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Apresentação
 
 

 

Desde 2012, a Embrapa Agrossilvipastoril realiza a Jornada Científica da 

Embrapa Agrossilvipasotril (JCEA) para a divulgação de resultados científicos de 

trabalhos desenvolvidos por pesquisadores e estudantes da Embrapa, de 

instituições de ensino e empresas de Mato Grosso. O evento promove o intercâmbio 

de conhecimento entre pesquisadores, estudantes e profissionais de instituições e 

empresas do estado, colocando em discussão temas relevantes para a pesquisa, 

desenvolvimento e inovação no setor agropecuário. Em sua nona edição, realizada 

em 14 de outubro de 2020, a IX JCEA promoveu palestras de pesquisadores que 

abordaram temas importantes para a complementação na formação científica e 

acadêmica de futuros profissionais: a experimentação e a ética na rotina do 

pesquisador e inovação na pesquisa agropecuária. Na presente edição do 

evento em formato online, realizada juntamente com o IV Encontro de Ciências e 

Tecnologias Agrossustentáveis, foram apresentados 49 trabalhos, nas áreas de 

Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia e Ciências Ambientais. Cabe destacar o 

esforço e dedicação do Comitê de Iniciação Científica (CIC) que, com o apoio de 

vários colegas e setores da Unidade, realizou a IX JCEA e IV ECTA com adaptações 

por conta da pandemia da Covid-19. 
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AVALIAÇÃO DE HÍBRIDOS DE SORGO SILAGEIRO NO CULTIVO EM SAFRINHA11 
 

Jéssica dos Santos1*, Flávio Dessaune Tardin2, Murilo Henrique de Freitas1, Felipe 
Todescatto1, Maria Antonia Bertolucci da Rosa1, Juliana Maria Silva de Souza1, Janaine 

Aparecida Poli dos Santos1, José Avelino dos Santos Rodrigues2 
 

1*UFMT, Sinop, MT, jeh_zoo@hotmail.com, murilofreeitas@gmail.com, 
felipetodescatto123@gmail.com, mariabdarosa@hotmail.com, 
cavenaguijuliana97@hotmail.com; janaine.poli@gmail.com; 
2Embrapa Milho e Sorgo, Sinop, MT, flavio.tardin@embrapa.br, javelinorod@gmail.com. 
 
O Sorgo produz uma silagem de alto valor nutritivo, entretanto poucos são os cultivares 
encontrados no mercado indicados para o cultivo em segunda safra por possuírem uma 
sensibilidade ao fotoperiodismo, o que inviabiliza seu cultivo nessa época. Buscando 
cultivares menos sensíveis ao fotoperiodismo, foi realizado um experimento de avaliação de 
cultivares de sorgo silageiro, num plantio em safrinha, no município de Sinop, Mato Grosso, 
com o intuito de selecionar aqueles com melhor desempenho agronômico. Foram avaliados 
25 genótipos de sorgo silageiro, sendo 22 híbridos experimentais desenvolvidos pela 
Embrapa e três testemunhas comerciais (BRS Ponta Negra, BRS 658 e Volumax). 
As parcelas experimentais úteis foram constituídas de duas fileiras de 5 m de comprimento, 
com espaçamento entre linhas de 0,70 m. As características avaliadas foram produção de 
matéria verde (PMV), produção de matéria seca (PMS) e porcentagem de matéria seca (% 
MS). A colheita ocorreu 100 dias após o plantio, onde a maioria dos genóipos se 
encontravam no estádio de grão leitoso-pastoso. Com os dados obtidos realizou-se a 
análise de variância e o teste de agrupamento de médias proposto por Scott-Knott (P<0,05). 
A análise de variância mostrou que houve diferença significativa entre os tratamentos para 
todas as características. Pelo teste de médias foi possível identificar que o hibrido 
experimental 2013F02019 e a testemunha comercial BRS Ponta Negra obtiveram valores 
altos para PMV (54,79 e 53,60 ton ha-1) e PMS (16,08 e 14,78 ton ha-1), porém não 
apresentaram bons resultados para %MS (29,24 e 27,83% de MS). O híbrido experimental 
2013F02005 apresentou 47,77 ton ha-1 para PMV e de 15,22 ton ha-1 para PMS, estando 
entre os melhores resultados para estas características. O mesmo apresentou 31,97% MS 
aos 100 dias após plantio, estando entre os valores recomendados, de 30 a 35% MS, para a 
produção de uma silagem de qualidade. O híbrido 2013F02005 mostrou-se promissor para o 
cultivo em safrinha, atingindo aos 100 dias a %MS almejada, sendo forte candidato a 
lançamento como cultivar comercial. Entretanto, o genótipo deve ser testado em outros anos 
e outras localidades para identificar seu verdadeiro potencial. Adicionalmente, dentre as 
testemunhas comerciais, o BRS Ponta Negra destacou-se quanto a PMV e PMS, no 
entanto, teve baixo valor de % MS, indicando que o corte deste cultivar deve ser retardado.  
 
Palavras-chave: Sorghum bicolor; Melhoramento Genético, Silagem. 
 

  

                                                
11 Agradecimentos: Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 


