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A exploração agrícola do sorgo granífero (Sorghum bicolor) no Brasil é interessante diante da 

demanda mundial por grãos para a alimentação animal e humana. O sorgo surge como opção de 

cultivo em substituição ao milho em plantios de segunda safra por suas características de 

tolerância ao estresse hídrico. O presente trabalho avaliou o comportamento produtivo de 

híbridos de sorgo granífero em segunda safra no município de Sinop-MT. Foi implantado, em 22 

de março de 2013, um experimento no delineamento experimental de blocos casualizados, com 

três repetições, nos moldes do ensaio de Valor de Cultivo e Uso exigidos pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento para registro de cultivares. Foram avaliados 25 híbridos 

de sorgo granífero, sendo 22 provenientes do programa de melhoramento da Embrapa e três 

comerciais. As características avaliadas foram: florescimento, altura de plantas, umidade e 

produtividade de grãos. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e 

as médias foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). A ANOVA demonstrou 

diferenças significativas entre os genótipos para todas as características avaliadas, mostrando 

assim possibilidade de seleção. Os resultados obtidos pelo teste de Scott-Knott mostraram que os 

híbridos experimentais 1099020, 1167010 e 1167093 obtiveram as maiores produtividade de 

grãos quando comparados com os demais materiais. Observou-se a formação de cinco grupos de 

florescimento sendo os híbridos 1096019 e o 1169054 os mais precoces, com florescimento 

médio aos 56 dias após o plantio. Os mais tardios foram 1096012, 1170026, 1099038 e 1167026, 

que floresceram em torno de 67 dias. Para a altura de plantas foram observados quatro grupos 

sendo os híbridos de menor porte o 1099038, 1099034 e 1096012, com média de 92,45 cm e os 

maiores, 1096019, 1099020, 1096030 e 1170026 com média de 131,25 cm. Os híbridos 

experimentais mais produtivos também demonstraram valores de interesse comercial para 

demais características avaliadas, assemelhando-se ao híbrido comercial BRS 330, demonstrando 

ter potencial para lançamento. Entretanto, para isso, novos testes em diferentes locais e anos, 

devem ser realizados para uma recomendação segura de cultivo. 
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