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RESUMO 
 

O sorgo sacarino tem sido usado como uma interessante fonte na produção de etanol. Com isso, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar características agroindustriais visando a produção de etanol através da primeira geração de 
tecnologia. O experimento foi conduzido na fazenda experimental da Embrapa Milho e Sorgo, em Nova 
Porteirinha-MG. As características avaliadas foram dias para florescimento, altura de plantas, extração de caldo, 
teor de sólidos solúveis totais, tonelada de brix por hectare e produção de massa verde.A precisão experimental 
foi verificada pelo coeficiente de variação. Observou-se diferençasignificativa (P < 0.01) entre as cultivares 
avaliadas para as características de dias de florescimento, altura de plantas, teor de sólidos solúveis totais, 
tonelada de brix por hectare e produção de massa verde, mostrando que as cultivares diferem geneticamente 
entre si quanto a estes caracteres. Os genótipos BRS509, CV 568, CV 198, BRS 508, CMSXS646, BRS 511, 
CMSXS630 e CMSXS629 apresentaram maiores teores de sólidos solúveis por hectare, concatenando as 
principais características do sorgo sacarino com a produção de etanol e mostrando-se útil na seleção de genótipos 
superiores. 
 
Palavras Chave:[Sorghum bicolor (L.) Moench], bioenergia, melhoramentogenético 
  

ABSTRACT 
 

EVALUATION OF CULTIVARS OF SWEET SORGHUM IN NORTHERN 
MINAS GERAIS 

 
The Sweet Sorghum has been used as an interesting source in the ethanol production .Therefore the objective of 
this study is to evaluate the characteristics agro industrial aiming a cleaner generation with the harnessingfor an 
ethanol production through the first generation of technology. The experiment was conducted on an experimental 
farm of Embrapa Maize and Sorghum, Nova Porteirinha, MG. The characteristics for evaluation were days of 
flowering, height of the plant, extraction of juice, total soluble solids content, tons of brix per hectareand 
production of greenweight. The experimental precision was verified by the coefficients of variation. It was 
noticed a significant (P < 0.01) between cultivars evaluated to the characteristics days of flowering, height of the 
plant, extraction of juice, total soluble solids content, tons of brix per hectareand production of green weight 
showing that the cultivars differ genetically between themselves in relation to these characters. Genotypes 
BRS509, CV 568, CV 198, BRS 508, CMSXS646, BRS 511, CMSXS630 e CMSXS629 showed larger 
contentsof soluble solids per hectare, chainingthe characteristics of the Sweet Sorghum with the ethanol 
production and showing useful in the selection ofsuperior genotypes. 
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INTRODUÇÃO 
 

O sorgo sacarinoapresenta-se como alternativa promissora para a produção de etanol, tanto quanto se 
refereaos aspectos de vista industriais quanto aos agronômicos (DURÃESet al. 2012). É uma cultura eficiente 
em produção de massa verde em um rápido ciclo de cultivo, aproximadamente quatro meses. É tolerante a 
estresse hídrico, o que amplia o zoneamento agroenergético e possibilita sua utilização em áreas sem aptidão 
para cultivo da cana-de-açúcar (SOUZA, 2011).  

A produção de etanol de primeira geração consiste na obtenção do biocombustível por meio do processo 
de fermentação de açúcares diretamente fermentescíveis presentes no colmo da planta, utilizando 
fundamentalmente enzimas responsáveis pela hidrólise da sacarose (NAIK et al. 2010).  

Diante do grande potencial do sorgo sacarino como cultura energética é de grande importância a 
caracterização agronômica e industrial dos cultivares visando estimar o potencial desta cultura para produção de 
biocombustíveis. 

A Embrapa Milho e Sorgo mantém um programa de melhoramento genético para esta cultura visando 
aobtenção de variedades e híbridos superiores com altos índices de produtividade de massa verde(t.ha-1)e altos 
teores de sólidos solúveis totais(°Brix). (FRANÇA,et al. 2014) 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é avaliar características agroindustriais emcultivares de 
sorgo sacarino no Norte de Minas visando a produção de etanol. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
  

O experimento foi conduzido na fazenda experimental da Embrapa Milho e Sorgo, no município de 
Nova Porteirinha, na região norte do Estado de Minas Gerais (latitude 15° 47’ S, longitude 43º 18'W e altitude 
518m). A semeadura ocorreu no final do mês de outubro de 2013, que coincide com o início do período chuvoso 
na região e a colheita no inicio do mês de fevereiro de 2014. 

Foram avaliados dezesseis cultivares de sorgo sacarino, sendo seis variedades experimentais 
(CMSXS629,CMSXS630, CMSXS643, CMSXS644, CMSXS646 e CMSXS647), quatro variedades comerciais 
(BRS 506, BRS 508, BRS509 e BRS 511) e seis híbridos comerciais (CV 198, CV 568, Sugargraze, V82391, 
V82392 e V82393). 

O delineamento experimental utilizado foi emblocos casualizados, com três repetições. As linhagens 
foram alocadas em parcelas de quatro linhas de 5,0 metros de comprimento e espaçadas por 0,70 m, sendo 
consideradas apenas as duas linhas centrais como área útil e as características avaliadas foram: dias para 
florescimento (FLOR), altura de plantas (ALT), produção de massa verde (PMV – t.ha-1), extração de caldo 
(EXT – %), teor de sólidos solúveis totais (SST) e tonelada de brix por hectare (TBH). 

A precisão experimental foi verificada pelo coeficiente de variação (%) e o agrupamento das médias 
fenotípicas ajustadas dos genótipos pelo teste Scott-Knott (1974) a 5% de probabilidade pelo programa GENES 
(CRUZ, 2013). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A precisão experimental foi verificada pelo coeficiente de variação (CV – %), a acurácia, a qual varia 
conforme o tipo de característica, delineamento experimental e espécie avaliada. As características apresentaram 
valores de CV entre 0,78% (FLOR) e 15,19% (TBH), o que segundo Cruz et al. (2004)reflete boa precisão 
durante o desenvolvimento do experimento. 

Houve diferença significativa entre os genótipos utilizados (P < 0.01), exceto para o caractere extração 
de caldo (EXT – %) (Tabela 1), demostrando existência de variabilidade genética para as demais características 
avaliadas. Vale destacar, que aPMV e SST, são os caracteresmais importantes em sorgo sacarino, pois os 
açúcares são extraídos dos seus colmos e o SST é diretamente correlacionado com o teor de açúcares (SOUZAet 
al. 2012). O TBH é uma característica que combina o PMV com o SST e está diretamente correlacionada com 
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ambas (DURÃESet al. 2014 e TÔRRES et al. 2012).  Assim, os genótipos com maiores valores para TBH 
apresentam maiores valores para PMV e SST, sendo bastante desejável. 

As médias gerais dos caracteres se equiparam aos estudos de (OLIVEIRAet al.2013 
eLOMBARDI2014), exceto para o teor de sólidos solúveis totais o qual foi superior aos obtidos por estes 
autores. Souza et al. 2013 e Fernandes et al. 2014 apresentam valores de SST equivalentes aos obtidos neste 
trabalho,  demostrando o potencial destes cultivares para produção de etanol. É importante salientar, que os 
teores de SST são influenciados pelo genótipo, ambiente e época de colheita (FERNANDESet al. 2014; 
MARTINS, 2014). 

 
Tabela 1. Resumo da análise de variância dos caracteres agroindustriais dias para florescimento (FLOR), altura 
de plantas (ALT), produção de massa verde (PMV – t.ha-1), extração de caldo (EXT – %), teor de sólidos 
solúveis totais (SST) e tonelada de brix por hectare (TBH) relativo a avaliação de genótipos de sorgo sacarino 
em Nova Porteirinha-MG na safra de 2013/2014. 
 
Table 1..Summary of the analyses of the variance of the agroindustrialcharacters:days of flowering (FLOR), 
height of the plant (ALT),production of green weight (PMV – t.ha-1)extraction of juice (EXT – %),total soluble 
solids content (SST) and tons of brix per hectare (TBH) related to the  evaluation ofthegenotypesof  sweet 
sorghum for Nova Porteirinha-MG 2013/2014 harvest. 
 
 

FV GL 
Quadrados Médios 

FLOR ALT PMV  EXT SST TBH 

Genótipos 15 22,06** 0,10** 101,88** 70,59 14,14** 8,50** 
Erro 29 0,32 0,04 34,73 35,92 2,38 2,23 

Média Geral 72,72 2,98 61,70 39,30 15,88 9,82 

CV (%)   0,78 6,89 9,55 15,25 9,71 15,19 
** Significativo, pelo teste F, a 1% de probabilidade. 
 
 Pelo teste de média observou que os valores médios para FLOR variou de 68,50 a 78,00 dias, a ALT de 
2,73 a 3,35 metros, o PMV de 53,76 a 75,22 t/ha, o SST de 11,07 a 20 ºBrix e o TBH de 6,63 a 12,12 t/ha, 
estando de acordo com os dados obtidos por Regassaet al. (2014) (Tabela 2). 
 Para produção de etanol, o ideótipo das cultivares de sorgo sacarino são aqueles que possuam maior teor 
de sólidos solúveis por hectare. Dessa forma, os genótipos BRS509, CV 568, CV 198, BRS 508, CMSXS646, 
BRS 511, CMSXS630 e CMSXS629apresentaram maiores teores de sólidos solúveis por hectare, concordando 
com os estudos de Ribeiro et al. (2013) (Tabela 2). Entre esses genótipos, destaca-se a variedade comercial 
BRS509, do programa de melhoramento genético da Embrapa Milho e Sorgo por apresentar superioridade 
deprodução de massa verde, teor de sólidos solúveis totais e tonelada de brix por hectare. 
 
Tabela 2. Médias fenotípicas dos caracteres agroindustriais dias para florescimento (FLOR), altura de plantas 
(ALT), produção de massa verde (PMV – t.ha-1), extração de caldo (EXT – %), teor de sólidos solúveis totais 
(SST) e tonelada de brix por hectare (TBH) relativo à avaliação de genótipos de sorgo sacarino em Nova 
Porteirinha-MG na safra de 2013/2014. 
 
Table 2.Average phenotypic of the charactersagroindustrial days of flowering (FLOR), height of the plant 
(ALT), production of green weight (PMV – t.ha-1), extraction of juice (EXT – %),total soluble solids content 
(SST) and tons of brix per hectare (TBH) related to the evaluation of thegenotypesof sweet sorghum for Nova 
Porteirinha-MG,2013/2014 harvest. 

Genótipos 
Caracteres 

FLOR ALT PMV EXT SST TBH 
BRS509 73,67 d 2,77 b 65,56 a 34,96 a 18,50 a 12,12 a 
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CV 568 72,67 e 3,35 a 75,22 a 39,15 a 15,57 b 11,69 a 
CV 198 70,33 f 3,32 a 70,78 a 37,19 a 16,23 b 11,62 a 

BRS 508 75,33 c 2,97 b 57,37 b 33,03 a 20,00 a 11,50 a 
CMSXS646 69,33 g 2,73 b 58,72 b 41,73 a 18,73 a 10,97 a 

BRS 511 72,67 e 2,97 b 63,80 b 45,26 a 17,03 a 10,77 a 
CMSXS630 75,00 c 2,97 b 66,77 a 38,24 a 15,90 b 10,63 a 
CMSXS629 70,33 f 3,03 b 62,07 b 49,66 a 16,97 a 10,58 a 
CMSXS647 70,33 f 2,92 b 62,10 b 48,29 a 15,43 b 9,58 b 
CMSXS643 78,00 a 2,83 b 63,12 b 36,10 a 15,13 b 9,55 b 
Sugargraze 73,33 d 2,98 b 57,45 b  38,41 a 15,07 b 8,69 b 

BRS 506 76,33 b 2,73 b 55,38 b 34,41 a 15,30 b 8,53 b 
CMSXS644 73,67 d 2,95 b 53,76 b 37,18 a 15,60 b 8,41 b 

V82393 68,50 g 3,25 a 57,62 b 34,23 a 14,10 b 8,10 b 
V82391 73,67 d 2,95 b 55,80 b 40,83 a 12,90 c 7,19 b 
V82392 69,00 g 3,02 b 60,27 b 38,48 a 11,07 c 6,63 b 

As médias seguidas das mesmas letras, na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Scott &Knott, a 5% de probabilidade. 
 

CONCLUSÃO 
 

Foi observada variabilidade genética para os principais caracteres visados para a produçao de etanol, 
sendo possível identificar os genótipos BRS509, CV 568, CV 198, BRS 508, CMSXS646, BRS 511, 
CMSXS630 e CMSXS629, que apresentaram maior potencial. Dentre eles,destaca-se o genótipo BRS509, para 
atender a crescente demanda por matéria-prima alternativa complementar à cana-de-açúcar para a produção de 
etanol. 
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