândia. 

A cerca de 1000 a 800 AC, o sorgo Durras, foi inserido ao mundo árabe 

(EMBRAPA, 2007; RODRIGUES 2014). As rotas de comércio marítimas e terrestres 

foram possíveis meios do sorgo chegar à China, Coréia, Japão (extremo oriente), assim 

como também chegou à Índia, em torno do século I DC, a qual é a maior área de cultivo 

do sorgo no mundo (EMBRAPA, 2007; RODRIGUES 2014). Ainda segundo os autores 

foi através da Índia, com seu comércio, o sorgo acabou sendo introduzido no mercado 

de todo mundo: na Europa o sorgo chegou pela Itália, por volta de 60 a 70 anos DC, 

provavelmente através de sementes; na China chegou ao século III DC, antes já estavam 

nas Províncias Chinesas introduzidos nas chamadas “rotas da seda”, e assim levadas 

para o Extremo Oriente.  

A chegada do sorgo nas Américas ocorreu mais recente, chegando primeiro no 

Caribe, trazidos junto com os escravos vindos da áfrica, e alcançando osudoeste dos 

Estados Unidos, meados do século XIX, local onde William R. Prince de Nova 
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Iorqueimplantou a primeira lavoura de sorgo em 1853(EMBRAPA, 2007). O 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e outras instituições divulgaram e 

incorporaram cultivares nos EUA, vindos de vários lugares diferentes, tais como: sorgo 

tipo Durra, proveniente do Egito; Shallu, oriundo da Índia; Kafirs, da África do Sul; os 

tipos Milo, Feterina e os Hegari, do Sudão.  

No início do século XX, a maior parte das cultivares de sorgo implementadas 

nos EUA eram de porte alto e tardias, e destinados a produção de xarope ou melaço 

(EMBRAPA, 2007; DINIZ, 2010;RODRIGUES, 2014). Em meados do século XX, 

realizaram-se seleções com base de materiais genéticos originais, agregando valor às 

cultivares, como precocidade e porte mais baixo (EMBRAPA, 2007; DINIZ, 2010). 

De acordo com EMBRAPA, 2007; DINIZ, 2010 eRODRIGUES, 2014, na 

década de 40, surgiu os “combine types” ou sorgos graníferos como são conhecidos, fez 

com que a cultura crescesse em diversas regiões dos EUA. Por volta dos anos 60, 

pesquisas lideradas pelos cientistas J. R. Quinby e J. C. Stephens transformaram o sorgo 

um grande sucesso, e popular em vários países.  

As primeiras sementes de sorgo que chegaram para o Brasil entrando pelo 

nordeste, também vieram junto aos escravos africanos (RODRIGUES, 2014). Ainda 

hoje se encontra na literatura e no vocabulário do nordeste nomes como “Milho d’ 

Angola” ou “Milho da Guiné” nomes estes referido ao sorgo, podendo ser as primeiras 

sementes a chegar ao Brasil (RODRIGUES, 2014). De acordo com Rosa (2012), a 

cultura do sorgo tem se desenvolvido de forma intensa no estado de Minas Gerais, 

tornando opção de plantio de safrinha ou segunda safra.  
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O sorgo 

O sorgo por ser a principal alternativa para produção de forragem em ambientes 

com déficit hídrico e condições de baixa fertilidade de solo, acabou se tornando o 

principal substituto do milho na alimentação animal e na produção agrícola 

(EMBRAPA, 2007; DINIZ, 2010; ALVARENGA, 2011). De acordo com Rodrigues 

(2014), a silagem de sorgo tem ótimas características de fermentação, podendo variar de 

90 a 95% do valor nutritivo do milho, quando é o único volumoso fornecido, ou 85 a 

90% quando é ingrediente da dieta. 

Os sorgos são classificados em grupos agronômicos: o grupo do sorgo granífero 

inclui tipos de porte baixo que são adaptados à colheita mecânica; o grupo de sorgo 

forrageiro silagem e/ou sacarino são plantas de porte alto apropriado para silagem e/ou 

produção de açúcar e álcool; grupo de sorgo forrageiro para pastejo, corte verde, 

fenação e cobertura morta; e o grupo do sorgo que inclui tipos com as panículas são 

utilizadas para a produção de vassouras (DINIZ, 2010).  

O sorgo tem sido muito utilizado nas regiões semiáridas e de transição do 

Nordeste Brasileiro, por apresentar elevada produtividade e resistência à seca e a altas 

temperaturas (Oliveira et al., 2002; Pitombeira et al., 2002). Apesar da maior utilização 

na região nordeste, o sorgo tem grande inserção em toda a região tropical sendo 

adaptado a locais onde a temperatura média é de cerca de 20ºC (Ribas, 2008). Além de 

encontrar-se como o quinto cereal mais importante do mundo, em países 

subdesenvolvidos é uma importante fonte de alimentação humana (Mustisya et al., 

2009). Porém no Brasil, sua utilização é basicamente destinada a formulação de rações 

animais, já que a substituição de milho pelo sorgo não acarreta em prejuízos 

nutricionais (Garcia et al., 2005; Globesso et al., 2008). O aumento da inclusão de sorgo 

nas rações pode ser explicado pelo aumento da oferta deste produto no mercado e pelo 
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melhoramento genético dos híbridos (Pires, 2007). A maior tolerância á seca desta 

planta, flexibiliza o plantio no fim do período chuvoso, acarretando em maior oferta 

deste produto na entressafra do milho. 

Instituições públicas e privadas do Brasil, já disponibilizaram no mercado 

brasileiro, cultivares adaptadas a produção de alta qualidade de silagem, as quais se 

destacam por: alta produtividade de forragem; precocidade de florescimento; alto 

desempenho animal; resistência ao acamamento; alta capacidade de rebrota; alta 

proporção de grãos na forragem; tolerância aos estresses abióticos (Al, seca); eficiência 

nutricional das plantas (N,P); tolerância aos estresses bióticos; alta digestibilidade de 

fibras; alto padrão de fermentação da silagem; porte e arquitetura da planta; alta 

produtividade de sementes dos paternais; paternais com alta capacidade de restauração 

da fertilidade; preço de sementes competitivo. 

Segundo Diniz (2010), a escolha da cultivar, é fundamental para implantação do 

sistema de produção, além do conjunto de características genéticas de cada uma como: 

adaptação à região; potencial produtivo; estabilidade de produção; tolerância a doenças 

(principalmente em plantio direto), inclusive quanto a sanidade dos grãos; resistência ao 

acamamento de colmo e de raiz; ciclo; características dos grãos, como textura, 

coloração e teor de tanino dentre outras características. 

Diniz (2010), destaca que na década de 1990, ocorreu crescimento considerável 

da área cultivada com sorgo no Brasil, principalmente no Sudeste, Sul, Centro Oeste.No 

Brasil o sorgo silageiro ocupa uma área de aproximadamente 600 a 800.000 hectares de 

área plantada (RODRIGUES, 2014). Segundo este mesmo autora sua produção de grãos 

e de silagem continua aumentando ao longo dos anos, devido a quantidade de novas 

cultivares adaptadas que foram desenvolvida que já se encontram no mercado. E de 

acordo com Embrapa (2015), entre 1976/77 e 2013/14, a área com sorgo granífero 
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aumentou 350%. A principal região de cultivo de sorgo granífero é o Centro Oeste, 

enquanto que o sorgo forrageiro é cultivado nos estado de Rio grande do Sul e Minas 

Gerais. 

Qualidade 

O grão de sorgo é composto por amido 62,91% (considerado o principal 

componente do grão); amilopectina de 70 a 80%; e amilose de 20 a 30% (PESCUMO & 

IGARASI, 2013). O grão de sorgo como já foi dito, tem aptidão em substituir o milho 

na alimentação de ruminantes, sem alterações no metabolismo do animal ou 

desempenho produtivo, possibilitando ganhos econômicos (PESCUMO & IGARASI, 

2013). Com tanta variabilidade genética em relação às particularidades agronômicas e 

nutricionais da planta do sorgo, as pesquisas para um melhoramento e desenvolvimento 

de híbridos de alto valor nutricional, permitindo assim um alto desempenho animal, têm 

sido muito mais eficientes (DE PAULA, 2016). 

No mercado brasileiro, há cultivares também chamadas de forrageiras, de ciclos 

mais longos, maiores que 2 metros de altura e ótima produção de matéria verde, as quais 

são divididas em: - forrageiras com alta produtividade de massa, baixa produção de 

grãos, baixo teor de açúcares solúveis para a conservação da silagem, altura geralmente 

superior a 3 metros, silagem de baixa qualidade nutritiva, baixo teor de grãos e baixa 

digestibilidade; - forrageiras com baixa produção de grãos, alto teor de açúcares 

solúveis, altura próxima a 3 metros, também chamadas de sacarinas, possuem de 10 a 

14% de sacarose e açúcares redutores, para a produção de álcool etílico; - forrageiras 

especializadas para pastejo, cortejo ou fenação, também chamadas de sorgo ou capim 

sudão (Sorghum bicolor cv. sudanense) ou seus híbridos, com colmo fino e com muita 

água, alta taxa de perfilhamento e rebrota, silagem de baixa qualidade e baixa 

porcentagem de grãos na forragem; - forrageiras com boa produção de grãos, altura 
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entre 2,20 e 3 metros, são chamadas de silageiras de alta qualidade, silagem com alto 

valor nutricional, alta digestibilidade de fibras, resistente ao acamamento, grande 

capacidade de rebrota (RODRIGUES, 2014). 

Segundo estudos de Alvarenga (2011), as cultivares desenvolvidas para o 

fornecimento de forragem de alta qualidade, para ensilagem, demonstram elevada 

estabilidade de produção, alta resistência a estiagem, forragem com qualidade e custo 

baixo de produção e elevado potencial de produção de massa verde (superior a 45 t/ha). 

Tais cultivares são adaptadas para a produção de forragem para vários sistemas de 

produção, apresentando porte alto, mais ou menos 2,5 metros, um ciclo de 90 a 100 dias 

(ponto do grão leitoso/pastoso, ideal para ensilagem), perfeito padrão fermentativo, alta 

porcentagem de grãos na massa, possibilitando uma silagem de alta digestibilidade 

(cerca de 60% DIVMS) e alto teor protéico (media de 8% de PB). 

Mesmo a silagem podendo ser produzida por várias outras forrageiras, anuais ou 

perenes, a utilização do milho e do sorgo são mais usuais, porém as vantagens que se 

observa na utilização do sorgo na silagem são mais satisfatórias em relação ao milho: 

custo entre 80 a 85% do valor gasto com a silagem de milho; consumo equivalente a 

90% da silagem de milho; seu valor nutritivo é de 85 a 92% da silagem de milho, com 

elevado potencial de produção; boa adaptação à mecanização; ótima fonte energética; 

resistente a regiões mais secas; ótima capacidade de rebrota, sendo capaz de atingir uma 

produção de 60% no primeiro corte (DE PAULA, 2016). De acordo com as pesquisas 

de De Paula (2016), a produção de silagens com os híbridos de boa qualidade, alta 

quantidade de grãos na MS e baixo teores de FDN proporcionam maior ingestão do 

alimento pelo animal, alem de elevado valor energético. 

Pescumo&Igarasi (2013), destacaram alguns dos principais híbridos de sorgo 

para a produção de silagem tais como híbridos Atlântica e híbridos Embrapa. Os 
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autoresdestacam que, os híbridos devem ter características comuns como a alta 

porcentagem de grãos na massa, colmo suculento, ciclo precoce, tolerância as principais 

doenças, período de floração curto, excelente uniformidade, altamente estáveis em 

relação ao acamamento. 

Pescumo&Igarasi (2013), também destacou as cultivares que foram lançadas ao 

mercado pela Embrapa milho e sorgo: BRS 610, híbrido, apresenta alta produtividade 

com excelente qualidade nutritiva e sanidade; BRS 701 e BR 700 apresentam as 

mesmas características, híbrido, alta qualidade nutricional, resistente ao acamamento; 

BRS 601, híbrido,  alta produtividade de forragem; BRS 506, variedade alta 

produtividade de massa; BRS ponta negra, variedade, silagem de alta qualidade 

nutricional. 

Segundo Rodrigues et al (2004), o híbrido BRS 601 é considerada a principal 

cultura, em maior eficiência na alimentação de bovinos, adaptado para diversos sistemas 

de produção, de porte alto, ciclo de 90 a 100 dias, padrão fermentativo excelente, 

colmos secos, alta porcentagem de grãos na massa, resultando uma ensilagem de alta 

digestibilidade (60% DIVMS) e alto teor de PB (8% em média).  

Os resultados da produtividade de MS do sorgo variam de acordo com as 

variedades e época em que estão sendo analisados. Silva et al. (2007), avaliaram 

algumas dessas cultivares de sorgo como BR700, 1F305, Volumax, VDH422 e 

Nutrigrain em três lugares e obtiveram uma media de 5,9tha-1 de MS.  

Em estudo de Bortolini et al. (2013), foram avaliados híbridos silageiros no Rio 

Grande do Sul, onde encontraram relação da altura da planta, híbridos com altura media 

de 1,91m, variando de 1,74m (testemunha 1F305) a 2,14m, e no que se refere a MS, 

quatro híbridos de destacaram 12F37005 (13,8 t ha-1), 12F38006 (13,7 t ha-1), 

12F37043 (13,6 t ha-1) e 12F38009 (13,6 t ha-1). Estudos revelam que genótipos com 
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maior produção de panículas, ou seja, maior produção de grão é o segredo de uma boa 

silagem de sorgo, pois dão melhor condições fermentativas nos silos e podem alcançar a 

uma produção de até 50%, além o efeito considerável no valor nutritivo (DE PAULA, 

2016). 

Macedo et al (2016) pesquisaram a composição bromatológica de silagem de 

sorgo em razão da adubação nitrogenada, e os resultados foram: Proteína Bruta (PB) de 

3,52% a 6,45% (média de 5,59%), os de FDN de 62,12% a 68,30% (média de 65,45%), 

e de FDA, entre 48,65% e 55,19% (média de 51,33%). 

Pesce et al. (2000), estudaram vinte genótipos de porte médio e alto, os híbridos 

foram: BR 507, BR 601, C 22, CMSXS 758, CMSXS 759, CMSXS 757, CONTISILO, 

547 e AG 2002 e as variedades BR 501 e BR 506, todos forrageiros, de porte alto e 

colmo suculento. Os outros híbridos estudados foram considerados como de duplo 

propósito, de porte médio e colmo seco: CMSXS 755, CMSXS 756, AG 2005, AG 

2006, AGX 9303, AGX 6423, C11, C15 e CONTISILO 03. Os resultados observados 

foram:Os híbridos BR 601, C22, CMSXS 756, C11, AGX 6423 e 547 não apresentaram 

diferença entre o teor de FDN da planta verde e da respectiva silagem;Os híbridos 

CMSXS 755, BR 507 e CONTISILO, apresentaram redução dos teores de celulose com 

o processo fermentativo;Foi encontrada variação de 20,2 (C 15) a 29,7% (BR 506) no 

material original e de 23,7 (CMSXS 759) a 31,8 % (BR 506) nassilagens em relação aos 

teores de MS e pH. 

Tolentino et al. (2016) pesquisou vinte e quatro genótipos de sorgo forrageiro, 

demonstraram que:genótipos 12F40005, 12F40019, 12F39006, 12F39019, 12F38005, 

12F37007, 12F40007, 12F37014, 12F38009, VOLUMAX e O BRS 610 mostraram 

valores de pH da silagem reduzidos, variando de 3,80 a 4,00, sendo valores desejáveis 

para fermentação; em relação a fermentação da ensilagem de sorgo, foram obtidos 
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valores mais baixos para nitrogênio amoniacal / nitrogênio total (NNH3 / NT), nos 

seguintes genótipos 12F38019, 12F38006, 12F40006, 12F37016, 12F37043, 12F39006, 

12F39019, 12F38007, 12F37007, 12F39007, 12F40007, 12F38014, 12F37014, 

12F39014, 12F40014, BRS 655 e Volumax, variando de 2,25 a 3,24, sendo valores 

desejáveis quando se trata de fermentação anaeróbica na processo de ensilagem;em 

relação MS, os genótipos 12F37005, 12F39005 e 12F38005 apresentaram valores mais 

elevados 46,92, 50,25 e 46,63, respectivamente;em relação a digestibilidade de materia 

seca in vitro, as maiores taxas foram encontradas nos genótipos 12F38019, 12F38006, 

12F37016, 12F39006, 12F39005, 12F39019, 12F37007, 12F39007, 12F38014, 

12F37014, 12F39014, 12F40014, BRS 655 e BRS 610; 66,99. 

A produção de grãos no Brasil depende muito da precipitação pluviométrica, e 

com isso sempre ocorre déficit na produção de grãos de sorgo (DINIZ, 2010). Nessa 

perspectiva, a Embrapa Milho e Sorgo (2007), vem desenvolvendo pesquisas 

objetivando o desenvolvimento de cultivares de sorgo granífero e forrageiro, com alto 

potencial de rendimento e tolerância as condições de estresses bióticos e abióticos.Tais 

trabalhos têm proporcionando lançamento de cultivares com valores agregados, 

possibilitando melhor desempenho da cultura de acordo com o clima das regiões de 

cultivo (EMBRAPA, 2017). 

Melhoramento Genético do Sorgo 

Segundo a Embrapa (2007), para se começar um trabalho de melhoramento 

genético, o primeiro passo é ir ao Banco Ativo de Germoplasma (BAG), onde está a 

maior coleção de acessos genéticos das diversidades genética das culturas agrícolas. No 

BAG é preservado pela Embrapa Milho e Sorgo, possui cerca de 7.200 acessos de sorgo 

(EMBRAPA, 2007), ficando responsável por desenvolver e disponibilizar as cultivares 
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para o mercado de sementes de híbridos e variedades de sorgo. Durante 30 anos a 

Embrapa Milho e sorgo lançaram 55 cultivares de sorgo (EMBRAPA, 2007). 

A Embrapa Milho e Sorgo desenvolveramhíbridos de sorgo atendendo a procura 

de produtores rurais que prezam pela alta qualidade de forragem e silagem. Os híbridos 

desenvolvidos são BRS 610, BRS 701, BRS 700, BRS 601 e as variedades BRS 506 e 

BRS Ponta Negra; todas essas cultivares têm produção satisfatória, e um rendimento de 

mais ou menos 4mil L/ha de etanol em um período de três meses e meio, tempo do ciclo 

completo (EMBRAPA, 2007; DINIZ, 2010). 

Quanto ao processo de melhoramento genético, o sorgo apresenta modo de 

reprodução intermediário entre autogamia e alogamia, sendo utilizados em seu 

melhoramento os procedimentos de como a hibridação, que irão possibilitar a 

combinação favorável de alelos de diferentes genitores, objetivando a produção de 

novas cultivares (Gomes et al., 2006). Boa parte das cultivares disponível para a 

produção de silagem é híbrida (Schaffert & Trevisan, 1974).O ponto fundamental para o 

melhoramento do sorgo está na hibridação das cultivares, linhagens e populações, pois 

viabiliza a combinação de alelos vantajosos em genitores distintos, objetivando a 

formação de novas cultivares que possuem as características desejáveis (Gomes et al., 

2006), tais quais boa partição de matéria seca ente colmo, folha e panícula, que possa se 

associar a um bom valor nutritivo. 
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Material e Métodos 

Foram realizados dois experimentos no Campus Tancredo de Almeida Neves 

(CTAN), da Universidade Federal de São João Del Rei, em São João Del Rei, MG, na 

região do Campo das Vertentes, no período de dezembro de 2015 a junho de 2016. No 

período do experimento a temperatura variou entre 19,32°C a 23,87°C, como 

apresentado no gráfico abaixo. 

Figura 1- Dados climático, temperatura e precipitação, no período de dezembro de 2015 

a junho de 2016. 

 

Em um experimento, foram avaliados oito genótipos de sorgo para silagem, 

desenvolvidos pelo programa de melhoramento da Embrapa Milho e Sorgo (1141570, 

1141562, 1141572, 1140562, 1141126, 947216, 1141554 e 947072) e seis genótipos 

comerciais (Ponta Negra, IPA2502, FEPRAGO17, FEPRAGO18, BRS610 e BRS 655) 

em um delineamento experimental em blocos casualizados com três repetições. 
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No outro experimento, foram avaliados 21 genótipos de sorgo para silagem 

desenvolvidos pelo programa de melhoramento da Embrapa Milho e Sorgo (13F23019, 

13F23006, 14F20005, 14F20006, 13F20006, 13F03033, 13F26005, 13F26006, 

14F20019, 14F21005, 14F21006, 13F23005, 13F23020, 14F21019, 14F21020, 

13F24006, 13F24019, 14F21021, 14F21028, 13F04006, 14F21022) e quatro genótipos 

comerciais (Ponta Negra, BRS610, BRS655 e Volumax) em um delineamento 

experimental em blocos casualizados com três repetições. 

Nos dois experimentos, as parcelas foram constituídas de duas linhas de 5 m de 

comprimento, espaçadas a 0,70 m. A semeadura foi realizada a uma profundidade de 3 a 

4 cm, em sulcos. O solo foi coletado na camada de 0 a 20 cm e analisado quanto as suas 

características químicas, apresentando os seguintes resultados: pH em água(1:2,5)= 

6,12; P=6,7 mg/dm³; K=160 mg/dm³; Ca²+= 4,63 cmolc/dm³; Mg²+= 0,53 cmolc/dm³; 

Al= 0,00 cmolc/dm³, H + Al= 0,95 cmolc/dm³; MO= 3,70 dag/kg; SB= 5,57 cmolc/dm3; 

CTC (efetiva – t) = 5,57 cmolc/dm3; V% = 85,4.Durante a semeadura, foram aplicados 

70g de adubo 05-20-05 por parcela (35g por linha) e 30 dias após a germinação as 

plantas foram adubadas 460 g de sulfato de amônio por parcela (230 g por linha). Cerca 

de 15 dias após a germinação, foi realizado o desbaste para proporcionar número final 

de 120 plantas por parcela ou 60 plantas por linha (densidade de 12 plantas por m²). 

Antes da adubação de cobertura, foi realizado controle manual das plantas daninhas 

entre as linhas. Foram aplicados 34 e 44 dias após a germinação respectivamente 

Diazinon 40 PM em uma diluição de 1 kg/ha, contra pulgão-verde 

(Schizaphisgraminum) e Mustangue 1ml/L, contra lagarta-do-cartucho 

(Spodopterafrugiperda).  Utilizou-se sorgo comercial nas bordaduras. 

Cerca de 150 dias após o cultivo as plantas foram cortadas e novamente adubadas 

em cobertura, com 230 g de sulfato de amônio por parcela (115 g por linda) e 12 g de 
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cloreto de potássio por parcela (6 g por linha). Após 85 dias de rebrotação as plantas 

foram cortadas rente ao solo e pesadas para estimativa da massa de forragem. Uma 

subamostra foi retirada, separada em lâmina foliar, colmo e forragem morta, sendo 

pesados e levados para estufa de ventilação forçada a 55 ºC até peso constante, para 

estimativa da massa de forragem e dos componentes morfológicos após rebrotação.  

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
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Resultados e Discussão 

No experimento 1 ( avaliação de 15 genótipos) houve diferenças entre as 

genótipos (P<0,05) de sorgo quanto às variáveis, massa de forragem, massa de lâminas 

foliares e massa de colmos, não havendo diferença apenas para massa de forragem 

morta (Tabela 1).  

As cultivares 1141562, Ponta Negra, 1141572, 1141554, BRS610, 1141126 

formaram o grupo de genótipos que apresentaram os maiores valores médios de massa 

de forragem, com destaque para o genótipo Ponta Negra (8.453,2 kg ha-1). Dentre os 

genótipos que apresentaram os menores valores médios de massa de forragem, o 

genótipo BRS506 apresentou o menor valor médio (375,7 kg ha-1). 

Com o objetivo de melhor atender à demanda da pecuária na região Nordeste do 

Brasil, pesquisas coordenadas pela Embrapa Milho e Sorgo foram realizadas em 

diferentes cidades dos estados da região, onde a cultivar BRS Ponta Negra se destacou 

em todos os aspectos agronômicos (rendimentos de massa verde de 55,26t/ha; e massa 

seca de 37,10t/ha) (Santos et al.,2007). Também, neste experimento, no Campo das 

Vertentes a cultivar  BRS Ponta Negra teve melhor desempenho. 

De forma semelhante à massa de forragem, as cultivares Ponta Negra, 1141562, 

1141572 e BRS610 apresentaram os maiores valores de massa de lâminas foliares 

(P<0,05), com destaque para a cultivar Ponta Negra (1.561,03 kg ha-1). Menor massa de 

lâminas foliares foi observado na cultivar BRS506 (115,0 kg ha-1). Perazzo et al. (2013), 

avaliando valores médios dos percentuais de lamina folia, colmo como base na matéria 

seca da cultivar Ponta Negra, observaram 14,95% de lâmina foliar e 61,21% de colmo. 

Para cultivar Ponta Negra (P<0,05) observou-se maior valor médio da massa seca 

de colmos (6.308,2 kg ha-1) com menores valores sendo apresentados pelas cultivares 

BR655, 1141570, Fepagro17, 1141126, Fepagro18, IPA2502 e BRS506 (Tabela 1). 



17 
 

Tabela 1 – Massa de forragem (MF), massa de lâminas foliares (MLF), colmos (MC) e 

forragem morta (MFM) da rebrotação de genótipos de sorgo no Campo das 

Vertentes 

Variedades 
Variáveis  

MF (kg ha-1) MLF (kg ha-1) MC (kg ha-1) MFM (kg ha-1) 

1141562 5707,29 a 1222,5 a 3926,2 b 148,7 a 

Ponta negra 8453,2 a 1561,03 a 6308,2 a 224,7 a 

1141572 5512,3 a 1194,5 a 3665,4 b 179,9 a 

BR655 3408,4 b 553,7 c 2157,5 c 174,0 a 

1141554 7530,94 a 983 b 3481,6 b 149,2 a 

1141570 4009,84 b 842,2 b 2505,2 c 159,2 a 

Fepagro17 2658,4 b 420,6 c 1620,5 c 155,23 a 

BRS610 6751,9 a 1244,5 a 4106,4 b 234,6 a 

1141126 4039,2 a 829,3 b 2588,8 c 149,6 a 

Fepagro18 2658,4 b 713,8 c 1716,2 c 146 a 

IPA2502 2622,7 b 274,66 c 1739,6 c 261,86 a 

947216 3579,4 b 992,8 b 1942,5 c 105,7 a 

947072 3696,1 b 877,1 b 1971,1 c 142,7 a 

BRS506 375,7 b 115,0 c 214,1 c 39,96 a 

*CV (%) 49,47 30,34 45,82 47,17 

*CV: Coeficiente de variação. 

Uma das principais vantagens do sorgo, em relação a outras culturas anuais 

destinadas ao processo de ensilagem, é a possibilidade de uma colheita adicional, 

devido a rebrotação. A quantidade da massa de forragem, que pode ser acumulada 

durante a rebrotação, pode reduzir custos de produção, devido à falta de necessidade de 

uma nova semeadura, como acontece com o milho, por exemplo. No entanto, a 

rebrotação do sorgo depende de fatores edafoclimáticas e da própria cultivar. Nesse 
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sentido, as cultivares 1141562, Ponta Negra, 1141572 e BRS610 além de terem 

apresentado maior massa de forragem, apresentaram maior massa de lâminas foliares e 

colmos, indicando que a ensilagem dessa rebrotação, possui o potencial de produzir 

silagens de qualidade superior, causando reflexos positivos no sistema de produção. 

No experimento 2 (avaliação de 25 genótipos), houve diferenças (P<0,05) entre os 

híbridos de sorgo para  as variáveis massa de lâminas foliares e massa de colmos. Não 

houve diferença para massa total de forragem de massa de forragem morta (Tabela 2). 

Entretanto a produção de forragem na rebrota, que variou entre 2338,8 e 11918,4 

kgMS.ha-1 pode ser considerada compatível com o observado por outros autores 

(Portugal et al., 2003). 

Tabela 2 –Massa de lâminas foliares (MLF), colmos (MC) da rebrotação de genótipos de sorgo 

no Campo das Vertentes 

Variedades 
Variáveis   

 

MLF (kg ha-1) MC (kg ha-1) 

 

 

13F23019  1703,5a 4936,9a   

13F23006  1184,0a 4327,0a   

13F20006  785,4b 3582,3a   

13F03033  1226,6a 4857,2a   

13F26005  696,7b 2426,1b   

13F26006  669,3b 2397,1b   

14F20019  554,7b 2067,0b   

14F21005  1171,2a 4244,3a   

14F21006  863,8b 2881,5b   

13F23005  798,8b 2619,8b   

13F23020  1046,9a 3144,7b   

14F21019  791,43b 2856,2b   

14F21020  751,5b 25587b   
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13F24006  630,5b 2858,5b   

13F24019  456,8b 1361,4b   

14F21021  740,3b 1984,9b   

14F21028  1273,1a 2797,6b   

13F04006  1085,1a 4383,9a   

14F21022  651,1b 1783,0b   

14F20005  492,0b 2037,7b   

14F20006  585,7,7b 2417,9b   

Volumax  1400,0a 4088,6a   

Ponta Negra  980,57a 4595,1a   

BRS610  924,06b 4573,8a   

BRS655  433,1b 2225,3b   

CV (%)  33,54 49,12   

*CV: Coeficiente de variação. 

Os híbridos 13F23019, 13F23006, 13F03033, 14F21005, 13F23020,14F21028, 

Volumax e Ponta negraformaram o grupo de genótipos que apresentaram os maiores 

valores médios de massa de lâmina foliar, com destaque para a o híbrido 13F23019 

(1703,5 kg ha-1). Dentre os genótipos que apresentaram os menores valores médios de 

massa de forragem, o hibrido 13F24006 apresentou o menor valor médio (630,5 kg ha-1) 

(Tabela 2). Vale salientar que a produção de folha é de extrema importância, uma vez 

que determina a capacidade fotossintética das plantas e consequentemente sua 

produção. 

A fração colmo é considerada como o principal responsável pela produção de 

silagens de menor valor nutritivo, devido a sua baixa qualidade nutricional. Houve 

diferença significativa (P <0,05) para a característica produção de colmo (Tabela 2), 

sendo que o híbrido 13F23019 se destacou. Esta variável é importante, pois sua 

proporção na planta, juntamente com o porte da planta, podem classificar os híbridos de 
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sorgo em graníferos (porte baixo), duplo propósito (porte intermediário) e forrageiros 

(porte alto), segundo Zago (1991). Para essa característica os híbridos comerciais 

Volumax, Ponta Negra e BRS 655 também se destacaram, com produção de 4595,1, 

4573,8 e 4008,6 kg/ha, respectivamente, sendo agrupados juntamente com os genótipos 

mais produtivos.  

Em pesquisa realizada por Araujo (2006), a cultivar comercial Volumax se 

destacou positivamente na produção de folhas na matéria natural apresentando uma 

porcentagem de 16,44%. Segundo Rodrigues (2004), a cultivar comercial BRS 610, 

apresenta porte alto, em torno de 2,50 metros; colmos secos, como excelente padrão 

fermentativo. Silva et al. (2011) desenvolveram pesquisas com a cultivar BRS 610 em 

regiões de condições precárias, obtiveram cerca de 10,16% da fração de folha da 

matéria seca total. 

Os genótipos 13F23019, 13F23006, 13F20006, Volumax e Ponta Negra 

apesentaram maior produção de forragem na rebrota, com destaque para a produção de 

lâminas foliares, o que indica o potencial de produzir silagens de qualidade superior. 

 

Conclusões 

A produção de forragem na rebrota dos genótipos de sorgo 1141562, Ponta Negra, 

1141572, BRS610, 13F23019, 13F23006, 13F20006 eVolumaxpode ser considerada 

promissora para a região do Campo das Vertentes. 
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