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RESUMO 

 

AKER, A. M.  DESEMPENHO AGRONÔMICO E QUALIDADE NUTRICIONAL DE 

HÍBRIDOS DE SORGO SILAGEIRO. 2020. 95 p. Tese (Doutorado em Produção Vegetal) 

– Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina. 

 

O sorgo silageiro desponta como excelente opção de forragem nos diversos sistemas 

agropecuários do Brasil. No entanto, há necessidade de pesquisas com a cultura, principalmente 

no que se refere ao comportamento dos genótipos cultivados em multiambientes. Dois artigos 

científicos foram realizados para a confecção desta tese: no Artigo Científico I os objetivos 

foram: a) estudar o desempenho agronômico na produtividade de massa verde de 25 híbridos 

de sorgo silageiro; b) estudar o efeito da interação entre genótipos e ambientes e recomendar os 

híbridos mais estáveis e adaptados para as regiões de estudo a partir da abordagem de modelos 

mistos combinada a análise de fatores. De acordo com os resultados, foi possível afirmar que o 

uso dos modelos mistos, combinada à análise de fatores, permitiu identificar genótipos que 

apresentaram alta produtividade e estabilidade genotípica e que foram responsivos à melhoria 

dos ambientes. Os híbridos 15F30005 e 15F27011 apresentam a maior e menor produtividade 

de massa verde, respectivamente, enquanto que 15F26006 e Volumax são os híbridos de maior 

e menor estabilidade, respectivamente. O híbrido 13F03034 respondeu a melhoria dos 

ambientes e teve a maior produtividade em Santo Antônio do Goiás, Cocos e Sete Lagoas. 

Sendo também o híbrido recomendado para os locais com correlação positiva (Santo Antônio 

do Goiás/GO, Cocos/BA, Sete Lagoas/MG e Nova Porteirinha/MG), enquanto o híbrido 

17F15007 foi o mais recomendado para uso nos locais com correlação negativa (Sinop/MT e 

São João del Rei/MG). No Artigo Científico II, o objetivo foi estudar a inter-relação entre 

caracteres agronômicos e bromatológicos de 25 híbridos de sorgo silageiro quando cultivados 

em três ambientes distintos. Apesar da existência da interação entre genótipos e ambientes, foi 

possível realizar a seleção de variáveis de interesse para aumentar, simultaneamente, a 

produtividade e a qualidade da silagem, devido a inter-relação entre as variáveis agronômicas 

e bromatológicas. Essas informações são importantes nos programas de melhoramento genético 

que buscam identificar híbridos que apresentem maior qualidade nutricional adequada com foco 

na produção de silagem, reduzindo custos com estudos posteriores.  

 

Palavras chave: Adaptabilidade e estabilidade. Modelos mistos. Sorghum bicolor (L.) Moench. 

Silagem



 

 

ABSTRACT 

 

AKER, A. AGRONOMIC PERFORMANCE AND NUTRITIONAL QUALITY OF 

SILAGE SORGHUM HYBRIDS. 2020. 95 p. Thesis (Doctoral degree in Vegetable 

Production) - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina. 

 

Silage sorghum emerges as an excellent forage option in the various agricultural systems in 

Brazil. However, there is a need for research with culture, especially with regard to the behavior 

of genotypes grown in various environments. Two scientific articles were made to make these 

articles: First Scientific Article the objectives were: a) to study the agronomic performance in 

the research of green mass of 25 silage sorghum hybrids; b) to study the effect of the interaction 

between genotypes and environments and to recommend the most stable and adapted hybrids 

for study regions from the approach of mixed models combined with factor analysis. According 

to the results, it was possible to determine the use of mixed models combined with the analysis 

of factors that can be identified as risk factors that can be identified with high precision and 

genotypic stability and which were responsible for the improvements in the environments. The 

15F30005 and 15F27011 hybrids have the highest and the lowest green mass rate, respectively, 

while 15F26006 and Volumax are the hybrids with the highest and lowest stability, 

respectively. The 13F03034 hybrid responded to the improvement of environments and had a 

greater recovery in Santo Antônio de Goiás, Cocos and Sete Lagoas. It is also the recommended 

hybrid for locations with positive correlation (Santo Antônio de Goiás/GO, Cocos/BA, Sete 

Lagoas/MG and Nova Porteirinha/MG), while the hybrid 17F15007 was the most 

recommended for use in locations with negative correlation (Sinop/MT and São João del 

Rei/MG). In Secund Scientific Article, the objective was to study an interrelation between 

agronomic and bromatological traits of 25 silage sorghum hybrids when grown in three 

different environments. Despite exposure to the interaction between genotypes and 

environments, it was possible to make the selection of variables of interest to increase silage 

reduction and quality, due to the interrelationship between agronomic and bromatological 

variables. This information is important in breeding programs that the bus camera identifies 

hybrids that have higher adequate nutritional quality with a focus on silage production, safe 

costs with further studies. 

 

Keywords: Adaptability and stability. Mixed models. Sorghum bicolor (L.) Moench. Silage
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1 INTRODUÇÃO  

 

Diversos estudos alertam sobre as mudanças climáticas que serão limitantes para a 

produção de alimentos em todo o mundo nas próximas décadas. Sendo que a produtividade de 

muitas culturas pode ser limitada devido aos estresses promovidos por fatores como: falta ou 

excesso de água, alterações na temperatura ou baixa disponibilidade de nutrientes no solo às 

quais as plantas estarão expostas (ASSAD et al., 2008). Esses desafios provocados afetam o 

crescimento e desenvolvimento das plantas, pois, sob tais condições, elas desenvolvem 

mecanismos e apresentam diferentes respostas, incluindo mudanças morfológicas, fisiológicas, 

bioquímicas e moleculares, ocasionando danos em todas as fases de desenvolvimento da cultura 

podendo chegar a níveis irreversíveis (AKINSEYE et al., 2020).  

Em decorrência dos aspectos sobre as mudanças climáticas e as perspectivas para a 

cadeia produtiva agrícola, diversas pesquisas estão voltadas para o desenvolvimento e o 

aperfeiçoamento das atividades e tecnologias que incorporem a sustentabilidade com a 

eficiência produtiva dos cultivos agropecuários, aliado ao uso de culturas que apresentem bons 

rendimentos e baixo custo de produção (ZHANG et al., 2017). Como opção de espécies que se 

mostram como alternativa rentável para uso nos sistemas agrícolas, o sorgo (Sorghum bicolor, 

L. Moench) se destaca por apresentar importância socioeconômica, devido ao seu potencial 

produtivo, composição química de valor nutritivo, associado a ampla variedade de uso e 

aplicações, quer na alimentação humana ou como matéria-prima impulsionadora de diversos 

produtos industriais, oferecendo produto de elevada qualidade, em relação a outras forrageiras 

(VISARADA e ARUNA, 2019).  

Além disso, devido a sua variabilidade genética, a cultura possui ampla janela de 

semeadura, podendo ser utilizado tanto na safra como na safrinha, devido a sua adaptação em 

diversos ambientes, o que possibilita a sua expansão em diferentes regiões produtoras. E dentre 

os diferentes tipos de sorgo existente, o sorgo silageiro vem ganhando destaque nos sistemas 

de manejo nutricional de ruminantes como matéria prima para a produção de silagem, tanto no 

setor da pecuária bovina leiteira quanto no uso para gado de corte especialmente quando se 

encontram sob confinamento, sendo estratégia crucial para a otimização dos índices 

zootécnicos dos rebanhos (DANIEL et al., 2019).  

O destaque em silagens com sorgo se deve as características agronômicas e 

bromatológicas, devido a produtividade elevada, composição química de alto valor nutritivo, 

permitindo um bom consumo pelos animais (VERIATO et al., 2018). Além disso, possui 

tolerância a estresses bióticos e abióticos, resultando na adaptação a diferentes ambientes 
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(BHAT et al., 2019). Contudo, seus atibutos agronômicos e bromatológicos variam em função 

do material genético e das condições edafoclimáticas do local de cultivo. Consequentemente, 

há variações de rendimentos e morfologia da planta e padrões de fermentação, resultando em 

silagens de diferentes qualidades, influenciando diretamente no desempenho animal. Isso pode 

ser explicado por fatores característicos, como particularidade climática local, nível tecnológico 

adotado pelo produtor, escolha de genótipos inadequados e poucas informações sobre o 

potencial genético de cada híbrido disponível no mercado que sejam recomendados para o local 

de cultivo (MOURA et al., 2016).  

No entanto, é essencial o desenvolvimento de pesquisas, no intuito de conhecer o 

comportamento dos genótipos, considerando suas características agronômicas e 

bromatológicas. Essas demandas têm direcionado os programas de melhoramento a realizar 

pesquisa em diferentes ambientes na busca por genótipos superiores, que demonstrem bom 

desempenho em campo, qualidade nutricional elevada, e que apresentem respostas positivas de 

adaptabilidade as melhorias ambientais e que, suas características se mantenham estáveis nos 

sistemas de produção e às condições ambientais nas várias regiões produtoras do Brasil 

(DANIEL et al., 2019). Visto que, em condições variadas de cultivo, vários genes são induzidos 

nas plantas, desencadeando respostas complexas desde a ativação de genes de respostas 

adaptativas até a percepção e reconhecimento do sinal de estresse (UATE et al., 2019).    

Considerando que o efeito do ambiente possui elevada relevância na manifestação 

fenotípica nas características desejáveis, antes do lançamento de novos híbridos de sorgo 

silageiro no mercado, é imprescindível que eles sejam testados em vários locais durante 

algumas safras (anos). A variação no desempenho e o potencial produtivo dos genótipos em 

diversos ambientes são determinados de acordo com seus componentes genéticos, pelo 

ambiente e pela interação planta-ambiente (HUNT et al., 2020). O estudo da interação entre 

genótipos e ambientes reflete as diferentes respostas dos genótipos às mudanças ambientais. A 

sua ocorrência se dá quando a contribuição dos genes que controlam o caráter ou o nível de 

expressão destes difere entre os ambientes, na qual, reduz a associação entre os valores 

fenotípicos e genotípicos (AL-NAGGAR et al., 2018).  

Os programas de melhoramento de sorgo levam em média oito anos para o 

lançamento de um novo híbrido comercial. Portanto, conhecer o efeito da interação entre 

genótipos e ambientes é essencial para aproveitar a variabilidade genética existente e assim 

facilitar o processo de seleção de genótipos superiores que sejam adaptados a determinadas 

condições ambientais, de forma ampla ou específica, além de identificar materiais que possuam 

estabilidade de produção ao longo dos anos e nos diferentes locais de cultivo e que futuramente 
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poderão ser liberados pelos órgãos de fiscalização para que sejam recomendados de forma 

adequada (BUSTOS-KORTS et al., 2018).  

Neste sentido, o uso de métodos estatísticos facilitam o processo de recomendação 

de novos genótipos nos programas de melhoramento, reduzindo tempo para o lançamento de 

novos materiais no mercado. Com redução de custo financeiros em estudos em campo, 

permitindo modelar o efeito da interação entre genótipos e ambientes, de modo que tal efeito 

seja contabilizado para a obtenção das médias ajustadas dos genótipos em cada ambiente 

(MADAKEMOHEKAR et al., 2015). Dentre os diversos métodos utilizados, uma das 

alternativas que se destaca para análise de dados é a abordagem de modelos mistos 

(HENDERSON, 1959). A metodologia tem a estimação de componentes de variâncias, pela 

Máxima Verossimilhança Restrita (REML- Restricted Maximum Likelihood) (PATTERSON 

e THOMPSON, 1971) com a obtenção dos valores genotípicos preditos, pelo melhor preditor 

linear não viesado (BLUP – Best Linear Unbiased Prediction) e a estimativa não viesada (BLUE 

– Best Linear Unbiased Estimator) (CULLIS et al., 2014).  

A técnica de modelos mistos permite melhor exploração dos dados e descrição de 

efeitos fixos e aleatórios de interesse no modelo. Além disso, na análise conjunta em múltiplos 

ambientes, diferentes estruturas podem ser utilizadas para o ajuste das matrizes de variâncias-

covariâncias (VCOV) genéticas e residuais entre ambientes, permitindo modelar as correlações 

entre estes, bem como, verificar a existência de heterogeneidade de variâncias para os efeitos 

genéticos e residuais entre ambientes (UATE et al., 2019), possibilitando estimar com precisão 

o desempenho agronômico e a qualidade bromatológica de híbridos de sorgo e seus efeitos em 

diferentes ambientes. 

Assim, busca-se com esta pesquisa, estudar a interação entre genótipos e ambientes 

sobre o desempenho agronômico e bromatológico de 25 híbridos de sorgo silageiro e identificar 

híbridos superiores com adaptabilidade e estabilidade para produção de silagem cultivados em 

diferentes ambientes. 
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ARTIGO CIENTÍFICO I 

INTERAÇÃO ENTRE GENÓTIPOS E AMBIENTES PARA PRODUTIVIDADE DE 

MASSA VERDE EM HÍBRIDOS DE SORGO SILAGEIRO VIA MODELOS MISTOS 

 



 

 

RESUMO 

 

INTERAÇÃO ENTRE GENÓTIPOS E AMBIENTES PARA PRODUTIVIDADE DE 
MASSA VERDE EM HÍBRIDOS DE SORGO SILAGEIRO VIA MODELOS MISTOS 

 
O sorgo vem apresentando crescimento notável nos últimos anos nos sistemas agropecuários 

em várias regiões do mundo. Em programas de melhoramento genético se faz necessário a 

utilização de métodos estatísticos que permitam modelar o efeito da interação entre genótipos 

e ambientes e os padrões de adaptabilidade e estabilidade dos dados analisados. Assim, 

objetivou-se: (I) estudar o efeito da interação entre genótipos e ambientes e (II) verificar a 

adaptabilidade e estabilidade da produtividade de massa verde (t ha-1) de híbridos de sorgo 

silageiro, por meio da abordagem de modelos mistos combinada a análise de fatores. Foram 

conduzidos ensaios de valor de cultivo e uso (VCU) com 25 híbridos de sorgo silageiro em seis 

locais: Cocos/BA; Nova Porteirinha/MG; Santo Antônio do Goiás/GO; São João del Rei/MG; 

Sete Lagoas/ MG e Sinop/MT na safra 2018/2019. O delineamento foi em blocos casualizados 

com três repetições. Os dados foram submetidos a análise individual e conjunta. A 

produtividade dos híbridos variou entre os ambientes. Sinop e Sete Lagoas apresentaram as 

maiores médias de produtividade de massa verde. O comportamento dos híbridos foi 

semelhante em Sete Lagoas e Santo Antônio de Goiás e divergente em Sinop e São João del 

Rei. Dois híbridos (15F30005 e 15F27011) apresentam a maior e menor produtividade de massa 

verde, respectivamente, enquanto que 15F26006 e Volumax são os híbridos de maior e menor 

estabilidade, respectivamente. O híbrido 13F03034 foi o mais recomendado para os locais com 

correlação positiva (Santo Antônio do Goiás, Cocos, Sete Lagoas e Nova Porteirinha), enquanto 

que híbrido 17F15007 foi recomendado para uso nos locais com correlação negativa (Sinop e 

São João del Rei). Já o híbrido 15F30005 foi o mais adequado para recomendação geral. A 

utilização dos métodos de modelos mistos combinada a análise de fatores foi útil na obtenção 

das estimativas de parâmetros genéticos e na recomendação dos hídridos, apresentando-se 

como ferramenta eficientes para seleção de híbridos superiores nos programas de melhoramento 

genético, visando a redução de tempo com processos mais rápidos e com custos financeiros 

reduzidos em estudos futuros. 

 

Palavras-chave: Adaptabilidade e estabilidade. Fator analítico. REML/BLUP. Sorghum 

bicolor (L.) Moench. 



 

 

ABSTRACT 

 

INTERACTION BETWEEN GENOTYPES AND ENVIRONMENTS FOR GREEN 

MASS PRODUCTIVITY IN SILAGE SORGHUM HYBRIDS VIA MIXED MODELS 

 

Sorghum has shown remarkable growth in recent years in agricultural systems in various 

regions of the world. In breeding programs it is necessary to use statistical methods that allow 

to model the effect of the interaction between genotypes and environments and the patterns of 

adaptability and stability of the analyzed data. Thus, the objective was: (I) to study the effect of 

the interaction between genotypes and environments and (II) to verify the adaptability and 

stability of green mass productivity (t ha-1) of silage sorghum hybrids, through the models 

approach mixed combined factor analysis. Cultivation and use value tests (VCU) were 

conducted with 25 silage sorghum hybrids in six locations: Cocos / BA; Nova Porteirinha / MG; 

Santo Antônio do Goiás / GO; São João del Rei / MG; Sete Lagoas / MG and Sinop / MT in 

the 2018/2019 harvest. The design was randomized blocks with three replications. The data 

were submitted to individual and joint analysis. Hybrid productivity varied between 

environments. Sinop and Sete Lagoas had the highest averages of green mass productivity. The 

behavior of the hybrids were similar in Sete Lagoas and Santo Antônio de Goiás and divergent 

in Sinop and São João del Rei. Two hybrids (15F30005 and 15F27011) have the highest and 

lowest green mass productivity, respectively, while 15F26006 and Volumax are the hybrids of 

greater and lesser stability, respectively. The hybrid 13F03034 was the most recommended for 

locations with positive correlation (Santo Antônio do Goiás, Cocos, Sete Lagoas and Nova 

Porteirinha), while hybrid 17F15007 was recommended for use in locations with negative 

correlation (Sinop and São João del Rei). The hybrid 15F30005 was the most suitable for 

general recommendation. The use of mixed model methods combined with factor analysis was 

useful in obtaining estimates of genetic parameters and in recommending hydrids, presenting 

itself as an efficient tool for selecting superior hybrids in breeding programs, aiming at reducing 

time with faster processes and with reduced financial costs in future studies. 

 

Keywords: Adaptability and stability. Analytical fator. REML / BLUP. Sorghum bicolor (L.) 

Moench.



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cultura do sorgo (Sorghum bicolor) cresceu nos últimos anos devido a sua 

variedade de uso e aplicações nos sistemas agropecuários em várias regiões do mundo. O 

silageiro, entre os tipos de sorgo existentes, destaca-se pela alta produtividade, composição 

química de alto valor nutritivo, e adaptabilidade a diferentes ambientes (VISARADA; ARUNA, 

2019). No Brasil, devido a diversidade de sistemas de produção, há grande demanda por 

genótipos que atendam a necessidade do mercado com garantias da expressão do seu potencial 

produtivo, mesmo em condições edafoclimáticas inadequadas (PERAZZO et al., 2017).  

Programas de melhoramento genético, destinados a produção de silagem, 

consideram aspectos adaptativos da planta, produtividade, composição bromatológica com 

características nutricionais e fermentativas adequadas, além de oferecer produto de elevada 

qualidade, aliado ao baixo custo de produção em relação a outras forrageiras (COSTA et al., 

2016). Os programas de melhoramento de sorgo levam em média oito anos para lançar um novo 

híbrido comercial, portanto, conhecer o efeito da interação entre genótipos e ambientes é 

essencial para seleção de genótipos superiores adaptados a determinadas condições ambientais, 

de forma ampla ou específica, além de identificar materiais que possuam estabilidade de 

produção ao longo dos anos e em diferentes locais e que futuramente poderão ser liberados 

pelos órgãos de fiscalização e ecomendados de forma adequada.  

Métodos estatísticos permitem modelar o efeito da interação entre genótipos e 

ambientes, de modo que tal efeito seja contabilizado para a obtenção do verdadeiro potencial 

genético da cultura. Dentre os diversos métodos propostos, uma das alternativas para a análise 

de dados é a abordagem de modelos mistos (HENDERSON, 1959). Nos modelos mistos, 

diferentes estruturas podem ser utilizadas para o ajuste das matrizes de variâncias e covariâncias 

(VCOV), permitindo modelar as correlações entre ambientes, e verificar a existência de 

heterogeneidade de variâncias para os efeitos genéticos e residuais entre ambientes (CULLIS 

et al., 2014; DIAS et al., 2018).  

Com base no exposto, os objetivos deste trabalho foram: I) estudar o desempenho 

agronômico na produtividade de massa verde de 25 genótipos de sorgo silageiro; II) estudar o 

efeito da interação entre genótipos e ambientes e recomendar os híbridos mais estáveis e 

adaptados para as regiões de estudo a partir da abordagem de modelos mistos combinada a 

análise de fatores.



 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 
 Dados fenotípicos  

 
Vinte e dois híbridos experimentais de sorgo silageiro desenvolvidos pela Embrapa Milho e Sorgo (13F03034; 13F23005; 13F23019; 

13F23020; 13F26006; 14F20005; 14F21021; 14F21028; 15F26005; 15F26006; 15F26019; 15F26022; 15F26027; 15F27005; 15F27006; 

15F27011; 15F27012; 15F27013; 15F30005; 15F30006; 17F15007; 17F15028) e três híbridos comerciais (BRS 655; BRS 658 e VOLUMAX) 

foram avaliados durante a safra 2018/2019 sob condições de sequeiro em seis locais (ambientes), sendo eles: Cocos, Bahia, Brasil (COC); Nova 

Porteirinha, Minas Gerais, Brasil (NP); Santo Antônio do Goiás, Goiás, Brasil (GOI); São João Del Rei, Minas Gerais, Brasil  (SJR); Sete Lagoas, 

Minas Gerais, Brasil (SL) e Sinop, Mato Grosso, Brasil (SI). As descrições das características dos locais estão apresentadas na Tabela 1 e os dados 

meteorológicos de cada local durante a condução dos experimentos em campo são mostrados na Figura 1. 

 

Tabela 01 – Descrição das áreas experimentais de híbridos de sorgo silageiro na safra de 2018/2019. 

Local* Latitude Longitude Altitude Bioma  Clima** Tipo de solo Plantio Colheita Ciclo 

COC 14°50'41,57''S 45°57'28,68''W 933 Cerrado Aw Argissolo Vermelho Amarelo distrófico latossólico 21/11/2018 26/03/2019 125 

NP 15°48'10,80''S 43°18'03,60''W 533 Cerrado Aw Latossolo Vermelho Amarelo de textura média 21/11/2018 14/03/2019 113 

GOI 16°29'08,02''S 49°17'57,14''W 769 Cerrado Aw Latossolo Vermelho-distrófico de textura argilosa 29/11/2018 01/04/2019 123 

SJR 21°06'17,27''S 44°10'26,02''W 888 
Cerrado/Mata 

Atlântica  
Cwb Latossolo Vermelho Amarelo 14/11/2018 06/03/2019 112 

SL 19°27'16,05''S 44°10'26,02''W 727 Cerrado Cwa Oxissolo Vermelho de textura argilosa 29/11/2018 21/03/2019 112 

SI 11°51'36,33''S 55°37'20,73''W 384 Amazônico  Am Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico Plíntico 19/11/2018 08/03/2019 109 
* COC: Cocos/BA; NP: Nova Porteirinha/MG; GOI: Santo Antônio do Goiás/GO; SJR: São João del Rei/MG; SL: Sete Lagoas/MG e SI: Sinop/MT. 
** Clima de acordo com a classificação de Köppen. Aw: Clima tropical savânico com estação mais seca no inverno e precipitação anual total média inferior a 250 mm; Cwb: 
Clima subtropical de altitude, com inverno seco e verão temperado, chuvas de verão-outono; Cwa: Clima subtropical húmido, com inverno seco e verão quente, chuvas de 
verão-outono e temperatura média do ar superior a 22°C; Am: Clima tropical monçônico, apresenta uma precipitação total anual média superior a 1500 mm.  
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Figura 1 – Precipitação pluviométrica (barras) e temperatura diária média (linha) no período 

de condução dos ensaios de VCU em Cocos/BA; Nova Porteirinha/MG; Santo 

Antônio do Goiás/GO; São João Del Rei/MG; Sete Lagoas/ SL e Sinop/MT na safra 

2018/2019. Fonte: Estações meteorológicas da National Aeronautics and Space 

Administration - Prediction Of Worldwide Energy Resources (NASA/POWER). 
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 Delineamento experimental  

 

O delineamento foi em blocos casualizados com três repetições, totalizando 75 

parcelas em cada local avaliado. Cada parcela continha duas linhas de cinco metros de 

comprimento, espaçadas por 0,70 metros entre si. A abertura dos sulcos e distribuição de adubo 

de base foi feita mecanicamente e a semeadura ocorreu de forma manual, com distribuição da 

semente ao longo da linha. Após a emergência realizou-se o desbaste deixando dez (10) plantas 

por metro linear. A adubação de plantio e cobertura foram realizadas com base na análise de 

solo de cada local e os demais tratos culturais foram preconizados de acordo a necessidade da 

cultura.  

Quando as plantas apresentaram estádio de grãos leitoso/pastoso (estádio V7/V8), 

todo o material presente na área útil de cada parcela foi cortado manualmente, a cerca de 20 cm 

da superfície do solo, e determinada a pesagem em kg parcela-1. Posteriormente os dados foram 

transformados para toneladas por hectare (t ha-1), e o resultado utilizado para determinação da 

produtividade de massa verde (PMV t ha-1). 

 

 Análises estatísticas  

 

Os modelos mistos foram ajustados usando o pacote estatístico ASReml-R v.3 

(BUTLER et al., 2009) disponível para o software R – versão 3.6.1 (R Core Team, 2019), que 

estima os componentes de variância a partir do método da máxima verossimilhança restrita 

(REML), utilizando o algoritmo Average Information (AI) (GILMOUR et al., 1995). 

  

2.3.1. Análise individual  

 

Para a avaliação da variabilidade genética entre os tratamentos foram realizadas 

análises individuais para cada ensaio (local), de acordo com o modelo abaixo: 

 

Onde Yijk é o efeito do tratamento i dentro do bloco j na repetição k; μ é a média 

geral; Rk é o efeito fixo de repetição; Ti é o efeito aleatório de tratamentos, com t~N (0, Ijk σb
2

; 

Bj(k) é o efeito aleatório de bloco dentro de repetição, com b~N (0, Ijk σb
2

); e e é o vetor de 

resíduos, com e~N (0, Ijk σb
2

); σt
2é a variância de tratamentos, σb

2 é a variância de bloco dentro 

de repetição e σe2 é a variância do erro. 1ijk é o vetor (ijk x 1) de uns. E Ii, Ijk e Iijk são matrizes 

Yijk = μijk + Rk + Ti + Bj(k) + eijk 1 
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identidade com suas correspondentes ordens. 

Também foram estimados a herdabilidade generalizada, e o coeficiente de variação 

residual (CV). As medidas da herdabilidade (h2), proposta por Cullis et al. (2006), foram 

estimadas por meio das seguintes equações: 

 

Em que PEV (Prediction Error Variance) corresponde a variância média da 

diferença entre dois efeitos genéticos preditos, e 𝜎𝑡2  é a variância genética de tratamentos. Já o 

coeficiente de variação foi obtido de acordo com a fórmula: 

 

Onde 𝜎  é o desvio padrão da variância residual (erro) e μ é a média geral de cada 

ensaio de VCU.  

 

2.3.2. Análise conjunta  

 

A análise conjunta de todos os ensaios foi realizada em duas etapas. Inicialmente, 

para obtenção das médias ajustadas dos híbridos e os resíduos ambientais, considerou-se o 

efeito fixo dos híbridos para verificação de delineamento experimental. No segundo estágio, o 

ajuste ocorreu entre os ambientes, utilizando as médias dos híbridos ajustadas e a matriz de 

variância e covariância (VCOV), sendo realizada de acordo com a equação: 

 

Onde, Yijkl é o efeito do indivíduo i dentro do bloco j na repetição k no local l; μ é a 

média geral; Ll é o efeito fixo do local l (l = 1, ...,6); Rk(l) é o efeito fixo da repetição k (k = 1, 

...,3) no local l; Bj(kl)  é o efeito aleatório do bloco j (j = 1, ...,5) dentro da repetição k no local l, 

com b~N (0, Ijkl  σb
2); Ti(l) o efeito aleatório do indivíduo i (i = 1,...,25) no local l, com t ~ NM 

(0, G ⨂ Il); onde 𝐺 é a matriz de variância para o efeito genético de tratamento dentro de local 

com dimensão l x l. ; eijkl é o erro experimental, com e ~NM (0, Σ), em que Σ corresponde à 

matriz de variância e covariância residual. 

Para ajuste das estruturas da matriz de variância e covariância (VCOV) genética e 

residual foram utilizados os modelos não estruturado (US) para a matriz genética e o diagonal 

(DIAG) para a matriz residual. O modelo US considera uma variância genética para cada local 

e todas as covariâncias entre os locais, enquanto que o modelo DIAG considera uma variância 

genética para cada local, mas não assume correlações genéticas entre os ambientes.  

Os coeficientes de correlação de Pearson foram estimados para as combinações 

duas a duas entre os locais. As correlações foram classificadas como bem fraca (0,00 a 0,19); 

            CV % = σ2
r/μ 

h2 = 1 – [PEV/(2 X σt
2)] 2 

3 

Yijkl = μ + Ll + R k(l) + Bj(kl) + Ti(l) + eijkl 4 
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fraca (0,20 a 0,39); moderada (0,40 a 0,69); forte (0,70 a 0,89); e muito forte (0,90 a 1,00). E 

também foram classificadas como positivas quando as variáveis aumentaram paralelamente ou 

negativas quando houve tendência de uma variável aumentar enquanto a outra diminuiu (DIAS 

et al., 2018). 

 

2.3.3. Análise de adaptabilidade e estabilidade  

 

Gráficos de regressão latente para os 25 híbridos de sorgo silageiro com suas 

respectivas médias de PMV foram construídos. A análise de fatores foi utilizada entre as cargas 

ambientais (FA1 e FA2) e entre os escores dos tratamentos, para verificar a adaptabilidade 

(resposta) e a estabilidade dos híbridos aos diferentes ambientes avaliados. Após estimar os 

componentes de variância, o fator score para tratamento (f) e o fator loadings para ambiente (δ) 

foram obtidos como descrito por Resende e Thompson (2004). As cargas ambientais foram 

rotacionadas, permitindo a utilização da máxima covariância genética dos dados de 

produtividade de massa seca quando analisado o primeiro fator, e a segunda maior covariância 

genética quando analisado o segundo fator (CULLIS et al., 2010).  

Também, foi construído um gráfico biplot para verificar o efeito da interação entre 

genótipos por ambiente, bem como a adaptabilidade e estabilidade pela análise de fatores. O 

gráfico foi baseado nas cargas para cada ambiente e escores fatoriais dos 25 híbridos de sorgo 

silageiro utilizando o modelo de fator analítico de segunda ordem (FA2). As análises, foram 

realizadas no pacote GGEBiplot2, disponível no software estatístico R (R Core Team, 2019).  



 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Análise individual 

Com base nas análises individuais, observou-se grande variabilidade para o 

comportamento dos híbridos ao longo dos diferentes locais (TAB. 2). Isso mostra que os locais 

apresentaram características distintas do ponto de vista de potencial produtivo.  

  

Tabela 2 – Parâmetros genéticos obtidos a partir das análises individuais de cada local, para 

produtividade de massa verde (PMV t ha-1) de 25 híbridos de sorgo silageiro.  

Local Média VG VR C.V. (r) h2 

SI 44,48 14,77 4,22 4,62 0,87 
SL 43,95 117,77 12,60 8,08 0,69 
GOI 43,86 116,56 10,28 7,31 0,96 
NP 37,99 75,06 6,86 6,89 0,96 
COC 30,09 41,65 9,35 10,16 0,91 
SJR 24,81 9,47 7,39 10,95 0,85 

* SI: Sinop/MT; SL: Sete Lagoas/MG; GOI: Santo Antônio do Goiás/GO; NP: Nova Porteirinha/ MG; COC: 
Cocos/BA; SJR: São João del Rei/MG. 
** VG: variância genética; VR: variância residual; h2: herdabilidade; C.V.(r): coeficiente de variação residual. 

 

As médias de PMV variaram de 44,48 a 24,81 t ha-1 entre os locais. SI apresentou 

os maiores valores (44,48 t ha-1), seguido de SL (e 43,95 t ha-1), GOI (43,86 t ha-1) e NP (37,99 

t ha-1). As menores médias foram verificadas em COC e SJR, com valores de 30,09 e 24,81 t 

ha-1, respectivamente, tendo uma redução de biomassa de 32 e 44 % quando comparado ao local 

com maior produtividade.  

Em estudos em Sete Lagoas e Sinop na safra de 2011/2012 observou-se que a 

produtividade foi acentuadamente mais baixa (variando de 11,43 t ha-1 a 27,52 t ha-1, com média 

de 19,68 t ha-1) em Sete Lagoas. Já em Sinop, a média foi de 33,77 t ha-1 com variação de 16,88 

t ha-1 a 46,14 t ha-1 entre os híbridos avaliados (RODRIGUES et al., 2012). Na região de Rio 

Verde/GO em safra de verão o rendimento médio de massa verde foi de 58,78 t ha-1 em 

experimento instalado em sucessão a soja, mesmo sem adubação de cobertura, demonstrando o 

bom potencial da cultura (GUARESCHI et al., 2010). Ao avaliar as características agronômicas, 

composição morfológica e rendimento de forragem de genótipos comerciais de sorgo forrageiro 

na região oeste da Bahia, especificamente nos munícipios de Barreiras e em Muquém do São 

Francisco, foi verificado rendimento de massa verde de 41,71 t ha-1 e 13, 41 t ha-1 

respectivamente (QUADROS et al., 2019), valores superiores e inferiores ao ser comparados 
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ao deste trabalho quando avaliado em Cocos (30,09 t ha-1). Lima et al. (2017) obteve médias de 

produtividade de 39,33 t ha-1 em Sete Lagoas, 41,22 t ha-1 em Nova Porteirinha e de 37,46 t ha-

1 em Goiânia quando avaliou o desempenho agronômico de 24 genótipos de sorgo forrageiro.  

A escolha de genótipos de sorgo adaptados aos sistemas de produção, bem como as 

condições edafoclimáticas de cada região de cultivo constitui um fator importante para a 

maximização da produção de massa verde da cultura. O desenvolvimento do sorgo é 

influenciado por fatores ambientais, tais como o fotoperíodo, a precipitação, a radiação solar e 

as temperaturas média e mínima. Neste sentido, nota-se que as condições climáticas de Sinop 

influenciaram positivamente na produtividade e desempenho do sorgo silageiro de forma geral, 

quando observado todos os híbridos (RODRIGUES et al., 2012). 

Esse maior rendimento na produtividade de massa verde ocorrido para todos os 

híbridos em Sinop, pode estar associado à sensibilidade da planta do sorgo em relação ao 

fotoperíodo, proporcionando maior alongamento entre os nós da planta, consequentemente há 

maior quantidade de caule para a proporção de folhas. Visto que o fotoperíodo exerce influência 

no desenvolvimento das plantas de sorgo devido a efeito não indutivo (quando se tem mais de 

12 horas de luz direta), resultando na diferenciação na floração durante a fase vegetativa dos 

híbridos, consequentemente, ocorre maior formação de número de nós, entrenós e de 

primórdios foliares com emissão de maior número de folhas, o que resulta em plantas de 

elevadas alturas, associadas com aumento na produtividade (JIMMY et al., 2017).  

Quanto as variâncias genéticas e residuais estas variaram, consideravelmente, entre 

os locais apresentando valores de 117,77 a 9,47 para a VG e de 12,60 a 4,22 para a VR, 

observando expressivas amplitudes entre os materiais genéticos (108,30 e 8,38 

respectivamente). Esses resultados evidenciam a presença de variabilidade genética entre os 

híbridos de sorgo silageiro para PMV nos diferentes locais avaliados. Nota-se que os valores 

da variância genética (VG) foram superiores aos valores da variância residual (VR), 

principalmente para GOI e SL, permitindo inferir que a maior parte da variação entre os híbridos 

é de natureza genética.  

Em relação a precisão experimental, os coeficientes de variação (CV) estimados em 

cada local, apresentaram valores entre 4,62 e 10,95 %. Sendo classificados como baixos 

(menores que 10%) e médios (entre 10 e 20%) e estão de acordo para experimentos de campo 

(RESENDE e DUARTE, 2007), indicando possibilidades de ganhos genéticos, e que os locais 

indicaram uma condição favorável à seleção fenotípica para a produtividade de massa verde.  

Os resultados dos coeficientes residuais corroboram com os valores de 

herdabilidade que variaram entre 0,69 e 0,96 sendo considerados de elevada magnitude. Isso 
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demonstra que grande parte da variabilidade fenotípica observada em cada local foi decorrente 

de fatores genéticos. É válido destacar que esta característica é um atributo de natureza 

quantitativa e por isso sofre bastante influência do ambiente. A herdabilidade indica a 

confiabilidade no estudo genético da característica, expressando até que ponto a variabilidade 

fenotípica é causada por causas genéticas e que são herdáveis. Quanto maior a estimativa de 

herdabilidade, mais próxima a associação entre o fenótipo e o genótipo e menor a influência 

ambiental na expressão das características (RESENDE e DUARTE, 2007).  

Cunha e Lima (2010) avaliando 29 genótipos de sorgo silageiro sob condições de 

clima tropical quente e úmido, obtiveram variância genotípica, coeficiente de variância e 

estimativas de herdabilidade de 88,71, 20,14 e 0,75% respectivamente para rendimento de 

massa verde, cujos percentuais foram similares aos deste estudo. Moraes et al. (2013), avaliando 

a produção de massa verde de híbridos de sorgo silageiro, obtiveram coeficientes de variação 

de 18,99 %. Valores inferiores (9 a 19%) de CV foram encontrados em experimento de sorgo 

granífero na região do Ceará (CYSNE e PITOMBEIRA, 2012). E valores em torno de 15 % em 

experimentos avaliados nos municípios de Sete Lagoas e Nova Porteirinha para híbridos de 

sorgo granífero (ANDRADE et al., 2016). A variabilidade genética entre os genótipos de sorgo 

possibilita a seleção e recomendação específica dos híbridos superiores. Visto que a melhoria 

genética de sorgo depende da qualidade e magnitude da respectiva variabilidade, herdabilidade 

e avanço genético da população, bem como da natureza da associação entre a produção e seus 

componentes.  

 

 Componentes de variância e covariância  

 

Os componentes de variância e covariâncias estimados a partir dos modelos US e 

DIAG apresentaram valores variando de 121,28 (cor vermelho) a -23,77 (cor azul) para a matriz 

genética (FIG. 2), e de e de 11,87 a 4,55 (dados não mostrados) para a matriz residual. Nota-se 

que o SI apresentou valores negativos de covariância genética com todos os outros locais 

avaliados (SI e SJR= -7,01, SI e COC = -10,85, SI e SL = -13,84, SI e NP = -13,84 e SI e GOI 

= -23,77), o que sugere um comportamento contrastante para os híbridos avaliados neste 

ambiente quando comparado aos demais locais de avaliação. Por outro lado, a existência de 

pares de locais com covariâncias positivas, por exemplo SL (121,28) e GOI (115,57), indica 

que houve maior similaridade quanto ao comportamento dos genótipos avaliados nesses locais. 

Portanto, o ajuste dos modelos permitiu que informações quanto a covariância (correlação) 
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genética entre ambientes fossem incorporadas às análises, sendo mais adequados à realidade 

dos dados experimentais.  

Figura 2 – Representação gráfica dos componentes de variância e covariância genética obtidos 

a partir do ajuste do modelo 8 aos dos dados de 25 híbridos de sorgo silageiro 

avaliados em de Santo Antônio do Goiás/GO (GOI), Cocos/BA (COC), Nova 

Porteirinha/MG (NP), Sinop/MT (SI), São João del Rei/ MG (SJR) e Sete 

Lagoas/MG (SL) na safra 2018/2019. 

 

Devido à complexidade que ocorre nos estudos de interação entre genótipos e 

ambientes, a estimativa eficiente de parâmetros genéticos está condicionada à escolha de 

modelos estatísticos mais flexíveis. Em muitos estudos de genótipos em multiambientes, são 

considerados a mesma variação genética em todos os locais e isso pode levar a recomendações 
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equivocadas. Além disso, quando se faz o ajuste do modelo por métodos clássicos, geralmente 

todos os efeitos são considerados como fixo, assumindo a homogeneidade nos ambientes e 

assim não se consegue o ajuste da estrutura da matriz de variância e covariância entre os locais 

tanto para a parte genética, quanto para a matriz residual, o que limita o poder da análise 

(PASTINA et al., 2012). Neste estudo, ao fazer uso dos modelos mistos para o ajuste de 

modelos da matriz genética, houve vantagens, pois diferentes estruturas como a presença de 

uma matriz de variância e covariância foram assumidas para efeitos genéticos e residuais entre 

os ambientes, na qual, permitiu modelar correlações genéticas e residuais, e além disso, assumiu 

a presença de heterogeneidade entre as variâncias genéticas nos locais, assim como a presença 

de covariância específicas para pares de ambientes. De tal modo, conforme demonstrado na 

representação gráfica acima (FIG. 2) foi possível observar a variabilidade genética expressada 

entre os pares de ambiente. 

 

 Coeficiente de Correlação de Pearson 

 

As correlações são classificadas como bem fracas quando possuem valores de 0,00 

a 0,19; correlação fraca quando variam entre 0,20 a 0,39; correlação moderada que vão de 0,40 

a 0,69; correlação forte com valores entre 0,70 a 0,89; e correlação muito forte quando estão 

com valores de 0,90 a 1,00. As estimativas de coeficiente de correlação podem ser positivas 

quando as variáveis aumentam paralelamente ou negativas quando possuem uma tendência de 

uma variável aumentar enquanto a outra diminui (DIAS et al., 2018). 

Foram observadas correlações diferentes em magnitude e sinal (positivas e 

negativas) entre os locais avaliados, com amplitude de variação entre 0,96 e -0,65, indicando 

que houve influência dos ambientes sobre o rendimento de massa verde, conforme observado 

na Figura 3 (valores mostrados acima da diagonal). De maneira geral, os ambientes foram 

similares, exceto para Sinop que se comportou de forma diferenciada quando comparada aos 

demais. A maior correlação forte e positiva obtida entre GOI e SL (0,96) demostram que tais 

ambientes foram similares e favoreceram o desenvolvimento dos híbridos. Já os pares de 

ambiente que apresentaram correlação forte e negativa como SI e SJR (-0,65) revelam que os 

híbridos se comportaram de maneira diferenciada nos ambientes expostos.  
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Figura 3 – Histogramas das médias ajustadas para produtividade de massa verde (t ha-1) e sua 

distribuição em cada ambiente (diagonal), gráficos de dispersão dos genótipos com 

os valores médios em vermelho (abaixo da diagonal) e valores da correlação 

genética (acima da diagonal) entre locais quanto a performance produtiva de 25 

híbridos de sorgo silageiro, avaliados em Cocos/BA (COC), Nova Porteirinha/MG 

(NP), Santo Antônio do Goiás/ GOI (GOI), São João del Rei/ MG (SJR), Sete 

Lagoas/ MG (SL) e Sinop/ MT (SI) na safra 2018/2019.  

 

A correlação negativa existente revela que nem sempre os híbridos apresentaram 

desempenho produtivo semelhante, pois houve uma mudança na ordem de classificação (rank) 

desses híbridos de um local para o outro. Isso mostra que houve influência dos ambientes 



31 

 

 

sobre tal característica, onde, a variação genética e ambiental afetou o ciclo da cultura por 

diferentes mecanismos fisiológicos (CULLIS et al., 2006).   

A produtividade do sorgo silageiro pode ser influenciada por diversos fatores 

relacionados ao meio, como as condições edafoclimáticas e de cultivo, havendo enorme 

variação nas diferentes regiões do país e sob as distintas condições de cultivo e manejo.  As 

correlações genéticas observadas para produtividade de massa verde nos diferentes ambientes 

foram importantes, pois revelaram mudanças de ranqueamento entre genótipos nos diferentes 

locais em estudo e, portanto, indicam a presença de interação entre genótipos e ambientes 

(DIAS et al., 2018).  

As diferenças ocorridas entre os pares de ambiente, especialmente quando 

compraradas com SI, pode estar associado ao efeito do clima no desenvolvimento do sorgo, 

visto que a cultura apresenta sensibilidade ao fotoperíodo. Dessa forma, identifiram-se os locais 

que apresentaram mais de 12 horas de luz direta, favorecendo seu desenvolvimento vegetativo 

devido ao maior alongamento entre os nós da planta (JIMMY et al., 2017). Além disso, ocorre 

efeito da expressão genética de cada híbrido à melhoria do ambiente, visto que quando há 

diferenças extremas nas condições ambientais a expressão dos valores genotípicos pode ser 

afetada, o que interfere diretamente na correlação genética entre ambientes. Tais resultados 

demonstram a dificuldade de seleção de híbridos adaptados a diferentes regiões de cultivo 

(PERAZZO et al., 2017), enfatizando ainda, a importância de pesquisas para o conhecimento e 

explicação desses efeitos na escolha e a indicação de materiais genéticos mais adequados para 

as diferentes regiões produtoras do Brasil. 

A correlação entre dois caracteres pode ter sua origem de natureza fenotípica, 

genética ou do efeito do ambiente, no entanto, somente as correlações advindas da parte 

genética é que envolvem uma associação de natureza herdável, sendo esta o maior interesse 

para o estudo de melhoramento. Dessa forma, para a interpretação da correlação, três aspectos 

devem ser considerados: sua magnitude, a direção e a significância (CUNHA e LIMA, 2010). 

Ezzat et al. (2010), por meio do estudo de correlação entre genótipos, locais e produtividade, 

verificaram a contribuição relativa de alguns fatores climáticos durante vários estádios de 

desenvolvimento em plantas de sorgo granífero de diversos grupos de maturação e, concluíram 

que a temperatura foi o fator ambiental mais importante, afetando diretamente a produção, e 

que a precipitação afetou a produtividade principalmente, durante o cultivo na segunda safra 

(safrinha).      
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As estimativas de correlação de Pearson, constituem uma estratégia básica para 

estabelecer diretrizes e orientar os programas de melhoramento genético de sorgo silageiro. 

Esses resultados possibilitam obter ganhos para uma das variáveis por meio da seleção indireta, 

tornando o processo de melhoramento mais rápido e econômico, enfatizando a importância do 

conhecimento e explicação dos efeitos ambientais na escolha dos híbridos com bom 

desempenho de produtividade de massa verde em cada local específico para produção de 

silagem.  

 

 Comportamento dos híbridos  

 

A partir da Figura 4 foi possível observar o comportamento diferencial dos 

genótipos ao longo dos diferentes locais avaliados. A presença de variação evidente entre os 

híbridos para produção de massa verde permitiu a seleção dos híbridos mais produtivos e, 

portanto, mais adequados para a produção de silagem nestas regiões. No cenário brasileiro, 

estima-se que o sorgo forrageiro ocupe cerca de 30 a 35% da área total cultivada, sendo que o 

aumento da área cultivada tem ocorrido especialmente para uso em substituição ao milho na 

produção de silagem. No manejo nutricional de ruminantes o sorgo tem sido explorado visando 

a otimização dos índices zootécnicos dos rebanhos (LIMA et al., 2017). Em Sete Lagoas, na 

safrinha de 2013, foi encontrada uma variação de produtividade de massa verde de 35,31 a 

12,05 (t ha-1) e uma média de 24,09 (t ha-1) para o híbrido Volumax, valor inferior ao presente 

estudo (50,37 t ha-1) (VERIATO et al., 2018). 

Quando manejada de forma adequada uma lavoura de sorgo forrageiro, alcança 

produtividades médias de 50 t ha-1 de massa verde. Resultados também inferiores (36,47 t ha-1) 

aos deste experimento foram encontrados por Perazzo et al. (2017), em condições semiáridas 

brasileira. Este estudo também apresentou valores médios inferiores aos registrados por Santos 

et al. (2013), os quais, avaliaram cinco genótipos de sorgo silageiro na região nordeste e 

observaram um valor médio de 67,60 t ha-1 e dentre estes híbridos, o BRS 655 apresentou 

produtividade de massa verde de 48,90 t ha-1, ou seja, uma superioridade de 20% quando 

comparado com este trabalho (39,34 t ha-1).  

Ao comparar as médias da análise conjunta dos híbridos nos seis locais (FIG. 4), 

observa-se que SI apresentou as maiores médias de produtividade de forma geral (média de 

45,11 t ha-1), no entanto, houve baixa variabilidade genética entre os híbridos. Enquanto que 

SL e GOI teve grande influência na expressão fenotípica de alguns híbridos, principalmente 

para o 15F30005 (72,55 t ha-1) e 13F03034 (68,55 t ha-1) que tiveram ganho de 61 e 60% em 
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produtividade nestes locais quando comparado a SJR (28,57 e 27,39 t ha-1), respectivamente no 

qual apresentou as menores produtividades.  

 

Figura 4 – Médias genotípicas preditas (t ha-1) para 25 híbridos de sorgo silageiro avaliados 

em Cocos/ BA (COC), Nova Porteirinha/ MG (NP), Santo Antônio do Goiás/GO 

(GOI), São João del Rei/ MG (SJR), Sete Lagoas/ MG (SL) e Sinop/ MT (SI) na 

safra 2018/2019. 

 

Nota-se também que SJR e COC foram os locais que apresentaram os menores 

rendimentos de biomassa (24,71 e 30,49 t ha-1, respectivamente). Tal fato se deve a ocorrência 

de veranico, tendo uma menor distribuição de chuva e temperaturas relativamente altas durante 
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a condução dos experimentos (SEIA, 2018; SEIA, 2019). Além disso, a região de COC possui 

solos arenosos com histórico de pastagem degradada (EMBRAPA, 2018), cuja área 

experimental recebeu efeito de sombreamento parcial na cultura ocasionada pela presença de 

eucalipto (Eucalyptus), o que pode ter provocado redução no rendimento de biomassa (DAN et 

al., 2010). 

O sorgo tem desenvolvimento variável, conforme a região de cultivo e a época de 

semeadura, o que resulta em variação de produtividade dentro e entre materiais distintos, sendo 

que o comportamento distinto dos híbridos, é atribuído em grande parte a interação entre 

genótipos e ambientes. Neste sentido, para seleção de genótipos de sorgo mais produtivos, deve-

se considerar as condições ambientais locais da região de cultivo. No entanto, é de grande 

importância a avaliação em diferentes ambientes para possibilitar a identificação dos genótipos 

mais adaptados e estáveis, e que sejam responsivos às variações ambientais, em condições 

específicas ou amplas, visto que a interação entre genótipos e ambientes assume importante 

papel na manifestação fenotípica do caráter de interesse (produtividade).  

 

 Análise de adaptabilidade e estabilidade  

 

O grau de interação é elemento imprescindível na determinação de muitos aspectos 

chaves de um programa de melhoramento, incluindo a existência de uma adaptação ampla ou 

específica, o que afeta a escolha dos genótipos para cada região de cultivo. Portanto, o 

conhecimento do tipo e magnitude das interações entre genótipos e ambientes é preponderante 

em programas de melhoramento do sorgo para a tomada de decisões sobre os métodos de 

melhoramento utilizado para recomendação adequada de cada material em cada local. 

Nas Figuras 5 e 6 tem-se a representação gráfica da regressão latente, 

correspondente ao comportamento de cada híbrido (média de produtividade - t ha-1) de acordo 

com o fator ambiental que foi estimado a partir da análise de fatores, permitindo observar de 

forma simultânea o desempenho produtivo de cada híbrido, bem como, também pode ser 

observado a adaptabilidade e estabilidade dos híbridos ao longo dos diferentes locais avaliados. 

O ajuste do modelo de regressão latente entre os valores das médias preditas dos híbridos, 

permitiu investigar a estabilidade dos genótipos em termos de resposta aos diferentes ambientes 

avaliados no estudo, onde cada fator, refletiu a resposta do indivíduo à correspondente carga 

ambiental (loading), ou seja, resposta de cada indivíduo ao primeiro e segundo fator. 

Os métodos de estimativa de adaptabilidade e estabilidade possibilitam a 

identificação mais precisa dos genótipos que podem ser recomendados, levando em 
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consideração as variações impostas pelo ambiente. A escolha do método adequado irá depender 

dos dados experimentais, principalmente os relacionados com o número de ambientes 

disponíveis, da precisão requerida e do tipo de informação desejada (ANDRADE et al., 2016). 

Assim, o melhorista deve analisar as vantagens e desvantagens de cada método e utilizar o que 

melhor se encaixa ao seu experimento, e posteriormente selecionar os genótipos efetivamente 

superiores que podem ser cultivados em ampla gama de condições ambientais ou em regiões 

específicas e recomendá-los para alcançar a estabilidade da produção agrícola ao longo de 

locais e anos (RONO et al., 2016).  

Figura 5 – Gráfico de regressão latente para respostas a primeira carga fatorial (FA1) para 

análise de adaptabilidade e estabilidade de 25 híbridos de sorgo silageiro avaliados 

em Cocos/BA, Nova Porteirinha/MG (NP), Santo Antônio do Goiás/GO (GOI), 

São João del Rei/MG (SJR), Sete Lagoas/MG (SL) e Sinop/ MT (SI) na safra 

2018/2019.  

 

Inúmeras metodologias têm sido utilizadas com o objetivo de se avaliar a 

adaptabilidade e estabilidade de materiais genéticos de sorgo forrageiros em multiambientes. 

Esses modelos estatísticos se baseiam em análise de variância, regressão linear, regressão não 

paramétricas, análises multivariadas e modelos mistos. De acordo com Cullis et al. (2010), para 
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uma interpretação significativa, as cargas de fatores ambientais devem ser rotacionadas para 

uma solução de componentes principais, maximizando a proporção da covariância genética 

representada pela primeira carga de fator rotacionada, enquanto a segunda carga de fator 

rotativo representa a próxima maior proporção e é ortogonal ao primeiro e assim por diante. 

Smith et al. (2015), indicam o uso de gráficos de regressão latente para estudos de 

adaptabilidade dos genótipos em diferentes ambientes e sua estabilidade de produção. Visto 

que a avaliação de adaptabilidade e estabilidade em multiambientes por meio do modelo de 

análise fatorial (FA) vem sendo empregada como uma estratégia adequada nos programas de 

melhoramento, devido a precisão na identificação de genótipos superiores, pela praticidade na 

interpretação dos resultados e sua eficiência tem sido comprovada em outros estudos com 

diferentes culturas.  

Figura 6 – Gráfico de regressão latente para respostas a segunda carga fatorial (FA2) para 

análise de adaptabilidade e estabilidade de 25 híbridos de sorgo silageiro avaliados 

em Cocos/BA (COC), Nova Porteirinha/ MG (NP), Santo Antônio do Goiás/ GO 

(GOI), São João del Rei/ MG (SJR), Sete Lagoas/ MG (SL) e Sinop/ MT (SI) na 

safra 2018/2019.  
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O modelo permite a investigação de como os genótipos respondem às mudanças no 

ambiente (SMITH et al., 2015). Isso ocorre porque, na interpretação da regressão do modelo, é 

fornecido uma estrutura natural para explorar a estabilidade de cada genótipo, considerando o 

seu efeito aleatório, assim a estabilidade na produtividade de cada híbrido é dada de acordo 

com as respostas dos genótipos às primeira e segunda cargas de fatores ambientais. Dessa 

forma, o método pode identificar genótipos com alto rendimento e com alta estabilidade 

(ZHANG et al., 2017). 

Além disso, a utilização da técnica de modelo misto via análise de fatores (FA) é 

considerada como uma abordagem flexível, permitindo fazer a rotação dos fatores e obter uma 

matriz de cargas fatoriais, resultando na modelagem de matrizes de variância covariância 

genética (VCOV), sendo mais parcimonioso para análises em multiambientes quando 

comparado com modelos não estruturados (CULLIS et al., 2014). Nota-se ainda, a permissão 

da análise de dados desequilibrados, sendo um diferencial nos programas de melhoramento, 

uma vez que há riscos de perdas de genótipos ao longo dos anos estudados. 

Em relação a estabilidade, esta foi verificada por meio da inclinação da reta da 

regressão latente e os escores dos híbridos. A inclinação apresentou-se como positiva, plana e 

negativa (FIG. 5 e 6). Nos gráficos foram observadas respostas genéticas de cada híbrido para 

cada conjunto de cargas fatoriais. Sendo que quanto menor o ângulo apresentado, maior é a 

estabilidade dos genótipos nos diferentes locais (YAN, 2014). Genótipos com declives 

próximos de zero foram estáveis devido à sua pouca resposta a mudanças nas cargas (CULLIS 

et al., 2014), como podemos observar a disposição dos híbridos 13F23020, 13F26006, 

14F21021, 14F21028, 15F26005, 15F26006, 15F26022, 17F15007 e o BRS 658. Contudo, a 

estabilidade não deve ser o único parâmetro para a seleção de genótipos de alto rendimento, 

pois os genótipos mais estáveis não dariam, necessariamente, o melhor desempenho de 

rendimento em todos os locais (GEBEYEHU et al., 2019).  

Nota-se que os dois fatores explicaram 88,43% da variância genética, sendo que o 

FA1 capturou a maior parte da variabilidade genética observada nos dados (52,43 %), enquanto 

FA2 explicou 33,46% da variabilidade entre os genótipos nos diferentes locais, conforme 

observado na Figura 7. Quanto maior a porcentagem da variabilidade genética explicada pelo 

primeiro fator, maior é o poder de predição da análise (YAN, 2014). A inclinação da resposta 

do genótipo ao primeiro fator desempenhou mais influência na determinação da estabilidade, 

onde alguns híbridos tiveram respostas genotípicas positivas em praticamente todos os 

ambientes e, portanto, respostas positivas para as duas cargas ambientais. De maneira geral, os 
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híbridos com respostas positivas a ambas as cargas ambientais nos modelos FA1 e FA2 podem 

ser considerados de alto rendimento e estáveis. 

Figura 7 - Biplot via fator analítico (FA) com dois fatores para a produtividade de massa verde 

de 25 híbridos de sorgo silageiro avaliados em Santo Antônio do Goiás, Goiânia, 

Brasil (GOI), Cocos, Bahia, Brasil (COC), Nova Porteirinha, Minas Gerais, Brasil 

(NP), Sinop, Mato Grosso, Brasil (SI), São João del Rei, Minas Gerais, Brasil (SJR) 

e Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasil (SL) durante a safra 2018/2019.  

 

Com base na análise de fatores, pode-se observar que um número reduzido de 

fatores foi representativo e suficiente para explicar a porcentagem da interação ocorrida, de 

modo que cada fator representou a correlação entre os ambientes. A análise de fatores foi 

realizada a partir do ajuste do modelo FA com dois fatores para a estrutura da matriz de 

variâncias e covariâncias genéticas entre ambientes (FIG. 7). Dentre as vantagens de usar 

modelos FA na análise de grandes conjuntos de dados que possuem um alto grau de 
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desequilíbrio, é a capacidade de capturar adequadamente a estrutura de variância 

frequentemente complexa sem o uso de um número excessivo de parâmetros de variância 

(CULLIS et al., 2014).  

Na representação gráfica do modelo FA biplot (FIG. 7) foi possível observar o 

efeito da interação entre genótipos e ambientes, bem como, realizar a associação dos híbridos 

nas diferentes condições ambientais que foram avaliados. A partir da análise do biplot, foi 

possível identificar e indicar os melhores híbridos para cada local. Em relação ao desempenho 

agronômico dos híbridos, ou o local, é analisado quanto a sua posição no eixo x, sendo que 

quanto mais à direita do centro (o) do gráfico maior é o rendimento desse híbrido e, quanto 

mais localizados à esquerda, menor foi a produção de massa verde. Neste sentido, os híbridos 

ou os locais que se encontram localizados à esquerda (15F27011 com 29,68 t ha-1, 15F27005 

com 31,07 t ha-1 e 13F27013 com 31,18 t ha-1 e o híbrido 13F23019 com 31,71 t ha-1) e à direita 

do centro do biplot (15F30005 com 52,09 t ha-1, 13F03034  com 50,19 t ha-1, e 15F30006 com 

48,70 t ha-1) apresentam desempenho inferior e superior à média geral, respectivamente. 

Por meio do eixo y foi possível verificar a estabilidade de cada híbrido, 

considerando que àqueles que estão localizados próximos ao centro do gráfico são mais estáveis 

a todos os locais, enquanto que os híbridos que se encontram mais nas extremidades estão 

adaptados a locais específicos, conforme sua angulação no gráfico, sendo estes os que mais 

contribuem para a interação. Os locais foram conectados na origem do gráfico biplot, por meio 

de linhas, mostrando a relação entre os híbridos. Portanto, os híbridos 15F30005 e 15F27011 

apresentam a maior e menor produtividade de massa verde, respectivamente, enquanto os 

15F23006 e Volumax são os de maior e menor estabilidade, respectivamente.  

Quando se analisa o cosseno do ângulo entre o genótipo e o ambiente, existe uma 

maior precisão na identificação das associações positivas, pois deixa de ser visual e analisa-se 

matematicamente (SILVA; BENIN, 2012). Dessa forma, o biplot auxiliou na compreensão da 

inter-relação entre os ambientes, onde a formação de um cosseno do ângulo entre os vetores de 

dois locais aproximou-se do coeficiente de correlação entre eles (RONO et al., 2016). SJR, NP, 

GOI, SL e COC possuem um pequeno ângulo entre si revelando forte correlação positiva e 

fornecem informações semelhantes nos desempenhos dos híbridos, enquanto que SI apresentou 

correlação negativa, visto que seu vetor apresentou direção contrária nos demais locais, 

conforme pode ser comprovado na Figura 7. Os híbridos e locais próximos uns dos outros, em 

qualquer área do gráfico, representam uma adaptação específica nestes ambientes.  
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Para que um genótipo possa ser considerado superior ele deve apresentar, além de 

maior performance produtiva, previsibilidade quanto ao seu comportamento e ampla adaptação 

a multiplicidade de ambientes. Dessa forma, a análise da adaptabilidade e estabilidade é 

essencial para identificar materiais que apresentem desempenho previsível e que sejam 

responsivos a variações ambientais, tornando mais confiável a recomendação (ROCHA et al., 

2018; CLARKE et al., 2019). 

Quando se dividiu os locais em estratos ambientais (grupos de ambientes com alta 

correlação – independente de favorável ou desfavorável) o genótipo 15F30005 se mostrou como 

o mais adequado para recomendação geral nestes ambientes. Para os locais que apresentaram 

correlação positiva (COC, GOI, NP e SL), o genótipo indicado foi o 13F03034, enquanto que 

genótipo 17F15007 foi o mais recomendado para uso nos locais com correlação negativa (SI e 

SJR).  

Em programas de melhoramento, além de entender a magnitude da interação entre 

genótipos e ambiente, também é importante encontrar meios de aproveitá-la de forma que 

favoreça no desempenho dos genótipos (ROCHA et al., 2018). Nesse sentido, sem a subdivisão 

em zonas, somente um genótipo com adaptação ampla poderia ser recomendada. No entanto, 

por meio da estratificação ambiental, adaptações específicas de genótipos foram exploradas. 

Assim, locais homogêneos foram identificados, e permitiu uma recomendação de genótipo 

adaptado a vários ambientes, ou até mesmo na redução no número de locais avaliados, visando 

a redução de custos de implantação (PACHECO et al., 2017).   

Verifica-se que a estratificação ambiental é garantida pela necessidade de 

direcionar os esforços de um programa de melhoramento de plantas e seus recursos financeiros 

e humanos, para que a recomendação de genótipos adaptados e estáveis para condições 

específicas seja a mais precisa possível. Essa redução no número de ambientes testados permite 

a inclusão de novos ambientes não considerados anteriormente ou experimentos com mais 

repetições nos ambientes de teste, levando a resultados mais precisos (PEIXOUTO et al., 2016).  

Os ambientes foram classificados como favoráveis e desfavoráveis, e dentre os 

ensaios de VCUs avaliados, GOI, SL, SI e NP foram classificados como locais favoráveis ao 

cultivo de sorgo silageiro  (locais em que o rendimento médio de PMV foi maior que o 

rendimento médio dos híbridos mais produtivos). Já SJR e COC mostraram-se como locais 

desfavoráveis  (locais onde o rendimento médio de PMV foi menor que o rendimento médio 

geral dos híbridos menos produtivos). Isso pode ser observado a partir dos gráficos de regressão 

latente (FIG. 5 e 6), nos quais, os locais identificados como favoráveis, a maior parte dos 
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híbridos apresentaram respostas positivas quanto a produtividade. Enquanto nos locais 

desfavoráveis, isso não ocorreu.  

Quando observado o desempenho individual de cada híbrido, nota-se que o 

13F03034 apresentou ampla adaptabilidade em todos os locais, tendo a maior produtividade em 

GOI, SL e COC. O híbrido 15F30005 é mais indicado para os locais favoráveis. É importante 

ressaltar que o híbrido 15F27011 teve desempenho baixo em praticamente todos os locais, 

exceto SI, onde obteve a maior produtividade (50,83 t ha-1) entre todos os genótipos avaliados, 

evidenciando a necessidade da escolha adequada do material genético para a região de cultivo, 

além da necessidade de aprimoramento dos estudos da interação entre genótipo e ambientes 

para o melhor entendimento do desempenho daqueles frente as diferentes condições ambientais.  

Para que um genótipo possa ser considerado superior, ele deve apresentar, além de 

maior performance produtiva, previsibilidade quanto ao seu comportamento e ampla adaptação 

a um grande número de ambientes. Neste estudo, mesmo com a o efeito da interação entre 

genótipos e ambientes, com o uso da análise de fatores, foi possível identificar híbridos 

superiores e mais estáveis ao longo dos diferentes ambientes avaliados. Dessa forma, a análise 

da adaptabilidade e estabilidade pelo biplot, via análise de fatores utilizada nesta pesquisa, pode 

ser estendida para futuros estudos e ajudar nos programas de melhoramento de sorgo silageiro 

a identificar híbridos que apresentem um desempenho previsível e que sejam responsivos a 

variações ambientais, tornando mais confiável a recomendação. 

 

 



 

 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Os híbridos 15F30005, 13F03034 e o 15F30006 se destacaram pela alta 

produtividade de massa verde pela melhor resposta às melhorias ambientais, mostrando 

adaptabilidade nos ambientes avaliados. A utilização dos métodos de modelos mistos 

combinada a análise de fatores foi útil na obtenção das estimativas de parâmetros genéticos e 

na recomendação dos hídridos, apresentando-se como ferramenta eficientes para seleção de 

híbridos superiores nos programas de melhoramento genético, visando a redução de tempo com 

processos mais rápidos e com custos financeiros reduzidos em estudos futuros. 
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ANEXO A –Médias genotípicas preditas (t ha-1) para 25 híbridos de sorgo silageiro avaliados em Cocos/BA (COC), Santo Antônio do Goiás/GO 
(GOI), Nova Porteirinha/MG (NP), Sinop, MG (SI), São João del Rei/MG (SJR) e Sete Lagoas, MG (SL) durante a safra 2018/2019.  

Híbrido   COC   GOI   NP   SJR   SL   SI   Média Híbrido 
13F03034   43,84 C a   70,32 A a   51,60 B b   25,62 D a   68,16 A a   39,32 C a   49,81 
13F23005   30,10 B b   44,47 A c   40,09 A c   23,58 B a   37,53 A d   46,41 A a   37,03 
13F23019   26,32 C b   32,52 C d   25,33 C d   23,16 C a   36,61 B d   45,53 A a   31,58 
13F23020   27,18 B b   44,09 A c   30,71 B d   25,63 B a   40,85 A c   42,69 A a   35,19 
13F26006   30,35 B b   44,80 A c   33,48 B c   21,75 C a   43,52 A c   45,04 A a   36,49 
14F20005   29,71 B b   38,56 A c   31,52 B d   23,45 B a   40,09 A c   44,35 A a   34,61 
14F21021   29,62 B b   39,23 A c   27,52 B d   26,14 B a   42,26 A c   48,08 A a   35,48 
14F21028   30,78 B b   37,04 A d   35,10 A c   26,59 B a   40,72 A c   44,13 A a   35,73 
15F26005   34,59 A a   41,23 A c   38,23 A c   22,74 B a   40,89 A c   41,54 A a   36,54 
15F26006   32,58 B b   43,18 A c   51,86 A b   24,46 B a   43,49 A c   43,31 A a   39,81 
15F26019   29,59 B b   33,37 A d   26,64 B d   19,69 B a   35,31 A d   39,88 A a   30,75 
15F26022   30,02 B b   41,90 A c   45,64 A b   32,29 B a   42,48 A c   42,17 A a   39,08 
15F26027   31,11 B b   40,14 A c   45,82 A b   22,31 B a   51,81 A b   44,24 A a   39,24 
15F27005   22,51 C b   33,99 B d   30,28 B d   19,78 C a   32,44 B d   47,45 A a   31,08 
15F27006   23,92 C b   39,04 B c   35,72 B c   23,02 C a   35,58 B d   46,23 A a   33,92 
15F27011   23,80 B b   30,80 B d   24,91 B d   20,85 B a   29,81 B d   52,14 A a   30,39 
15F27012   24,02 C b   32,80 B d   29,01 B d   20,02 C a   34,07 B d   49,16 A a   31,51 
15F27013   24,68 B b   32,42 B d   27,46 B d   22,79 B a   32,00 B d   48,93 A a   31,38 
15F30005   36,58 C a   66,94 A a   59,03 B a   28,13 D a   71,04 A a   41,63 C a   50,56 
15F30006   40,88 B a   63,37 A a   47,80 B b   26,15 C a   62,61 A a   47,24 B a   48,01 
17F15007   34,38 C a   54,85 A b   39,22 C c   28,91 C a   46,68 B c   43,57 B a   41,27 
17F15028   25,84 C b   42,90 A c   34,65 B c   24,62 C a   42,02 A c   46,19 A a   36,04 
BRS655   27,76 B b   44,23 A c   39,44 A c   24,94 B a   49,43 A c   44,34 A a   38,36 
BRS658   28,87 B b   42,66 A c   36,83 A c   25,86 B a   42,23 A c   47,40 A a   37,31 
Volumax   36,92 C a   59,33 A b   47,21 B b   30,91 C a   52,30 B b   38,26 C a   44,16 

Média local   30,24       43,77       37,40       24,54       43,76       44,77       37,41 
Médias seguidas de letras maiúsculas iguais nas linhas e minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de Scott -Knott ao nível de 5% de probabilidade (P<0,05).
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RESUMO 

 
DESEMPENHO AGRONÔMICO E QUALIDADE NUTRICIONAL DE HÍBRIDOS 

DE SORGO SILAGEIRO 

 
Na pecuária brasileira o sorgo silageiro tem sido uma das principais fontes de silagem por 

apresentar altos rendimentos agronômicos, elevada qualidade nutricional, aliado ao fácil 

manejo e custo reduzido de produção. O objetivo desta pesquisa foi estudar a inter-relação 

entre caracteres agronômicos e bromatológicos de 25 híbridos de sorgo silageiro quando 

cultivados em diferentes ambientes. Foram conduzidos ensaios constituídos por 25 híbridos 

de sorgo silageiro em três locais (Cocos, Bahia; Sete Lagoas, Minas Gerais e Sinop, Mato 

Grosso) durante a safra 2018/2019. Adotou-se um delineamento em blocos casualizados 

com três repetições. Os dados agronômicos (Altura de planta; Florescimento; Produtividade 

de massa verde; Produtividade de massa seca e Porcentagem de massa seca) e 

bromatológicos (Conteúdo celular; Celulose; Fibra em detergente ácido; Fibra em 

detergente neutro; Hemicelulose; Lignina e Proteína bruta) foram submetidos a análise 

individual e conjunta, utilizando a técnica de modelos mistos. Observou-se que altura de 

planta, florescimento, produtividade de massa verde e seca apresentaram coeficiente 

genético superior aos valores de coeficiente residual, e altas herdabilidades promovendo 

ganhos genéticos. As correlações de Pearson mostraram que altura de planta esteve 

correlacionada positivamente com produtividade de massa verde, porém reduziu os teores 

de proteína bruta nas plantas. Por meio das correlações foi possível observar efeito de 

interação entre genótipos e ambientes para os pares de variáveis avaliados nos três locais. 

Houve dependência do grupo de variáveis agronômicas sobre os grupos de variáveis 

bromatológicas (0,92%). Altura de planta (0,94) e produtividade de massa verde (0,80) teve 

impacto principalmente nos teores de hemicelulose (-0,74), proteína bruta (-0,58) e 

conteúdo celular (0,51). Em híbridos de sorgo silageiro, apesar da existência da interação 

entre genótipos e ambientes é possível fazer a seleção de variáveis de interesse para 

aumentar simultaneamente a produtividade e a qualidade da silagem, devido a inter-relação 

entre as variáveis agronômicas e bromatológicas.  

 
Palavras-chave: Análise de Correlação de Pearson. Análise de Correlação Canônica. 
Modelos mistos. Sorghum bicolor (L.) Moench. Silagem. 



 

 

ABSTRACT 

 

AGRONOMIC PERFORMANCE AND NUTRITIONAL QUALITY OF SILAGE 

SORGHUM HYBRIDS 

 

In Brazilian livestock or silage sorghum, it was one of the main sources of silage due to 

high levels of agronomic, high nutritional quality, combined with easy handling and reduced 

production cost. The objective of this research was to study an interrelation between 

agronomic and bromatological traits of 25 silage sorghum hybrids when grown in different 

environments. Trials consisting of 25 silage sorghum hybrids were conducted in three 

locations (Cocos, Bahia; Sete Lagoas, Minas Gerais and Sinop, Mato Grosso) during a 

2018/2019 harvest. Adopt a randomized block design with three repetitions. Agronomic 

data (Plant height; Flowering; Green mass productivity; Dry mass productivity and Dry 

mass percentage) and bromatological (Cell content; Cellulose; Acid detergent fiber; Neutral 

detergent fiber; Hemicellulose; Lignin and Crude protein) were used for individual and joint 

analysis, using mixed model techniques. Observe if the plant height, flowering, 

reproduction of green and dry mass were genetic coefficients superior to the values of 

residual coefficient and high heritabilities promoting genetic gains. As Pearson's 

correlations shown at plant height were positively correlated with green mass, for example, 

we reduced the levels of crude protein in plants. Through the correlations it was possible to 

observe the effect of the interaction between the genotypes and environments for the pairs 

of variations applicable in the three locations. The group of agronomic variables depended 

on the groups of bromatological variables (0.92%). The plant height (0.94) and green mass 

(0.80) had an impact mainly on the contents of hemicellulose (-0.74), crude protein (-0.58) 

and cell content (0.51). In silage sorghum hybrids, despite the interaction between 

genotypes and environments, it is possible to make the selection of variables of interest to 

increase the performance and quality of the silage, due to the interrelationship between 

agronomic and bromatological variables. 

 

Keywords: Pearson's Correlation Analysis. Canonical Correlation Analysis. Mixed 

models. Sorghum bicolor (L.) Moench. Silage. 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil se destaca no cenário mundial como um dos principais produtores e 

exportadores de proteína animal e, na produção de leite, ocupa o quarto lugar entre as 

commodities nacionais, consolidando-se como um dos setores que mais contribuem para o 

desenvolvimento econômico do país (CONAB, 2019). Os grandes avanços da pecuária se deve 

a adoção de sistemas intensivos e a alimentação dos animais, a partir de forragens de qualidade. 

O fornecimento de silagem tem sido uma das principais fontes de forragem, sendo estratégia 

crucial para a otimização dos índices zootécnicos dos rebanhos (SILVA et al., 2020).  

Os sistemas de manejo nutricional de ruminantes têm explorado o sorgo para 

produção de silagem devido aos seus atributos agronômicos, aliado ao seu valor nutricional, 

resultando em bom consumo pelos animais. E ainda apresenta baixo custo de produção quando 

comparado a outras forrageiras (TOLENTINO et al., 2016). No entanto, a variabilidade 

genética da cultura tem permitido a obtenção de grande número de cultivares, com 

características agronômicas e valor nutritivo diferentes, com consequentes variações na 

produtividade, morfologia e padrões de fermentação, resultando em silagens de diferentes 

qualidades, influenciando diretamente o desempenho animal. Isso pode ser explicado por 

fatores característicos como: particularidade climática local, nível tecnológico adotado pelo 

produtor, escolha inadequada dos genótipos ou poucas informações sobre o comportamento 

agronômico dos materiais genéticos disponíveis e recomendados para o local de cultivo 

(COSTA et al., 2016).  

Numerosas mudanças e processos fisiológicos ocorrem ao longo do ciclo da cultura, 

promovendo mudanças no seu valor nutricional, dessa forma, para definir o perfil de cada 

genótipo, é necessário medir a composição química para avaliar o valor nutricional da forragem, 

que está associado ao nível de utilização de nutrientes, além de caracterizá-los através de suas 

características morfo-agronômicas (CARVALHO et al., 2020). Assim, para a escolha do 

genótipo a ser cultivado, também precisam ser levados em consideração, entre outras 

características, a adaptação da cultura as condições edafoclimáticas da região e as suas 

características agronômicas e bromatológicas (PERAZZO et al., 2017). 

No entanto, ainda há necessidade de pesquisas com a cultura do sorgo silageiro, 

principalmente no que se refere ao comportamento dos diferentes genótipos cultivados em 

multiambientes. Essa pesquisa teve por objetivo, estudar a inter-relação entre caracteres 

agronômicos e bromatológicos de 25 híbridos de sorgo silageiro quando cultivados em três 

ambientes distintos.



 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1. Material genético e delineamento experimental  

 

Três ensaios foram realizados durante a safra de 2018/2019 sob condições de sequeiro em Cocos, Bahia, Brasil (CO); Sete Lagoas, 

Minas Gerais, Brasil (SL) e Sinop, Mato Grosso, Brasil (SI). Nos experimentos foram avaliados 25 híbridos de sorgo silageiro, sendo que destes, 

22 são híbridos experimentais desenvolvidos pela Embrapa Milho e Sorgo (13F03034; 13F23005; 13F23019; 13F23020; 13F26006; 14F20005; 

14F21021; 14F21028; 15F26005; 15F26006; 15F26019; 15F26022; 15F26027; 15F27005; 15F27006; 15F27011; 15F27012; 15F27013; 

15F30005; 15F30006; 17F15007; 17F15028) e três são híbridos comerciais (BRS 655; BRS 658 e VOLUMAX), utilizados como testemunhas. As 

descrições das características de cada local estão apresentadas na Tabela 1 e os dados meteorológicos de cada local durante a condução dos 

experimentos em campo são mostrados na Figura 1. 

 

Tabela 01 – Descrição das áreas experimentais de híbridos de sorgo silageiro na safra de 2018/2019. 

Local* 
Latitude 

(S) 
Longitude 

(W) 
Altitude 

(m) 
Bioma  Clima** Tipo de solo 

Teor de 
argila 
(%) 

Data 
Plantio 

Data 
Colheita 

Ciclo 
(dias) 

CO 14°50'41,57'' 45°57'28,68'' 933 Cerrado Aw Argissolo Vermelho Amarelo distrófico latossólico 12 21/11/2018 26/03/2019 125 

SL 19°27'16,05'' 44°10'26,02'' 727 Cerrado Cwa Oxissolo Vermelho de textura argilosa 62 29/11/2018 21/03/2019 112 

SI 11°51'36,33'' 55°37'20,73'' 384 Amazônico  Am Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico Plíntico 60 19/11/2018 08/03/2019 109 
* CO: Cocos/BA; SL: Sete Lagoas/MG e SI: Sinop/MT  
** Clima de acordo com a classificação de Köppen. Aw: Clima tropical savânico com estação mais seca no inverno e precipitação anual total média inferior a 250 mm; Cwb: 
Clima subtropical de altitude, com inverno seco e verão temperado, chuvas de verão-outono; Cwa: Clima subtropical húmido, com inverno seco e verão quente, chuvas de 
verão-outono e temperatura média do ar superior a 22°C; Am: Clima tropical monçônico, apresenta uma precipitação total anual média superior a 1500 mm
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Figura 1 – Precipitação pluviométrica (barras) e temperatura diária média, mínima e máxima 

(linha) no período de condução dos experimentos em Cocos/BA, Sete Lagoas/MG 

e Sinop/MT na safra 2018/2019. Fonte: Estações meteorológicas da National 

Aeronautics and Space Administration - Prediction Of Worldwide Energy 

Resources (NASA/POWER). 
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O delineamento foi em blocos casualizados com três repetições, totalizando 75 

parcelas em cada local avaliado. As parcelas continham duas linhas de cinco metros, com 

espaçamento de 0,70 metros entre si.  A abertura dos sulcos e distribuição de adubo foi feita 

manualmente e a semeadura ocorreu de forma manual, com distribuição da semente ao longo 

da linha. Após a emergência realizou-se o desbaste, deixando dez plantas por metro linear. A 

adubação de plantio e cobertura foram realizadas com base na análise de solo de cada local, 

conforme recomendação para a cultura. E os demais tratos culturais, foram preconizados de 

acordo com a necessidade da cultura. 

 

2.2. Atributos agronômicos  

 

Foram avaliados: Altura da planta (ALT), mensurada em centímetros desde a 

superfície do solo até o ápice da panícula; Florescimento (FLOR), número de dias decorridos 

desde a semeadura até o ponto em que cerca de 50% das plantas da parcela se apresentavam 

com terço médio da panícula liberando pólen; Produção de massa verde (PMV), quando as 

plantas apresentaram estádio de grãos leitoso/pastoso - estádio V7/V8, todo o material presente 

na área útil de cada parcela foi cortado manualmente, a cerca de 20 cm da superfície do solo, e 

determinada a pesagem em kg parcela-1. Foram selecionadas aleatoriamente dez plantas 

inteiras, as quais, foram processadas em picadora de forrageira elétrica, homogeneizadas 

manualmente e posteriormente retirado uma alíquota. Realizou-se a pesagem e, imediatamente 

as amostras foram levadas para secagem em estufa com ventilação forçada a 65 ºC até manter 

peso constante para estimação da produtividade de massa seca (PMS), sendo esta estimada pelo 

produto entre a produtividade de massa verde e a porcentagem de massa seca e expressa em 

toneladas por hectare. A porcentagem de massa seca (MS), foi determinada pela diferença entre 

a massa do material fresco e seco. Posteriormente, as amostras foram moídas em moinho tipo 

Willey (peneira de 2 mm), visando às análises bromatológicas. 

 

2.3. Atributos bromatológicos  

 

A determinação da composição bromatológica foi realizada pelo método de 

espectroscopia de reflectância de infravermelho próximo – NIRS, utilizando o espectrômetro 

BUCHI, modelo NIRFlex 500 (Buchi Labortechnik, Flawil, Switzerland), conforme 

metodologia de Paz et al. (2019). Obtiveram-se as seguintes variáveis: conteúdo celular (CC); 
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celulose (CEL); fibra insolúvel em detergente ácido (FDA); fibra insolúvel em detergente 

neutro (FDN); lignina (LIG). Para a obtenção da proteína bruta (PB), inicialmente foi calculado 

o teor de nitrogênio total (N) pelo analisador de Nitrogênio (modelo FP-528, LECO Corporation 

St. Joseph, MI, EUA), utilizando-se o fator de correção 6,25 para conversão dos valores de N 

para proteína bruta (AOAC, 2010). Os teores de hemicelulose (HEM) foram determinados pela 

diferença entre os valores de FDN e FDA. 

 

2.4. Análises estatísticas  

 

Os dados coletados foram submetidos ao teste de normalidade, para verificação da 

distribuição, e análise de resíduos após o ajuste do modelo para detecção de outliers, 

posteriormente, usou-se o método da máxima verossimilhança restrita (REML), utilizando o 

algoritmo Average Information (AI) (GILMOUR et al., 1995). E os valores fenotípicos foram 

preditos pela melhor predição linear não viesada (BLUP = Best Linear Unbiased Prediction) 

para os efeitos aleatórios, assim como também foram estimados os efeitos fixos pela estimativa 

não viesada (BLUE = Best Linear Unbiased Estimator), conforme metodologia de modelos 

mistos, com o auxílio do Software R.  

 

2.4.1. Análises individuais  

 

Inicialmente, procedeu-se com os ajustes dos dados visando a estimação dos 

parâmetros genéticos e a obtenção dos BLUPs das características avaliadas em cada local, 

utilizando o pacote estatístico lme4 (BATES et al., 2015) disponível para o software R – versão 

3.6.1 (R Core Team, 2019). Para verificar a significância dos efeitos fenotípicos no 

delineamento experimental e a variabilidade genética entre os tratamentos, foram realizadas as 

análises individuais por local, utilizando o seguinte modelo linear:  

Em que: yijk é a resposta fenotípica do tratamento i dentro do bloco j na repetição 

k; μijk é o efeito da média geral do experimento; Rk é o efeito fixo de repetição; Ti é o efeito 

aleatório de tratamentos; B(j(k) é o efeito fixo de bloco dentro de repetição; εijk é o efeito de 

resíduos (erros).  

1 
yijk= μijk + Rk + Ti + B(j(k) + εijk 
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A partir dos componentes de variância genética (VG) e variância residual (VR), 

foram estimados para cada característica os seguintes parâmetros: coeficiente de variação 

residual (CVr); e a herdabilidade (h²). 

 

2.4.2. Análises de Correlação de Pearson 

 

Após a obtenção das predições dos BLUPs de cada híbrido, todas as características 

agronômicas e bromatológicas foram submetidas à análise de correlação de Pearson 

objetivando efetuar as correlações lineares simples para as combinações, duas a duas em cada 

ambiente estudado (CREVELARI et al., 2019). Todas as análises foram efetuadas no software 

R – versão 3.6.1 (R Core Team, 2019), com auxílio do Pacote Metan (OLIVOTO e DAL’COL, 

2020). As correlações foram classificadas como bem fracas (0,00 a 0,19); fraca (0,20 a 0,39); 

moderada (0,40 a 0,69); forte (0,70 a 0,89); muito forte (0,90 a 1,00). Também foram 

classificadas como positivas quando as variáveis aumentaram paralelamente ou negativas 

quando houve tendência de uma variável aumentar enquanto a outra diminuiu (DIAS et al., 

2018).  

 

2.4.3. Análises de Correlação Canônicas  

 

Foi realizado estudo de análise de correlação canônica para avaliar a associação 

entre os pares de variáveis entre os grupos de caracteres agronômicos (primeiro grupo) e grupos 

de caracteres bromatológicos (segundo grupo). Inicialmente, foram construídas duas matrizes 

com os coeficientes de correlação fenotípica, uma com os caracteres relacionados aos dados 

agronômicos obtidos em campo e outra para os caracteres que influenciam na qualidade 

nutricional da silagem. Posteriormente, foi realizada análise de correlação canônica para 

verificar as associações existentes entre os grupos de caracteres. Todas as análises foram 

efetuadas no software R – versão 3.6.1 (R Core Team, 2019), com auxílio do Pacote Metan 

(OLIVOTO e DAL’COL, 2020).



 

 

 

3. RESULTADOS  

 

3.1. Análises individuais  

 

Com base na análise individual, nota-se uma grande variabilidade genética entre os 

híbridos, apresentando comportamento diferenciado ao longo dos diferentes locais avaliados 

(Tabela 2). Esses resultados indicam a necessidade de se realizar um estudo mais detalhado da 

interação entre genótipos e ambientes, permitindo a posterior identificação de genótipos 

superiores para cada local, em relação à adaptabilidade e estabilidade. 

 

Tabela 2 – Parâmetros genéticos obtidos a partir das análises individuais, para cada varíavel 

avaliada nos 25 híbridos de sorgo silageiro na safra 2018/2019. 

Altura de planta (ALT) 

Local   Média    DP   VG   VR   CV(r)   h² 

Cocos   183.19   32.53   1032.70   142.20   6.51   0.88 

Sete Lagoas 241.08   48.67   2368.79   201.30   5.89   0.90 

Sinop   271.16   38.93   1214.00   178.80   4.93   0.87 

Florescimento (FLOR) 

Local   Média    DP   VG   VR   CV(r)   h² 

Cocos   90.73   10.16   74.95   39.26   6.91   0.66 

Sete Lagoas 76.11   9.50   85.66   3.98   2.62   0.96 

Sinop   67.21   6.72   44.13   2.57   2.39   0.95 

Produtividade de massa verde (PMV) 

Local   Média    DP   VG   VR   CV(r)   h² 

Cocos   30.13   7.67   50.61   5.18   7.55   0.91 

Sete Lagoas 43.81   10.54   113.52   4.06   4.60   0.97 

Sinop   44.48   4.36   16.42   3.95   4.47   0.81 

Produtividade de massa seca (PMS) 

Local   Média    DP   VG   VR   CV(r)   h² 

Cocos   9.40   1.94   2.24   0.82   9.64   0.73 

Sete Lagoas 14.68   3.82   14.28   1.62   8.67   0.90 
Sinop   13.98   2.70   6.09   1.58   9.00   0.79 

Porcentagem de Massa Seca (MS) 

Local   Média    DP   VG   VR   CV(r)   h² 

Cocos   33.52   3.19   3.12   5.89   5.24   0.26 

Sete Lagoas 33.77   3.04   14.47   2.07   7.18   0.35 

Sinop   34.06   4.29   1.52   9.44   9.02   0.14 
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Continuação... 

Fibra em Detergente Neutro (FDN) 

Local   Média    DP   VG   VR   CV(r)   h² 

Cocos   57.49   3.97   7.64   8.06   4.94   0.49 

Sete Lagoas 64.92   3.29   4.64   7.00   4.08   0.40 

Sinop   64.04   3.74   2.69   11.93   5.39   0.18 

Fibra em Detergente Ácido (FDA) 

Local   Média    DP   VG   VR   CV(r)   h² 

Cocos   29.82   3.45   4.84   6.88   8.79   0.41 

Sete Lagoas 38.38   2.86   4.55   3.98   5.20   0.27 
Sinop   45.72   13.74   2.08   11.73   7.49   0.15 

Lignina (Lig) 

Local   Média    DP   VG   VR   CV(r)   h² 

Cocos   5.48   0.43   0.08   0.08   5.27   0.49 

Sete Lagoas 5.56   0.48   0.11   0.09   5.29   0.55 
Sinop   5.81   0.64   0.15   0.20   7.71   0.42 

Celulose (Cel) 

Local   Média    DP   VG   VR   CV(r)   h² 

Cocos   24.28   3.21   3.85   6.12   10.19   0.39 

Sete Lagoas 32.76   2.67   2.31   4.80   6.69   0.32 
Sinop   31.18   3.12   1.13   8.82   9.53   0.11 

Hemicelulose (Hem) 

Local   Média    DP   VG   VR   CV(r)   h² 

Cocos   28.36   0.46   0.06   0.09   1.08   0.38 

Sete Lagoas 26.61   0.80   0.49   0.13   1.33   0.80 

Sinop   27.05   1.17   0.68   0.40   2.34   0.63 

Conteúdo Celular (CC) 

Local   Média    DP   VG   VR   CV(r)   h² 

Cocos   42.41   4.04   6.72   9.66   7.33   0.41 

Sete Lagoas 34.99   3.22   4.04   6.87   7.49   0.37 

Sinop   35.96   3.74   2.69   11.93   9.60   0.18 

Proteína Bruta (PB) 

Local   Média    DP   VG   VR   CV(r)   h² 

Cocos   7.58   0.96   0.18   0.76   11.46   0.19 

Sete Lagoas 8.16   0.93   0.23   0.49   8.56   0.32 

Sinop   8.66   0.93   0.48   0.24   5.72   0.66 

* Cocos/BA; Sete Lagoas/ MG e SI: Sinop/MG. ** DP: Desvio Padrão; VG: variância genética; VR: variância 
residual; C.V.(r): coeficiente de variação residual; h2: herdabilidade.  
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3.2. Análises de Correlação de Pearson 

 

No total, foram estimadas 66 pares de correlações para Cocos, Sete Lagoas e Sinop 

e estas são apresentadas nas Figuras 2, 3 e 4. Em Cocos (FIG. 2), constatou-se que entre os pares 

avaliados 14% expressaram correlação positiva bem fraca. 

 

Figura 2 – Histogramas das médias ajustadas para altura de planta (ALT cm), florescimento 

(FLOR dias), produtividade de massa verde (PMV t ha-1), produtividade de massa 

seca (PMS t ha-1), porcentagem de massa seca (MS t ha-1), fibra em detergente 

neutro (FDN %), fibra em detergente ácido (FDA%), lignina (LIG%), celulose 

(CEL %), hemicelulose (HEM %), conteúdo celular (CC %) e proteína bruta (PB 

%)  e sua distribuição (diagonal), gráficos de dispersão dos híbridos com os valores 

médios em vermelho (abaixo da diagonal) e valores da correlação genética (acima 

da diagonal) entre os pares de variáveis dos 25 híbridos de sorgo silageiro, avaliados 

em Cocos/BA na safra 2018/2019. 
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Já 21% apresentaram-se como negativa bem fraca, 12% foram fraca e positiva, e 

11% fraca e negativa, outros 11% foram moderados e positivos, 15% foram moderados e 

negativos, 9 % forte e positiva, 5% como forte e negativos, enquanto 2% foi altamente 

correlacionado positivamente, e outros 2% também teve alta correlação negativa.  

Em Sete Lagoas (FIG. 3) foram observados 9% dos pares como bem fraca e 

positiva, outros 9% como bem fraca e negativa, e também 9 % dos pares foi fraca e positiva.  

Figura 3 – Histogramas das médias ajustadas para altura de planta (ALT cm), florescimento 

(FLOR dias), produtividade de massa verde (PMV t ha-1), produtividade de massa 

seca (PMS t ha-1), porcentagem de massa seca (MS t ha-1), fibra em detergente 

neutro (FDN %), fibra em detergente ácido (FDA%), lignina (LIG%), celulose 

(CEL %), hemicelulose (HEM %), conteúdo celular (CC %) e proteína bruta (PB 

%)  e sua distribuição (diagonal), gráficos de dispersão dos híbridos com os valores 

médios em vermelho (abaixo da diagonal) e valores da correlação genética (acima 
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da diagonal) entre os pares de variáveis dos 25 híbridos de sorgo silageiro, avaliados 

em Sete Lagoas/MG na safra 2018/2019. 

 

Enquanto 12% tiveram correlação fraca e negativa, e 12% foram moderada e 

positiva, 23% apresentaram correlação moderada e negativa, 12% como forte e positiva, e 6% 

fortes e negativas, já 3% como muito forte positivamente, e 5% foram muito fortes e negativas.  

Dos pares de correlações observados em Sinop (FIG. 4), 20% compreende aos 

valores de correlação bem fraca e positiva.  

Figura 4 – Histogramas das médias ajustadas para altura de planta (ALT cm), florescimento 

(FLOR dias), produtividade de massa verde (PMV t ha-1), produtividade de massa 

seca (PMS t ha-1), porcentagem de massa seca (MS t ha-1), fibra em detergente 

neutro (FDN %), fibra em detergente ácido (FDA%), lignina (LIG%), celulose 

(CEL %), hemicelulose (HEM %), conteúdo celular (CC %) e proteína bruta (PB 

%)  e sua distribuição (diagonal), gráficos de dispersão dos híbridos com os valores 

médios em vermelho (abaixo da diagonal) e valores da correlação genética (acima 
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da diagonal) entre os pares de variáveis dos 25 híbridos de sorgo silageiro, avaliados 

em Sinop/MT na safra 2018/2019. 

 

Outros 14% são correspondentes as correlações bem fraca e negativa, 12% foram 

fraca e positiva, e 15% fraca e negativa, enquanto 14% foram classificados como moderada e 

positiva, e 11% como moderada e negativa, 5% apresentaram-se como forte e positiva e 3% 

tiveram suas correlações como forte negativa, enquanto 5% apresentaram correlação muito 

forte e positiva e outros 3% dos pares foram classificados com correlação muito forte e negativa.  

 

3.3. Análises de Correlação Canônica  

 

As estimativas das cargas canônicas do primeiro grupo (variáveis agronômicas) e 

do segundo (variáveis bromatológicas), o coeficiente de correlação dos pares canônicos, as 

variâncias percentuais e o teste de Qui-quadrado (p ≤ 0,05), associados as variáveis originais 

são apresentados na Tabela 3. Analisando o primeiro par de carga canônica, a associação entre 

os grupos agronômicos e bromatológicos foi estabelecida, principalmente, pela influência das 

variáveis altura de planta (0,94) e produtividade de massa verde (0.80) nos teores de 

hemicelulose, proteína bruta e conteúdo celular, correspondendo aos valores de –0,74, –0,58 e 

0,51, respectivamente.  É válido ressaltar que o estudo da correlação canônica pode indicar a 

existência ou não de correlação entre grupos de variáveis. Dessa forma, com base nos resultados 

obtidos foi possível e viável realizar a seleção simultânea entre diferentes grupos de caracteres 

visando a recomendação de híbridos de interesse, buscando simultaneamente obter ganhos 

favoráveis de híbridos com bom desempenho em campo, aliado com a produção de silagem de 

elevada qualidade.   

Diante dos resultados obtidos com a análise de correlação, observou-se dependência 

linear entre os grupos de variáveis, revelando que os caracteres agronômicos influenciam na 

qualidade nutricional da silagem e que estes estão altamente correlacionadas, uma vez que a 

primeira variável canônica apresentou o coeficiente de correlação canônica de 0,92, indicando 

alta associação entre as características avaliadas. Dentre os cinco pares de variáveis canônicas, 

os dois primeiros pares explicaram aproximadamente 66% da variação total, sendo 37,15 para 

a primeira e 28,77 para a segunda. No entanto, apenas o primeiro par de carga canônica 

apresentou significância (0,001) pelo teste de qui-quadrado (p ≤ 0,05), sendo, portanto, o único 
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de interesse para a explicação das associações entre os grupos para indicação dos caracteres de 

maior importância.      

 

Tabela 3 – Cargas canônicas das variáveis agronômicas (Primeiro grupo) e bromatológicos 

(Segundo grupo) nas correlações canônicas (r), Percentual de variância explicada 

(Percent) e Teste de qui-quadrado (p-value) entre os grupos, em 25 híbridos de 

sorgo silageiro, avaliados em Cocos/BA, Sete Lagoas/MG, e Sinop/ MT na safra 

2018/2019. 

Cargas canônicas  

Primeiro Grupo   U1 U2 U3 U4 U5 

ALT   0,94 -0,10 0,18 0,24 0,10 

FLOR   0,36 0,46 0,33 0,62 0,40 

PMV   0,80 -0,13 -0,20 0,39 0,40 

PMS   0,61 -0,55 -0,11 0,22 0,52 

MS   -0,31 -0,88 -0,01 0,15 -0,33 

Segundo Grupo   V1 V2 V3 V4 V5 

FDN   -0,32 0,00 -0,63 -0,11 -0,40 

FDA   -0,14 0,28 -0,59 0,01 -0,61 

LIG   -0,45 -0,18 -0,24 -0,12 -0,52 

CEL   -0,12 0,28 -0,50 -0,21 -0,45 

HEM   -0,74 -0,56 -0,24 0,16 -0,09 

CC   0,51 -0,03 0,44 0,10 0,40 

PB   -0,58 0,24 0,03 -0,15 0,09 

Correlação (r)   0,92 0,81 0,66 0,47 0,35 

Percent   37,15 28,77 19,01 9,59 5,48 

p-value   0,001 0,07 0,36 0,58 0,51 

U: Combinações lineares entre as variáveis do primeiro grupo; V: Combinações lineares entre as variáveis do 
segundo grupo; U1Xv1: Correlações canônicas calculadas.   
 



 

 

 

4. DISCUSSÕES  

 

4.1. Análises individuais  

 

Os híbridos apresentaram variabilidade no comportamento em cada ambiente. 

Dentre os parâmetros genéticos estimados, as variâncias genéticas e residuais, os valores foram 

dependentes da variável analisada e da quantidade de genes que a controla. Para as variáveis 

agronômicas, os valores de variância genética foram maiores que a residual, exceto para 

porcentagem de matéria seca (MS) em Cocos (VG=3,12 e VR=5,89) e em Sinop (VG=1,52 e 

VR=9,44). Já para as variáveis bromatológicas, houve predominância da variância residual, 

podendo inferir que a baixa variância genotípica pode ser atribuída à influência ambiental 

(efeito residual).  

Neste caso, o estudo dos parâmetros genéticos para características agronômicas e 

bromatológicas foi importante para quantificar a magnitude da variação genética entre os 

híbridos e a influência das condições edafoclimáticas do local no desempenho deles. Portanto, 

são uteis para a identificação de genótipos superiores em programas de melhoramento, pois 

possibilitam obter maiores avanços genéticos, elevando o potencial da cultura, fornecendo 

genótipos com características agronômicas e qualidade nutricional diferenciada (PAULA et al., 

2017).  

Analisando a variância genética (VG) e a variância residual (VR), foi possível 

observar a magnitude da variabilidade genética presente entre os híbridos para as diferentes 

características avaliadas, podendo inferir que ocorreu maior influência genética para as 

características agronômicas. Isso foi verificado por meio dos maiores valores em suas 

variâncias genéticas quando comparados aos valores das variâncias residuais, e estas diferiram 

consideravelmente e suas amplitudes foram expressivas para cada variável. Esses resultados 

evidenciam a presença de variabilidade genética entre os híbridos de sorgo silageiro nos 

diferentes locais avaliados. Tais características são de caráter quantitativo, que são altamente 

influenciadas pelo ambiente, refletindo assim em valores mais elevados das variâncias 

genéticas, principalmente para as variáveis altura de planta, florescimento e produtividade de 

massa verde.   

Em relação a precisão experimental, os coeficientes de variação (CV) estimados em 

cada local, foram classificados como baixos (menores que 10%) e médios (entre 10 e 20%) e 

estão de acordo para experimentos de campo (RESENDE e DUARTE, 2007). A precisão 
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experimental do presente estudo está adequada e semelhante ao encontrado por outros autores. 

Na região Oeste da Bahia, Quadros et al. (2019) encontrou valores de CV% de 13,20, 18,80 e 

18,80 para altura de planta, produtividade de massa verde e produtividade de massa seca, 

respectivamente para híbridos comerciais de sorgo silageiro. Tolentino et al. (2016) avaliando 

a performance de 24 genótipos de sorgo silageiro em Sete Lagoas, obteve resultados dos CV% 

de 5,65 para porcentagem de massa seca, 13,98 para proteína bruta, 25,08 em FDA, 25,05 para 

hemicelulose, 21,96 para celulose e 23,32 para lignina. Valores semelhantes (CV de 0,88% para 

MS, 12,55% para teores de proteína bruta, 8,61% para FDN, 17,98% de FDA e 24,06% nos 

teores de lignina) foram encontrados por Lima et al. (2017), ao estudar a composição 

bromatológica de silagens de sorgo em Sete Lagoas. Estudos realizados com 36 genótipos de 

sorgo biomassa em Sinop durante a safra 2014/2015 obtiveram coeficientes de variação de 

5,83% para altura de planta; 3,82% para florescimento; 11,82% para peso de massa verde; 

15,13% para peso de massa seca e 8,96 para porcentagem de massa seca (SILVA et al., 2016).  

Quanto as estimativas de herdabilidade generalizada, houve variabilidade para as 

características agronômicas e bromatológicas, uma vez que foram muito influenciadas pelos 

efeitos ambientais. Características como altura de planta, florescimento, produtividade de 

massa verde e massa seca apresentam os maiores coeficientes de herdabilidade, com 

magnitudes variando de 0,66 a 0,97, o que correspondeu com maior variância genética, menor 

variação ambiental e menor interação entre genótipos e ambiente. Já os valores dos 

componentes nutricionais dos híbridos tiveram herdabilidade baixas (0,11 a 0,66), exceto para 

os valores de hemicelulose (0,80) quando avaliado em Sete Lagoas. Esses valores mostram a 

natureza genética complexa das características, resultante da ação de vários genes com pouco 

efeito no fenótipo.  

Houve elevada magnitude de variação de 0,11 (CEL em Sinop) a 0,97% (PMV em 

Sete Lagoas). Para os caracteres agronômicos, as estimativas de herdabilidade foram superiores 

a 60%, exceto para MS que teve valores de 0,26, 0,35 e 0,14 para Cocos, Sete Lagoas e Sinop 

respectivamente, o que denota maior influência de fatores ambientais na expressão fenotípica 

dessa característica. Já os caracteres bromatológicos de forma geral apresentaram baixos 

valores de herdabilidade, demonstrando que tais características possuem maiores possibilidades 

de ganhos genéticos, e foram consideradas mais favoráveis ao melhoramento de sorgo silageiro, 

principalmente quando foram superiores em todos os locais estudados, indicando condição 

favorável à seleção fenotípica para todos os caráteres avaliados (CREVELARI et al., 2020). 
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É válido destacar que a EMBRAPA, em seu programa de melhoramento genético 

de sorgo silageiro, busca constantemente genótipos que sejam produtivos e com níveis 

bromatológicos adequados para atender a demanda de silagens de qualidade, e que estes se 

mostrem adaptados e mais estáveis nas diferentes regiões produtoras no Brasil. Assim, os 

ensaios são executados em rede em diferentes ambientes anualmente, no intuito de atender as 

exigências do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), visto que, para o 

lançamento de novos materiais no mercado, esses devem ser testados em campo por vários anos 

ou em diferentes condições edafoclimáticas. De tal maneira, verifica-se que a liberação só 

ocorre após a confirmação das características específicas, de acordo com o formulário de 

registro de cultivares, destacando a importância dos estudos das mesmas características em 

multiambientes.  

A avaliação e estimação dos parâmetros genéticos foram de extrema importância e 

mostraram-se como alternativa estratégica para aumentar o ganho com a seleção pelos 

programas de melhoramento genético de sorgo silageiro. Uma vez que a baixa herdabilidade 

encontrada nas variáveis bromatológicas, indicou que a seleção não seja realizada somente de 

forma direta, mas também, considerando os demais componentes da produção, principalmente 

altura de planta, florescimento, produtividade de massa verde e seca, porcentagem de massa 

seca, desde que apresentem níveis nutricionais adequados.  

 

4.2. Análises de Correlação de Pearson 

 

As estimativas de coeficiente de correlação de Pearson para os pares de variáveis 

avaliados nos 25 híbridos de sorgo silageiro em Cocos, Sete Lagoas e Sinop (FIG. 2, 3 e 4) 

possibilitaram avaliar a magnitude e o direcionamento das influências de um caráter sobre 

outro, dando indicativo de associações entre as características avaliadas (DIAS et al., 2018). 

Isso mostra que houve influência dos ambientes sobre uma característica em 

detrimento de outra, onde, a variação genética e ambiental afetou as características por 

diferentes mecanismos fisiológicos (DAHER et al., 2018). Os pares de variáveis que 

apresentaram correlações forte e positiva indicam que houve uma influência ambiental nessas 

características, sendo beneficiadas ou prejudicadas pelas mesmas causas de variações 

ambientais. Já em pares com correlação forte e negativa indicam que o ambiente favoreceu um 

caráter em detrimento do outro. Enquanto que correlações de magnitude moderada que 

ocorreram entre os pares indicaram que aumentos em ambos os pares não implicam 
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necessariamente um ganho para uma característica em específico. E os pares que apresentaram 

um coeficiente de correlação igual a zero não implica falta de relação entre duas variáveis, mas 

ausência de relação linear entre elas (DIAS et al., 2018). Como foi observado entres os pares 

de ALT e MS, PMS e HEM, LIG e PB especialmente quando avaliados em Cocos, revelando 

que tais pares de características não afeta a qualidade da silagem, portanto essas variáveis 

devem ser avaliadas com outros pares.  

As características agronômicas como altura de planta, produtividade de massa verde 

e massa seca do sorgo silageiro são importantes na caracterização de um híbrido promissor. Por 

exemplo, quando o aumento de produtividade do sorgo esteve correlacionado de forma positiva 

com a altura das plantas, consequentemente, houve aumento na produção de massa verde e de 

massa seca. Conforme foi observado na Figura 2, onde ALT e PMV esteve altamente 

correlacionada (0,80) em Cocos. Assim como entre os pares de ALT e PMV (0,86), ALT e 

PMS (0,84), PMV e PMS (0,97) avaliados em Sete Lagoas (FIG. 3). E de acordo com a Figura 

4 os pares de PMV e PMS em Sinop apresentaram correlação máxima (1,00). Esses resultados 

indicam que é possível selecionar, indiretamente, plantas com maiores alturas quando se deseja 

maior produtividade de massa verde ou massa seca (PERAZZO et al., 2017).  

As correlações positivas apresentadas entre os pares de variáveis ALT e FLOR, 

indicam que houve tendência dos híbridos de maior altura apresentarem ciclo mais tardio de 

desenvolvimento, o que pode constituir característica inadequada para regiões com curtos 

períodos de chuva e, portanto, inviabilizar a semeadura em segunda safra, uma vez que seu 

crescimento é mais lento (SILVA et al., 2020). Genótipos de ciclo mais precoce podem ser mais 

favoráveis para regiões com distribuição de chuvas irregulares (ALVES et al., 2016). Havendo 

assim, a necessidade da escolha do híbrido adequado de acordo com as condições de cultivo, o 

que pode ser observado pela característica de número de dias para o início do florescimento. 

Plantas de menor estatura apresentam menor porcentagem de colmos na matéria 

seca, o que implica melhor qualidade da forragem, como foi observado nas figuras 2, 3 e 4 que 

a altura esteve correlacionada negativamente com as caraterísticas bromatológicas, exceto para 

conteúdo celular em todos os locais (0,24, 0,51 e 0,04) e em Sinop, as correlações entre ALT e 

FDA (0,10), ALT e CEL (0,25) que também se mostraram como positivas. Havendo, portanto, 

a necessidade de estudos para a recomendação de híbridos adequados para cada região, onde 

este mantenha o equilíbrio entre o bom desempenho agronômico e níveis adequados de 

nutrientes que promovam a qualidade nutricional.  

A característica PMV foi correlacionada positivamente com PMS, à medida que um  
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aumenta a outra também aumenta e, portanto, os híbridos que se destacaram para PMV 

garantem maior produção de PMS no final do processo de silagem. Essas correlações são 

observadas em outras pesquisas, enfatizando a importância do conhecimento dos efeitos 

associativos na escolha de materiais genéticos com características desejáveis para a produção 

de silagem (PERAZZO et al., 2014). A PMS, bem como a MS, caracteriza-se como o produto 

final utilizado nos cálculos de produção e nutrição animal, sendo importante sua determinação.  

A ocorrência de correlação negativa entre FLOR e PB, indica que os híbridos com maior ciclo 

apresentaram menor teor de proteína. Esse fato não era esperado, pois híbridos com ciclos mais 

tardios tem mais tempo para sintetizar essas substâncias antes que os fotoassimilados sejam 

destinados aos órgãos reprodutores. 

Embora as correlações obtidas entre hemicelulose e celulose na presente pesquisa 

foram pouco correlacionadas, apresentando valores de 0,23, 0,38 e 0,07 em Cocos, Sete Lagos 

e Sinop, respectivamente, é interessante notar que a correlação entre os pares destas variáveis 

seja negativa, visto que quando há um aumento no teor de hemicelulose e redução da celulose, 

os ruminantes transformam esses componentes através de sua flora bacteriana em ácidos graxos 

de cadeia curta, principalmente acéticos, propiônico e butírico, o que representam a maior fonte 

de energia quando os animais se alimentam com a forragem (PAZZIANI et al., 2019)).  

Estimativas de correlação entre características morfoagronômicas e bromatológicas 

em milho, variaram de -0,59 a 0,98, demostrando a existência de dependência entre ambas, uma 

vez que aumentaram simultaneamente (CREVELARI et al., 2019). Em estudos realizados no 

semiárido brasileiro com 32 cultivares de sorgo, os valores de coeficiente de correlação entre 

os pares de altura de planta x porcentagem de massa seca foram de 0,61, sendo que esta segunda 

variável é altamente correlacionada com a produtividade de massa verde e também com 

produtividade de massa seca respectivamente, portanto, são mais adequadas para a produção de 

silagem em regiões semiáridas (PERAZZO et al., 2014).  

Em relação as variáveis bromatológicas é interessante que essas tenham valores de 

correlação negativa para as frações fibrosas (lignina, FDN e FDA) em plantas de sorgo visando 

produção de silagem de qualidade de acordo com as variáveis quantitativas e qualitativas para 

satisfazer as dietas de ruminantes. Na presente pesquisa, os teores de FDN e FDA foram 

correlacionados negativamente com todas as variáveis agronômicas, com exceção de FLOR 

(0,05 e 0,03, respectivamente), quando cultivado em Cocos. Logo, os híbridos que apresentaram 

bom potencial agronômico são considerados também com qualidade nutricional.  
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Paziani et al. (2019), observou que o conteúdo de celulose esteve diretamente 

correlacionado negativamente à participação do FDA, uma vez que a celulose é um componente 

importante dessa fração. Estudos realizados no Mato Grosso durante o período de safrinha, 

mostraram uma correlação positiva entre as taxas de FDN e FDA, havendo um aumento 

proporcional destas variáveis com a expansão do diâmetro do colmo, resultando na redução do 

consumo da silagem de híbridos de milho (DOMINGUES et al., 2013).  

O teor de fibra pode ser diluído na silagem à medida que se eleva o potencial de 

produção de grãos e também pode ter menor efeito negativo ao passo que a fibra apresenta 

maior potencial digestível, principalmente a fibra do colmo das plantas. Assim, na presente 

pesquisa a produtividade de massa verde e massa seca reduziram os teores de fibras, quando 

avaliados em Cocos e Sete Lagoas, provavelmente nestes locais a produção de grãos na planta 

foi maior do que em Sinop.  

Nota-se que o conteúdo celular reduziu tanto as concentrações de FDA, FDN e LIG. 

Desse modo, os híbridos que apresentaram altas concentrações de conteúdo celular 

normalmente possuem baixa porcentagem de FDN, FDA e lignina, revelando boa qualidade 

dos híbridos pois tais frações representam a parte indigestível da forragem e afetam 

drasticamente a degradabilidade da forragem. Níveis elevados de FDN, FDA, celulose, 

hemicelulose e lignina no sorgo limitam a qualidade final das silagens, já que estas não 

apresentam redução após o processo fermentativo, permanecendo como principais barreiras à 

atuação dos microrganismos presentes no silo. Além disso, existe alta correlação negativa entre 

os teores de FDN e o consumo de matéria seca pelos ruminantes. Assim, silagens originárias 

de híbridos de sorgo com menor concentração de FDN possuem tendência a apresentar maiores 

taxas de consumo voluntário. 

Ainda é válido ressaltar que a qualidade das forragens destinadas para produção de 

silagens aumenta com o aumento do teor de proteína, mas diminui com o aumento do teor de 

fibras. Dessa forma, são desejáveis baixos teores de lignina por favorecer a digestibilidade das 

fibras e, consequentemente, do maior consumo pelos animais (COSTA et al., 2016). Em Cocos 

foi observado que os teores de LIG estiveram negativamente correlacionados com ALT (-0,15), 

PMS (-0,49) e MS (-0,46), enquanto que os teores de PB só foram favorecidos pelo aumento 

de CC (0,28). Em Sete Lagoas, foi observado que os teores de LIG foram correlacionados de 

forma negativa com ALT (-0,34), FLOR (-0,67), PMV (-0,54), PMS (-0,45) e CC (-0,82), já 

PB foi correlacionada com LIG (0,08), HEM (0,32) e CC (0,01), porém com baixa associação. 

Em Sinop, as variáveis que se correlacionaram com LIG negativamente foram: ALT (-0,33), 
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FLOR (-0,28), e CC (-0,73); enquanto, que os teores de PB foram afetados positivamente por 

LIG (0,10), HEM (0,18) e pelos teores de CC (0,27).  

Matias et al. (2018), avaliou a correlação existente entre características 

agronômicas e nutricionais em Urochloa ruziziensis e observou correlações positivas nos teores 

de proteína bruta com a concentração de FDN, enquanto que a concentração de proteína bruta 

foi inversamente proporcional à concentração de lignina e conteúdo celular, indicando que o 

valor nutricional da planta está diretamente relacionada à concentração de proteína bruta e 

concluiu que o crescimento ou a maturidade fisiológica provocam a deposição de estruturas da 

parede celular e reduzem as reservas de energia da planta.  

Quanto aos carboidratos estruturais (celulose e hemicelulose) para o 

aproveitamento animal, suas concentrações estão diretamente associadas a fração de FDN e 

FDA, sendo que celulose representa a maior parte da FDA e a hemicelulose integra a FDN 

(QIU et al., 2020). Em relação aos pares de CEL e FDA, notou-se alta correlação positiva em 

Cocos, Sete Lagoas, com valores correspondentes de 1,00, 0,96 e 0,95, respectivamente. Já nos 

pares de HEM e FDN foi observado valores de correlação positiva, porém moderadas, e estes 

variaram de 0,38 em Cocos, 0,55 em Sete Lagoas e 0,52 em Sinop. Assim, híbridos que 

apresentaram baixas concentrações de celulose, consequentemente, promoveram um menor 

teor de FDA, enquanto que hemicelulose foi variável nos teores de FDN.  

As diferenças obtidas, nos teores de hemicelulose ao longo dos ambientes, pode ser 

atribuída as modificações que ocorrem na composição química da parede celular, oriundas das 

condições climáticas específicas de cada local, especialmente no que se refere a temperatura, 

precipitação, luminosidade e fotoperíodo, influenciando diretamente no desenvolvimento dos 

híbridos (PAZZIANI et al., 2019). No entanto, é valido destacar que na presente pesquisa, a 

redução nos níveis de hemicelulose ocasionou aumento nos teores de conteúdo celular. 

De forma geral, foi possível observar que a maioria dos pares de variáveis avaliadas 

se comportaram de maneira diferenciada nas condições ambientais às quais foram expostas, 

apresentando valores diferentes em magnitude e sinal. Tais resultados indicam que as diferenças 

encontradas na classificação das correlações se devem ao efeito da interação entre genótipos e 

ambientes. Demonstrando que as condições climáticas, específicas de cada local afetou, 

diferentemente, os híbridos quanto a suas características agronômicas e bromatológicas. As 

condições ambientais influenciam a expressão gênica causando a interação entre genótipos e 

ambiente, onde as correlações entre as variáveis resumem a ação conjunta de genes e condições 

ambientais. No geral, os resultados apresentados são coerentes com os demais resultados que 
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são observados na literatura, enfatizando a importância do conhecimento e explicação desses 

efeitos associativos na escolha dos híbridos com características desejáveis para produção de 

silagem devendo optar pelos híbridos que apresentem correlação favoráveis para as variáveis 

que garantam o incremento de silagens de qualidade. As estimativas de correlação de Pearson, 

constituem uma estratégia básica para estabelecer diretrizes e orientar os programas de 

melhoramento genético de sorgo silageiro. Esses resultados possibilitam obter ganhos para uma 

das variáveis por meio da seleção indireta, tornando o processo de melhoramento mais rápido 

e econômico.  

 

4.3. Análises de Correlação Canônica  

 

A viabilidade do uso da análise de correlação canônica está limitada ao valor da 

variabilidade disponível entre as primeiras variáveis, sendo aceitáveis valores acima de 80% 

(WITTEN e TIBSHIRANI, 2009). Neste estudo foram explicados 85% somando as três 

primeiras variáveis, o que permite a análise dos 25 híbridos de sorgo silageiro para posterior 

recomendação quanto ao local de cultivo. 

É importante destacar, que mesmo que o número de coeficientes de pares canônicos 

seja correspondente ao número de variáveis do menor grupo, geralmente, somente os dois ou 

três primeiros pares canônicos são confiáveis e que devem ser utilizadas para interpretar os 

resultados. Assim, quando há significância de pelo menos um coeficiente canônico conclui-se 

a dependência entre as variáveis do primeiro e segundo grupo (CREVELARI et al., 2019). 

Dessa forma, a significância apresentada pelo primeiro par canônico (0,00096), permitiu 

utilizar seus coeficientes para estudar a associação entre as variáveis dos grupos. 

Os resultados obtidos por meio da correlação canônica permitiram observar quais 

variáveis tiveram maior influência no desempenho geral dos híbridos. Além disso, mostram que 

o grupo de variáveis morfoagronômicas e bromatológicas foram linearmente dependentes entre 

si (TAB. 3). Por meio do estudo de correlação canônica foi possível investigar o grau máximo 

de associação entre dois grupos de variáveis, identificando e quantificando as relações lineares 

existentes entre eles, possibilitando, dessa forma, a seleção e recomendação de um híbrido tido 

como ideótipo (DAHER et al., 2018), sendo esta importante ferramenta nos programas de 

melhoramento voltados a produção de silagem, uma vez que tanto os caracteres agronômicos 

quanto bromatológicos são relevantes para obtenção de híbridos superiores (ALVES et al., 

2016). 



72 

 

 

Nota-se que para a primeira carga canônica as variáveis agronômicas e 

bromatológicos apresentaram o mesmo comportamento em relação aos demais, exceto para a 

porcentagem de massa seca (-0,31) no primeiro grupo e conteúdo celular (0,51) pertencente ao 

segundo grupo. Isso pode ser observado no sinal positivo para as estimativas do primeiro grupo 

(ALT=0,94, FLOR=0,36, PMV=0,80 e PMS=0,610 e negativo para as estimativas do segundo 

(FDN= -0,32, FDA=-0,14, LIG=-0,45, CEL= -0,12, HEM=-0,74 e PB=-0,58). Dessa forma, ao 

selecionar variáveis com alto desempenho agronômico há uma redução nos teores de fibra na 

planta, elevando a qualidade nutricional da silagem (CREVELARI et al., 2019).  

Nos programas de melhoramento genético, é de grande importância o conhecimento 

das correlações entre os caracteres que concorrem para uma maior produtividade de massa 

verde, pois isso facilita a seleção de híbridos favoráveis e pode dar um direcionamento à 

metodologia de seleção. O estudo das relações entre as diversas características da planta permite 

direcionar a seleção, favorecendo as características de produtividade e de qualidade nutricional 

mais correlacionadas. Portanto, quando não houver informações específicas sobre os híbridos 

de sorgo silageiro para produção de silagem, podem ser empregados, para este fim, os híbridos 

mais adaptados na região de cultivo no que se refere a maior produtividade de massa verde e 

altura de planta. Complementarmente, essas plantas também oferecerão a redução nos teores de 

fibras.   

Estudos realizados por Perazzo et al. (2017) afirmam que a altura da planta é uma 

variável determinante no comportamento do sorgo, influenciando em outras características 

agronômicas. No entanto, plantas muito altas, por apresentarem percentagens maiores de colmo 

pode comprometer a qualidade nutricional da forragem (MORAES et al., 2013). Quadros et al. 

(2019), estudando o desempenho de sete híbridos de sorgo forrageiro em condições de déficit 

hídrico em decorrência do longo período de estiagem e altas temperaturas em duas regiões do 

Oeste da Bahia, observou que o crescimento e desenvolvimento vegetativo das plantas ficou 

comprometido, na qual a produtividade de massa seca foi baixo para todos os genótipos 

(variação de 4,7 a 9,2 t ha-1). 

Tal fato ocorre porque quando os híbridos são mais altos apresentam também maior 

produtividade, e consequentemente, há um aumento na proporção de colmo na planta. Sendo o 

colmo a parte estrutural que possui maior teor de fibra da planta e, quando presente em grandes 

quantidades, resulta em silagens com elevados teores de fibra, tanto digestível (FDN) quanto 

indigestível (FDA) (DAHER et al., 2018). Nesse caso, é recomendado a obtenção de híbridos 

que apresentem alturas médias para não haver perdas nutricionais com a redução dos níveis 
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destes, principalmente de proteína bruta. Porém, que estes apresentem níveis reduzidos nos 

teores de FDN, FDA e LIG, principalmente. Com o aumento da produção de matéria verde, há 

maior teor de fibra e, consequentemente, menor disponibilidade de nutrientes digestíveis.  

A hemicelulose totaliza aproximadamente de 20 a 25% dos constituintes da parede 

celular da planta. Logo, quanto maior o teor de hemicelulose na participação da parede celular, 

maiores serão os níveis de FDN e FDA na composição das plantas no período vegetativo e à 

medida que o ciclo avança (VERIATO el al., 2018). Dessa forma, é desejável a escolhas de 

híbridos com teores mais baixos de hemicelulose em sua composição bromatológica (PAULA 

et al., 2017), desde que atendam às exigências nutricionais. Os teores mais comumente 

encontrados em silagens de boa qualidade estão na faixa entre 23,6 a 32,8%, confirmando que 

os valores obtidos pelos híbridos cultivados em todos os locais, atendem as exigências para esta 

variável.  

Ainda são escassos os trabalhos sobre a avaliação do conteúdo celular na qualidade 

nutricional do sorgo no que se refere a nutrição animal, no entanto, esta variável, fornece 

informações importantes sobre a presença de compostos com maior digestibilidade na planta, 

visto que, no conteúdo celular são encontrados os carboidratos não estruturais como o composto 

de açúcares (glicose, frutose), ácidos orgânicos e outros carboidratos de reserva das plantas, 

tais como: amido, sacarose e frutosanas, sendo estes de vital importância na preservação da 

forragem ensilada, por ser uma fração facilmente e quase completamente digerida pela maioria 

dos animais (SHER et al., 2016). 

Nesse sentido, quanto maior o conteúdo celular na planta, maior a quantidade de 

produtos digestíveis, podendo apresentar vantagens nutricionais em relação às demais. Moraes 

et al. (2013) analisaram o conteúdo celular de diferentes genótipos de sorgo no momento da 

ensilagem, obtendo teores médios de 22,92% e concluíram que plantas que apresentam maior 

teor de conteúdo celular indicam que possuem boa participação do amido e carboidratos 

solúveis, que são características importantes na nutrição animal, pois contribuem sobremaneira 

com a quantidade de nutrientes digestíveis totais, confirmando a qualidade dos híbridos deste 

estudo para a produção de silagem.   

Em relação aos níveis de proteína bruta, as plantas mais baixas favoreceram a 

concentração de nutrientes no desenvolvimento vegetativo. O nível proteico tem grande reflexo 

na qualidade nutricional da silagem, sendo que os teores ideais de proteína bruta para atender 

às exigências de nitrogênio da flora ruminal e, para um bom funcionamento do rúmen devem 

estar entre 7 a 10%, para que não haja prejuízo da utilização da forragem pelos microrganismos 
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pelo limitado aporte de nitrogênio para a fermentação ruminal, com consequente limitação à 

produção animal. O fornecimento inadequado de proteína na dieta de ruminantes pode reduzir 

a produção de leite, além de alterar o desempenho reprodutivo (CARVALHO et al., 2020). 

A base para a seleção de genótipos que sejam adaptados às condições 

edafoclimáticas adversas e apresentem alto rendimento de forragem aliado ao seu valor 

nutricional é determinada pela correlação entre essas características e seus parâmetros herdáveis 

(QUADROS et al., 2019). Portanto, é essencial, identificar um genótipo que seja superior aos 

demais para as condições climáticas locais. Visto que o cultivo do sorgo pode ser afetado por 

diversos fatores do clima que limitam a expressão de todo potencial produtivo da cultura.  

Pelas análises de correlação canônica foi possível verificar que as variáveis 

agronômicas e bromatológicas em híbridos de sorgo são dependentes, apresentando relação 

linear entre as variáveis em estudo. Com esses resultados, pode-se inferir que é possível realizar 

a seleção simultânea entre diferentes grupos de variáveis que sejam indicativos de silagens com 

qualidade nutricional. E embora alguns caracteres se correlacionem de forma indesejada, é 

possível fazer melhoramento de sorgo silageiro para aumentar simultaneamente a produtividade 

e a qualidade da silagem. Essas informações são de grande importância para os programas de 

melhoramento genético de sorgo que buscam identificar híbridos que apresentem maior 

qualidade nutricional adequada com foco na produção de silagem voltadas para a nutrição 

animal, e provavelmente reduzindo, custos com estudos posteriores.  



 

 

 

5. CONCLUÕES  

 

Em híbridos de sorgo silageiro, apesar da existência da interação entre genótipos e 

ambientes é possível fazer a seleção de variáveis de interesse para aumentar simultaneamente 

a produtividade e a qualidade da silagem, devido a inter-relação entre as variáveis agronômicas 

e bromatológicas. Essas informações são relevantes para os programas de melhoramento 

genético que buscam identificar híbridos que apresentem maior qualidade nutricional adequada 

com foco na produção de silagem voltadas para a nutrição animal, e provavelmente reduzindo 

custos com estudos posteriores.  
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ANEXO A – Valores médios de Altura de Planta (ALT – cm) dos 25 híbridos de sorgo 

silageiro avaliados em Cocos/BA, Sete Lagoas/MG e Sinop na safra 2018/2019   

Híbrido     COC     SL     SI     Média Híbrido  
13F03034     268.33  B  a     351.00  A  a     356.00  A  a     325.11  
13F23005     170.00  C  b     220.67  B  b     268.00  A  c     219.56  
13F23019     180.00  C  b     222.00  B  b     276.00  A  c     226.00  
13F23020     175.33  B  b     237.00  A  b     268.00  A  c     226.78  
13F26006     178.00  B  b     235.33  A  b     261.33  A  c     224.89  
14F20005     172.00  B  b     241.67  A  b     271.67  A  c     228.44  
14F21021     185.33  B  b     205.33  A  c     265.67  A  c     218.78  
14F21028     192.00  C  b     240.33  B  b     308.33  A  b     246.89  
15F26005     183.00  C  b     230.00  B  b     269.67  A  c     227.56  
15F26006     177.67  C  b     219.67  B  b     262.67  A  c     220.00  
15F26019     170.33  B  b     236.67  A  b     255.00  A  d     220.67  
15F26022     164.67  B  b     211.67  A  c     232.67  A  d     203.00  
15F26027     178.00  B  b     230.00  A  b     252.67  B  d     220.22  
15F27005     167.33  C  b     206.67  B  c     241.00  A  d     205.00  
15F27006     176.33  B  b     239.00  A  b     264.67  A  c     226.67  
15F27011     163.67  B  b     191.67  B  c     241.67  A  d     199.00  
15F27012     176.33  C  b     210.33  B  c     248.33  A  d     211.67  
15F27013     157.67  B  b     228.67  A  b     233.33  A  d     206.56  
15F30005     271.00  B  a     358.33  A  a     364.00  A  a     331.11  
15F30006     266.67  B  a     347.00  A  a     360.67  A  a     324.78  
17F15007     175.67  C  b     222.33  B  b     267.00  A  c     221.67  
17F15028     158.67  C  b     199.67  B  c     246.33  A  d     201.56  
BRS655     147.00  B  b     228.00  A  b     236.33  A  d     203.78  
BRS658     174.00  A  b     235.67  B  b     273.67  A  c     227.78  
Volumax     194.67  A  b     253.33  B  b     288.33  A  c     245.44  

Média local     184.95           240.08           272.52           232.52  
Médias seguidas de letras maiúsculas iguais nas linhas e minúsculas iguais nas colunas não diferem entre si pelo 
teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (P<0,05).  
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ANEXO B – Valores médios de Florescimento (FLOR – Dias) dos 25 híbridos de sorgo 

silageiro avaliados em Cocos/BA, Sete Lagoas/MG e Sinop na safra 2018/2019  

Florescimento (FLOR)  

Híbrido     COC     SL     SI     Média Híbrido  
13F03034     103.00  A  a     85.67  B  a     75.00  C  a     87.89  
13F23005     100.00  A  a     84.00  B  a     71.33  C  a     85.11  
13F23019     91.67  A  b     83.00  B  a     71.00  C  a     81.89  
13F23020     100.33  A  a     80.00  B  b     69.00  C  a     83.11  
13F26006     91.67  A  b     75.33  B  b     65.00  C  b     77.33  
14F20005     93.33  A  b     77.33  B  b     72.00  B  a     80.89  
14F21021     86.33  A  c     76.00  B  b     65.67  C  b     76.00  
14F21028     93.33  A  b     76.67  B  b     66.67  C  a     78.89  
15F26005     96.00  A  b     83.00  B  a     64.67  C  b     81.22  
15F26006     91.67  A  b     78.00  B  b     70.67  C  a     80.11  
15F26019     100.00  A  a     85.67  B  a     75.67  C  a     87.11  
15F26022     93.00  A  b     78.00  B  b     69.33  C  a     80.11  
15F26027     87.67  A  c     82.00  A  a     75.67  B  a     81.78  
15F27005     77.00  A  d     57.00  B  c     52.00  B  c     62.00  
15F27006     73.67  A  d     59.00  B  c     58.33  B  c     63.67  
15F27011     76.67  A  d     61.00  B  c     58.67  B  c     65.44  
15F27012     78.33  A  d     59.00  B  c     57.67  B  c     65.00  
15F27013     82.33  A  c     60.33  B  c     58.00  B  c     66.89  
15F30005     106.00  A  a     88.00  B  a     75.67  C  a     89.89  
15F30006     97.33  A  b     80.00  B  b     70.67  C  a     82.67  
17F15007     93.00  A  b     80.00  B  b     70.67  C  a     81.22  
17F15028     94.33  A  b     78.00  B  b     71.00  C  a     81.11  
BRS655     81.00  A  d     74.00  B  b     59.33  C  c     71.44  
BRS658     86.33  A  c     74.00  B  b     63.33  C  b     74.56  
Volumax     96.33  A  b     85.67  B  a     71.00  C  a     84.33  

Média local     90.81           76.03           67.12           77.99  
Médias seguidas de letras maiúsculas iguais nas linhas e minúsculas iguais nas colunas não diferem entre si pelo 
teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (P<0,05).  
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ANEXO C – Valores médios de Produtividade de Massa Verde (PMV – t ha-1) dos 25 

híbridos de sorgo silageiro avaliados em Cocos/BA, Sete Lagoas/MG e Sinop na safra 

2018/2019   

Produtividade de massa verde (PMV)  

Híbrido     COC     SL     SI     Média Híbrido  
13F03034     43.84  c  a     68.16  a  a     39.32  c  a     50.44  
13F23005     30.10  b  b     37.53  a  d     46.41  a  a     38.01  
13F23019     26.32  c  b     36.61  b  d     45.53  a  a     36.15  
13F23020     27.18  b  b     40.85  a  c     42.69  a  a     36.91  
13F26006     30.35  b  b     43.52  a  c     45.04  a  a     39.64  
14F20005     29.71  b  b     40.09  a  c     44.35  a  a     38.05  
14F21021     29.62  b  b     42.26  a  c     48.08  a  a     39.99  
14F21028     30.78  b  b     40.72  a  c     44.13  a  a     38.54  
15F26005     34.59  a  a     40.89  a  c     41.54  a  a     39.01  
15F26006     32.58  b  b     43.49  a  c     43.31  a  a     39.79  
15F26019     29.59  b  b     35.31  a  d     39.88  a  a     34.93  
15F26022     30.02  b  b     42.48  a  c     42.17  a  a     38.22  
15F26027     31.11  b  b     51.81  a  b     44.24  a  a     42.39  
15F27005     22.51  c  b     32.44  b  d     47.45  a  a     34.14  
15F27006     23.92  c  b     35.58  b  d     46.23  a  a     35.25  
15F27011     23.80  b  b     29.81  b  d     52.14  a  a     35.25  
15F27012     24.02  c  b     34.07  b  d     49.16  a  a     35.75  
15F27013     24.68  b  b     32.00  b  d     48.93  a  a     35.21  
15F30005     36.58  c  a     71.04  a  a     41.63  c  a     49.75  
15F30006     40.88  b  a     62.61  a  a     47.24  b  a     50.24  
17F15007     34.38  c  a     46.68  b  c     43.57  b  a     41.54  
17F15028     25.84  c  b     42.02  a  c     46.19  a  a     38.02  
BRS655     27.76  b  b     49.43  a  c     44.34  a  a     40.51  
BRS658     28.87  b  b     42.23  a  c     47.40  a  a     39.50  
Volumax     36.92  c  a     52.30  b  b     38.26  c  a     42.49  

Média local     30.24           43.76           44.77           39.59  
Médias seguidas de letras maiúsculas iguais nas linhas e minúsculas iguais nas colunas não diferem entre si pelo 
teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (P<0,05). 
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ANEXO D – Valores médios de Produtividade de Massa Seca (PMS – t ha-1) dos 25 

híbridos de sorgo silageiro avaliados em Cocos/BA, Sete Lagoas/MG e Sinop na safra 

2018/2019   

Produtividade de massa seca (PMS)  

Híbrido     COC     SL     SI     Média Híbrido  
13F03034     12.67  B  a     23.14  A  a     11.03  B  b     15.61  
13F23005     8.44  B  a     14.42  A  c     15.34  A  a     12.73  
13F23019     8.67  B  a     12.41  A  c     14.73  A  a     11.94  
13F23020     9.36  B  a     13.91  A  c     13.14  A  b     12.13  
13F26006     10.82  A  a     14.15  A  c     14.53  A  a     13.16  
14F20005     10.78  A  a     12.92  A  c     14.05  A  b     12.58  
14F21021     9.21  B  a     14.64  A  c     16.46  A  a     13.44  
14F21028     9.49  B  a     13.47  A  c     13.77  A  b     12.25  
15F26005     11.19  A  a     13.83  A  c     12.36  A  b     12.46  
15F26006     10.01  B  a     15.12  A  c     13.29  A  b     12.81  
15F26019     9.71  A  a     11.24  A  c     11.33  A  b     10.76  
15F26022     9.92  A  a     13.45  A  c     12.58  A  b     11.99  
15F26027     11.09  B  a     17.46  A  b     14.56  A  a     14.37  
15F27005     8.44  B  a     10.74  B  c     15.90  A  a     11.69  
15F27006     8.89  B  a     12.69  A  c     15.12  A  a     12.24  
15F27011     7.66  B  a     9.54  B  c     19.21  A  a     12.14  
15F27012     8.88  B  a     12.15  B  c     17.08  A  a     12.70  
15F27013     8.33  B  a     10.78  B  c     16.93  A  a     12.01  
15F30005     11.39  B  a     23.36  A  a     12.44  B  b     15.73  
15F30006     12.98  B  a     20.68  A  a     15.93  B  a     16.53  
17F15007     10.31  B  a     17.82  A  b     13.47  B  b     13.87  
17F15028     8.73  B  a     15.58  A  c     15.22  A  a     13.17  
BRS655     8.68  B  a     13.50  A  c     13.98  A  b     12.05  
BRS658     10.01  B  a     15.37  A  c     16.23  A  a     13.87  
Volumax     9.75  B  a     15.43  A  c     10.51  B  b     11.89  

Média local     9.82           14.71           14.37           12.97  
Médias seguidas de letras maiúsculas iguais nas linhas e minúsculas iguais nas colunas não diferem entre si pelo 
teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (P<0,05).  
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ANEXO E – Valores médios de porcentagem de massa verde (MS – %) dos 25 híbridos 

de sorgo silageiro avaliados em Cocos/BA, Sete Lagoas/MG e Sinop na safra 2018/2019   

Porcentagem de massa seca (MS)  

Híbrido     COC     SL     SI     Média Híbrido  
13F03034     29.30  A  b     34.18  A  a     28.87  A  a     30.78  
13F23005     30.52  A  b     37.07  A  a     35.34  A  a     34.31  
13F23019     32.36  A  b     35.18  A  a     34.26  A  a     33.93  
13F23020     34.23  A  a     34.17  A  a     32.73  A  a     33.71  
13F26006     35.89  A  a     32.35  A  a     35.31  A  a     34.52  
14F20005     36.17  A  a     32.10  A  a     34.70  A  a     34.33  
14F21021     31.40  A  b     33.69  A  a     36.80  A  a     33.97  
14F21028     30.94  A  b     32.89  A  a     33.64  A  a     32.49  
15F26005     32.25  A  b     33.67  A  a     33.62  A  a     33.18  
15F26006     30.45  A  b     34.19  A  a     34.59  A  a     33.08  
15F26019     32.24  A  b     31.58  A  a     31.92  A  a     31.91  
15F26022     32.47  A  b     31.96  A  a     34.36  A  a     32.93  
15F26027     34.85  A  a     33.02  A  a     34.21  A  a     34.03  
15F27005     37.21  A  a     33.98  A  a     35.48  A  a     35.56  
15F27006     39.24  A  a     35.18  A  a     34.72  A  a     36.38  
15F27011     32.40  A  b     32.72  A  a     37.80  A  a     34.31  
15F27012     39.22  A  a     35.37  A  a     35.05  A  a     36.55  
15F27013     33.53  A  b     34.08  A  a     36.08  A  a     34.56  
15F30005     30.81  A  b     33.25  A  a     30.15  A  a     31.41  
15F30006     32.54  A  b     34.02  A  a     37.02  A  a     34.52  
17F15007     29.92  B  b     37.53  A  a     31.88  B  a     33.11  
17F15028     33.58  A  b     37.44  A  a     34.51  A  a     35.18  
BRS655     31.49  A  b     27.04  A  a     33.89  A  a     30.81  
BRS658     34.81  A  a     36.53  A  a     34.61  A  a     35.32  
Volumax     26.17  A  b     31.00  A  a     29.14  A  a     28.77  

Média local     32.96           33.77           34.03           33.59  
Médias seguidas de letras maiúsculas iguais nas linhas e minúsculas iguais nas colunas não diferem entre si pelo 
teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (P<0,05).  
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ANEXO F – Valores médios de Fibra em Detergente Neutro (FDN – %) dos 25 híbridos 

de sorgo silageiro avaliados em Cocos/BA, Sete Lagoas/MG e Sinop na safra 2018/2019   

Híbrido   COC   SL   SI   Média Híbrido 

13F03034   60.71 A a   62.31 A b   62.22 A b   61.75 

13F23005   60.42 A a   62.76 A b   63.12 A b   62.10 

13F23019   59.66 A a   62.90 A b   63.64 A b   62.07 

13F23020   56.32 B b   63.22 A b   61.31 A b   60.28 

13F26006   55.34 B b   65.54 A a   67.90 A a   62.93 

14F20005   54.16 B b   65.69 A a   62.83 A b   60.89 

14F21021   58.49 B a   65.25 A a   65.41 A a   63.05 

14F21028   58.57 B a   65.79 A a   70.27 A a   64.88 

15F26005   52.78 B b   66.66 A a   64.98 A a   61.47 

15F26006   57.17 B b   64.28 A b   67.01 A a   62.82 

15F26019   57.78 B b   60.67 B b   64.48 A a   60.98 

15F26022   59.29 B a   64.56 A b   67.07 A a   63.64 

15F26027   56.80 B b   64.52 A b   63.80 A b   61.70 

15F27005   53.33 C b   67.41 B a   61.29 A b   60.68 

15F27006   53.44 B b   66.50 A a   65.74 A a   61.89 

15F27011   56.82 B b   67.87 A a   65.49 A a   63.39 

15F27012   54.61 C b   69.69 B a   63.33 A b   62.54 

15F27013   63.20 B a   68.79 B a   59.30 A b   63.76 

15F30005   53.02 B b   62.84 A b   63.32 A b   59.73 

15F30006   54.43 B b   63.45 A b   65.96 A a   61.28 

17F15007   60.00 A a   63.90 A b   61.46 A b   61.79 

17F15028   61.82 A a   66.79 A a   63.13 A b   63.91 

BRS655   61.54 A a   64.16 A b   62.69 A b   62.80 

BRS658   56.91 B b   64.56 A b   66.40 A a   62.62 

Volumax   63.11 A a   60.03 A b   58.75 A b   60.63 

Média local   57.59       64.81       64.04       62.14 

Médias seguidas de letras maiúsculas iguais nas linhas e minúsculas iguais nas colunas não diferem entre si  pelo 
teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (P<0,05).  
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ANEXO G – Valores médios de Fibra em Detergente Ácido (FDA – %) dos 25 híbridos 

de sorgo silageiro avaliados em Cocos/BA, Sete Lagoas/MG e Sinop na safra 2018/2019 

Fibra em detergente ácido (FDA)  

Híbrido     COC     SL     SI     Média Híbrido  
13F03034     32.68  A  a     36.98  A  a     45.86  A  a     38.51  
13F23005     31.73  A  a     35.56  A  a     44.68  A  a     37.33  
13F23019     32.11  A  a     36.18  A  a     45.62  A  a     37.97  
13F23020     28.21  A  a     36.54  A  a     44.12  A  a     36.29  
13F26006     27.13  B  a     39.01  A  a     49.29  A  a     38.48  
14F20005     25.55  B  a     38.11  A  a     44.02  A  a     35.90  
14F21021     29.93  A  a     38.77  A  a     46.73  A  a     38.47  
14F21028     30.10  B  a     39.64  B  a     51.26  A  a     40.33  
15F26005     30.95  A  a     39.41  A  a     46.97  A  a     39.11  
15F26006     32.03  B  a     37.75  B  a     48.49  A  a     39.42  
15F26019     29.86  B  a     34.02  B  a     46.33  A  a     36.74  
15F26022     30.91  B  a     38.14  B  a     48.82  A  a     39.29  
15F26027     28.39  B  a     37.36  B  a     46.41  A  a     37.39  
15F27005     26.75  B  a     40.20  A  a     43.18  A  a     36.71  
15F27006     26.61  B  a     39.56  A  a     47.09  A  a     37.75  
15F27011     28.78  B  a     41.32  A  a     46.93  A  a     39.01  
15F27012     26.96  B  a     42.58  A  a     44.83  A  a     38.13  
15F27013     34.55  A  a     41.90  A  a     41.00  A  a     39.15  
15F30005     24.82  B  a     36.92  A  a     46.08  A  a     35.94  
15F30006     26.26  B  a     37.41  B  a     49.05  A  a     37.57  
17F15007     31.27  A  a     36.59  A  a     43.22  A  a     37.03  
17F15028     33.02  A  a     39.91  A  a     45.08  A  a     39.34  
BRS655     32.85  A  a     38.63  A  a     44.70  A  a     38.73  
BRS658     28.49  B  a     37.83  B  a     47.57  A  a     37.96  
Volumax     34.94  A  a     35.45  A  a     41.77  A  a     37.39  

Média local     29.80           38.23           45.96           38.00  
Médias seguidas de letras maiúsculas iguais nas linhas e minúsculas iguais nas colunas não diferem entre si pelo 
teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (P<0,05).  
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ANEXO H – Valores médios de Lignina (LIG – %) dos 25 híbridos de sorgo silageiro 

avaliados em Cocos/BA, Sete Lagoas/MG e Sinop na safra 2018/2019   

Lignina (LIG)  

Híbrido     COC     SL     SI     Média Híbrido  
13F03034     6.04  A  a     5.49  A  b     5.40  A  c     5.64  
13F23005     5.85  A  a     5.40  A  b     5.83  A  c     5.69  
13F23019     5.91  A  a     5.55  A  b     5.99  A  b     5.81  
13F23020     5.13  A  b     5.34  A  b     5.04  A  c     5.17  
13F26006     5.39  A  b     5.53  A  b     6.05  A  b     5.66  
14F20005     5.45  A  b     6.12  A  a     6.05  A  b     5.88  
14F21021     5.70  B  a     5.61  B  b     6.76  A  a     6.03  
14F21028     5.45  A  b     5.48  A  b     6.88  A  a     5.94  
15F26005     5.01  A  b     5.90  A  a     6.13  A  b     5.68  
15F26006     5.31  A  b     5.21  A  b     5.75  A  c     5.42  
15F26019     5.61  A  a     5.24  A  b     6.10  A  b     5.65  
15F26022     5.80  B  a     5.49  B  b     6.57  A  a     5.95  
15F26027     5.26  A  b     5.72  A  a     5.61  A  c     5.53  
15F27005     5.25  A  b     6.13  A  a     5.76  A  c     5.71  
15F27006     4.97  B  b     5.83  A  a     5.98  A  b     5.59  
15F27011     5.59  A  a     5.84  A  a     5.96  A  b     5.80  
15F27012     4.92  B  b     6.08  A  a     5.65  A  c     5.55  
15F27013     5.87  A  a     6.14  A  a     5.79  A  c     5.93  
15F30005     5.13  A  b     5.38  A  b     5.40  A  c     5.30  
15F30006     5.15  A  b     5.24  A  b     5.47  A  c     5.29  
17F15007     5.69  A  a     5.58  A  b     5.29  A  c     5.52  
17F15028     5.75  A  a     5.71  A  a     5.52  A  c     5.66  
BRS655     5.72  A  a     5.16  A  b     5.63  A  c     5.50  
BRS658     5.31  A  b     5.60  A  b     6.06  A  b     5.66  
Volumax     5.82  A  a     4.58  B  b     4.59  B  c     5.00  

Média local     5.48           5.57           5.81           5.62  
Médias seguidas de letras maiúsculas iguais nas linhas e minúsculas iguais nas colunas não diferem entre si pelo 
teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (P<0,05).  
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ANEXO I – Valores médios de Conteúdo Celular (CC – %) dos 25 híbridos de sorgo 

silageiro avaliados em Cocos/BA, Sete Lagoas/MG e Sinop na safra 2018/2019   

Conteúdo celular (CC)  

Híbrido     COC     SL     SI     Média Híbrido  
13F03034     39.29  A  b     37.69  A  a     37.78  A  a     38.25  
13F23005     39.58  A  b     37.24  A  a     36.88  A  a     37.90  
13F23019     40.34  A  b     37.10  A  a     36.36  A  a     37.93  
13F23020     43.68  A  a     36.78  B  a     38.69  B  a     39.72  
13F26006     44.66  A  a     34.46  B  b     32.10  B  b     37.07  
14F20005     45.84  A  a     34.31  B  b     37.17  B  a     39.11  
14F21021     41.51  A  b     34.75  B  b     34.59  B  b     36.95  
14F21028     41.43  A  b     34.21  B  b     29.73  B  b     35.12  
15F26005     47.22  A  a     33.34  B  b     35.02  B  b     38.53  
15F26006     42.83  A  a     35.72  B  a     32.99  B  b     37.18  
15F26019     42.22  A  a     39.33  B  a     35.52  B  b     39.02  
15F26022     40.71  A  b     35.44  B  a     32.93  B  b     36.36  
15F26027     43.20  A  a     35.48  B  a     36.20  B  a     38.30  
15F27005     46.67  A  a     32.59  C  b     38.71  B  a     39.32  
15F27006     46.56  A  a     33.50  B  b     34.26  B  b     38.11  
15F27011     43.18  A  a     32.13  B  b     34.51  B  b     36.61  
15F27012     45.39  A  a     30.31  C  b     36.67  B  a     37.46  
15F27013     36.80  A  b     31.21  B  b     40.70  A  a     36.24  
15F30005     46.98  A  a     37.16  B  a     36.68  B  a     40.27  
15F30006     45.57  A  a     36.55  B  a     34.04  B  b     38.72  
17F15007     40.00  A  b     36.10  A  a     38.54  A  a     38.21  
17F15028     38.18  A  b     33.21  A  b     36.87  A  a     36.09  
BRS655     38.46  A  b     35.84  A  a     37.31  A  a     37.20  
BRS658     43.09  A  a     35.44  B  a     33.60  B  b     37.38  
Volumax     36.89  A  b     39.97  A  a     41.25  A  a     39.37  

Média local     42.41           35.19           35.96           37.86  
Médias seguidas de letras maiúsculas iguais nas linhas e minúsculas iguais nas colunas não diferem entre si pelo 
teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (P<0,05).  
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ANEXO J – Valores médios de Celulose (CEL – %) dos 25 híbridos de sorgo silageiro 

avaliados em Cocos/BA, Sete Lagoas/MG e Sinop na safra 2018/2019   

Celulose (CEL)  

Híbrido     COC     SL     SI     Média Híbrido  
13F03034     26.65  B  a     31.50  A  a     31.75  A  a     29.97  
13F23005     25.88  A  a     30.17  A  a     29.47  A  b     28.51  
13F23019     26.20  B  a     30.63  A  a     30.80  A  b     29.21  
13F23020     23.08  B  b     31.20  A  a     30.54  A  b     28.27  
13F26006     21.74  B  b     33.49  A  a     33.86  A  a     29.69  
14F20005     20.10  B  b     31.99  A  a     28.43  A  b     26.84  
14F21021     24.23  B  a     33.15  A  a     30.64  A  b     29.34  
14F21028     24.65  B  a     34.16  A  a     35.17  A  a     31.33  
15F26005     25.25  B  a     33.51  A  a     31.75  A  a     30.17  
15F26006     26.53  B  a     32.54  A  a     33.57  A  a     30.88  
15F26019     24.25  B  a     28.78  A  a     31.29  A  a     28.11  
15F26022     25.11  B  a     32.65  A  a     32.88  A  a     30.22  
15F26027     23.13  B  b     31.64  A  a     31.40  A  a     28.73  
15F27005     21.22  C  b     34.07  A  a     27.97  B  b     27.75  
15F27006     21.50  B  b     33.73  A  a     32.08  A  a     29.10  
15F27011     23.19  B  b     35.47  A  a     32.11  A  a     30.26  
15F27012     22.05  C  b     36.51  A  a     30.56  B  b     29.71  
15F27013     28.68  B  a     35.76  B  a     26.28  A  b     30.24  
15F30005     19.69  B  b     31.54  A  a     32.35  A  a     27.86  
15F30006     21.10  B  b     32.17  A  a     34.90  A  a     29.39  
17F15007     25.59  B  a     31.01  A  a     28.68  A  b     28.42  
17F15028     27.28  B  a     34.19  A  a     30.96  A  b     30.81  
BRS655     27.13  B  a     33.48  A  a     30.47  A  b     30.36  
BRS658     23.18  B  b     32.23  A  a     32.27  A  a     29.22  
Volumax     29.12  A  a     30.88  A  a     29.21  A  b     29.74  

Média local     24.26           32.66           31.18           29.36  
Médias seguidas de letras maiúsculas iguais nas linhas e minúsculas iguais nas colunas não diferem entre si pelo 
teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (P<0,05).  
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ANEXO K – Valores médios de Hemicelulose (HEM – t ha-1) dos 25 híbridos de sorgo 

silageiro avaliados em Cocos/BA, Sete Lagoas/MG e Sinop na safra 2018/2019   

Hemicelulose (HEM)  

Híbrido     COC     SL     SI     Média Híbrido  
13F03034     28.03  A  a     25.33  B  b     25.06  A  c     26.14  
13F23005     28.69  A  a     27.19  B  a     27.82  B  a     27.90  
13F23019     27.55  A  a     26.72  A  a     26.85  B  b     27.04  
13F23020     28.11  A  a     26.68  B  a     25.74  B  c     26.84  
13F26006     28.21  A  a     26.53  B  a     27.99  A  a     27.58  
14F20005     28.60  A  a     27.58  A  a     28.35  A  a     28.18  
14F21021     28.56  A  a     26.49  B  a     28.01  A  a     27.68  
14F21028     28.48  A  a     26.15  B  b     28.21  A  a     27.61  
15F26005     28.23  A  a     27.25  A  a     27.10  A  b     27.53  
15F26006     28.78  A  a     26.53  C  a     27.69  B  a     27.67  
15F26019     27.92  A  a     26.65  A  a     27.09  A  b     27.22  
15F26022     28.37  A  a     26.42  B  a     27.62  A  a     27.47  
15F26027     28.40  A  a     27.16  B  a     26.78  B  b     27.45  
15F27005     28.04  A  a     27.21  A  a     27.56  A  a     27.61  
15F27006     28.51  A  a     26.94  B  a     27.68  B  a     27.71  
15F27011     28.04  A  a     26.56  B  a     27.42  A  a     27.34  
15F27012     27.64  A  a     27.11  A  a     27.12  A  b     27.29  
15F27013     28.65  A  a     26.89  B  a     27.23  B  b     27.59  
15F30005     28.20  A  a     25.92  B  b     25.58  B  c     26.56  
15F30006     28.18  A  a     26.05  B  b     25.59  B  c     26.61  
17F15007     28.72  A  a     27.31  B  a     27.49  B  a     27.84  
17F15028     28.80  A  a     26.88  B  a     26.65  B  b     27.44  
BRS655     28.69  A  a     25.53  B  b     26.59  B  b     26.93  
BRS658     28.42  A  a     26.72  B  a     28.07  B  a     27.74  
Volumax     28.17  A  a     24.58  B  b     24.95  B  c     25.90  

Média local     28.32           26.57           27.05           27.32  
Médias seguidas de letras maiúsculas iguais nas linhas e minúsculas iguais nas colunas não diferem entre si pelo 
teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (P<0,05).  
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ANEXO L – Valores médios de Proteína Bruta (PB – %) dos 25 híbridos de sorgo 

silageiro avaliados em Cocos/BA, Sete Lagoas/MG e Sinop na safra 2018/2019   

Proteína bruta (PB)  

Híbrido     COC     SL     SI     Média Híbrido  
13F03034     7.10  B  a     6.31  B  a     8.23  A  b     7.21  
13F23005     8.02  A  a     8.79  A  a     9.25  A  a     8.69  
13F23019     9.07  A  a     7.69  A  a     8.63  A  b     8.46  
13F23020     7.29  A  a     8.56  A  a     8.63  A  b     8.16  
13F26006     7.60  A  a     8.27  A  a     8.29  A  b     8.06  
14F20005     8.09  A  a     9.13  A  a     9.67  A  a     8.96  
14F21021     7.56  A  a     8.17  A  a     9.02  A  a     8.25  
14F21028     7.44  A  a     7.42  A  a     8.02  A  b     7.63  
15F26005     8.29  B  a     8.88  B  a     10.11  A  a     9.09  
15F26006     7.07  A  a     8.46  A  a     7.94  A  b     7.82  
15F26019     7.25  B  a     8.40  A  a     9.36  A  a     8.34  
15F26022     8.08  A  a     8.54  A  a     9.36  A  a     8.66  
15F26027     7.44  A  a     8.50  A  a     8.96  A  a     8.30  
15F27005     8.69  A  a     9.11  A  a     9.75  A  a     9.18  
15F27006     7.75  A  a     8.25  A  a     8.84  A  a     8.28  
15F27011     7.50  A  a     8.21  A  a     7.87  A  b     7.86  
15F27012     7.65  A  a     8.10  A  a     8.44  A  b     8.06  
15F27013     6.44  C  a     8.06  B  a     9.69  A  a     8.06  
15F30005     6.96  A  a     7.75  A  a     8.21  A  b     7.64  
15F30006     7.15  A  a     6.81  A  a     7.69  A  b     7.22  
17F15007     7.31  A  a     8.29  A  a     8.90  A  a     8.17  
17F15028     7.02  A  a     8.09  A  a     8.77  A  a     7.96  
BRS655     7.77  A  a     8.29  A  a     9.07  A  a     8.38  
BRS658     7.56  A  a     8.69  A  a     8.04  A  b     8.10  
Volumax     7.46  A  a     8.04  A  a     9.12  A  a     8.21  

Média local     7.58           8.19           8.79           8.19  
Médias seguidas de letras maiúsculas iguais nas linhas e minúsculas iguais nas colunas não diferem entre si pelo 
teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (P<0,05).  

  
  
 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os métodos estatísticos em programas de melhoramento genéticos são considerados 

como importantes ferramentas para auxílio no processo de identificação de genótipos 

superiores.  

O conhecimento das relações entre genótipos e fenótipos em diferentes ambientes 

asseguram recomendações mais precisas e escolha de híbridos adaptados para determinadas 

condições climáticas de acordo com seu desempenho. Neste estudo, foram identificados 

hídridos específicos para os ambientes avaliados.  

Quando comparados os ambientes para produção de sorgo silageiro, Nova 

Porteirinha/MG, Santo Antônio do Goiás/GO, Sete Lagoas/MG e Sinop/MT foram 

classificados como locais favoráveis ao cultivo da cultura. Já Cocos/BA e São João del Rei/MG 

mostraram-se como locais desfavoráveis.  

Em relação a recomendação dos híbridos, o 15F30005 destacou-se como o mais 

adequado para recomendação geral nos ambientes estudados. Em Cocos/BA, Nova 

Porteirinha/MG, Santo Antônio do Goiás/GO e Sete Lagoas/MG que apresentaram correlação 

positiva o híbrido indicado foi o 13F03034, enquanto que o genótipo 17F15007 foi o mais 

recomendado para uso em São João del Rei/MG e Sinop/MT, locais com correlação negativa.  

Quanto a adaptabilidade e estabilidade dos híbridos de sorgo silageiro, a 

recomendação foi distinta daquela quando avaliou-se apenas produtividade de massa verde. 

Foram identificados os híbridos 15F30005, 15F30006 e 15F03034 por apresentarem 

simultaneamente valores adequados para as principais características desejáveis para a 

produção de silagem. 



 

 

 

 


