
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
ESCOLA DE VETERINÁRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZAÇÃO AGRONÔMICA, POTENCIAL PRODUTIVO E 
COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA DA PLANTA E DA SILAGEM 

DE HÍBRIDOS DE SORGO SOB DOSES CRESCENTES DE 
NITROGÊNIO 

 

 

 

 

 
Regis de Paula Oliveira 

Orientador: Prof. Dr. Aldi Fernandes de Souza França 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOIÂNIA 
2005 



 

REGIS DE PAULA OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZAÇÃO AGRONÔMICA, POTENCIAL PRODUTIVO E 
COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA DA PLANTA E DA SILAGEM 

DE HÍBRIDOS DE SORGO SOB DOSES CRESCENTES DE 
NITROGÊNIO 

 
 
 

Dissertação apresentada para a 
obtenção de grau de mestre em Ciência 
Animal junto a Escola de Veterinária da 
Universidade Federal de Goiás. 
 
Área de Concentração 
Produção Animal 
 
Orientador 
Prof. Dr. Aldi Fernandes do Souza 
França 
 
Comitê de Orientação 
Prof. Dr. Arcádio de los Reyes Borjas 
Prof. Dra. Geisa Fleury Orsine 
 
 
 
 

GOIÂNIA 
2005 



 

REGIS DE PAULA OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação defendida e aprovada em _____ de ___________ de _______, pela 
seguinte Banca Examinadora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.Dr. Aldi Fernandes de Souza França - UFG 
Presidente da Banca 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. PhD. José Avelino Santos Rodrigues – EMBRAPA CNPMS  
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.Dr. Euclides Reuter de Oliveira - UFG 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUMÁRIO 
 
 

LISTA DE TABELAS............................................................................................ v 

RESUMO………………………………………………………………………………. vii 

SUMMARY…………………………………………………………………………...... ix 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................. 1 

2 REVISÃO DA LITERATURA............................................................................. 3 

2.1 Caracterização agronômica da planta........................................................... 3 

2.2 Produção........................................................................................................ 4 

2.3 Composição bromatológica da planta............................................................ 4 

2.4 Características fermentativas da silagem...................................................... 6 

2.5 Composição bromatológica da silagem......................................................... 7 

3 OBJETIVOS...................................................................................................... 9 

3.1 Objetivos Gerais............................................................................................. 9 

3.2 Objetivos Específicos..................................................................................... 9 

4 MATERIAL E MÉTODOS.................................................................................. 10 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO........................................................................ 15 

6 CONCLUSÕES................................................................................................. 45 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................. 46 



 

 LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 1 Densidade (Den) - mil plantas.ha-1 - e altura média (m), 
determinadas no primeiro e sengundo corte, de quatro híbriddos de 
sorgo, sob três doses de nitrogênio....................................................

 
 

15
 

Tabela 2 Médias de participação das frações anatômicas determinadas na 
matéria natural (%MN), no primeiro e segundo corte de quatro 
híbridos de sorgo, sob três doses de nitrogênio................................. 

 
 

18
 

Tabela 3 Produção média de matéria matural (MN ), massa seca (MS) - t.ha-

1) e teor de matéria seca (MS%), determinadas no primeiro e 
segundo corte, de quatro híbridos de sorgo sob, três doses de 
nitrogênio............................................................................................. 

 
 
 

21
 

Tabela 4 Produção média de massa seca total (MST), resultante do 
somatório  do  primeiro e segundo corte, enquanto a porcentagem 
da rebrota (% Rebrota),  expressa o rendimento de MS obtida no 
segundo corte, dos híbridos de sorgo avaliados sob três doses de 
nitrogênio.............................................................................................

 
 
 
 

26
 

Tabela 5 Recuperação do nitrogênio (%RN) e eficiência da conversão do 
nitrogênio (ECN ) - kg.ha-1 - pela planta, determinada no primeiro 
corte, de quatro híbridos de sorgo, sob três doses de nitrogênio.......

 
 

27
 

Tabela 6 Teores de proteína bruta (PB), determinados no primeiro e segundo 
corte, de quatro híbridos de sorgo avaliados, sob três doses de 
nitrogênio.............................................................................................

 
 

28
 

Tabela 7 Teores de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente 
ácido (FDA), determinados no primeiro e segundo corte, de quatro 
híbridos de sorgo avaliados sob três doses de nitrogênio..................

 
 

30
 

Tabela 8 Médias dos teores hemicelulose (Hem), lignina (Lig) e carboidratos 
solúveis (CHOs),  determinadas no primeiro e segundo corte, de 
quatro híbridos de sorgo avaliados sob, três doses de nitrogênio......

 
 

32
 

Tabela 9 Médias das densidades da silagem no momento da ensilagem 
(DEn) e na abertura dos silos (DAb), em kg.m-3, produção de gás 
(Gas g), produção de efluente (Efl g), determinadas nas silagens de 
quatro cultivares de sorgo, sob três doses de nitrogênio....................

 
 
 

34
 

Tabela 10 Porcentagem dos ácidos acético, propiônico e butírico, 
determinadas nas silagens de quatro híbridos de sorgo, sob três 
doses de nitrogênio.............................................................................

 
 

36
 
 
 



 

Tabela 11 Médias de pH e porcentagem de ácido lático, determinadas  nas 
silagens de quatro cultivares de sorgo, sob três doses de nitrogênio.

 
37
 

Tabela 12 Teor de matéria seca (MS%) determinados nas silagens de quatro 
híbridos de sorgo avaliados sob três doses de nitrogênio..................

 
39
 

Tabela 13 Teores de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente 
ácido (FDA), Hemicelulose (Hem), Celulose (Cel), Lignina (Lig), 
determinados nas silagens de quatro cultivares de sorgo, sob três 
doses de nitrogênio.............................................................................

 
 
 

40
 

Tabela 14 Teores de proteína bruta (PB) e digestibilidade in vitro da matéria 
seca (DIVMS), determinados nas silagens de quatro híbridos de 
sorgo, sob três doses de nitrogênio....................................................

 
 

43



 

RESUMO 
 

Este trabalho teve objetivo de avaliar as características agronômicas, o 
potencial produtivo e a composição bromatológica da planta e da silagem de 
quatro cultivares de sorgo forrageiro, submetidos à três doses de nitrogênio. Foi 
utilizado o delineamento experimental blocos casualizados em esquema fatorial 
4x3, sendo quatro cultivares x três doses de nitrogênio, com quatro repetições. As 
cultivares utilizadas foram as seguintes: 1F 305, 0369 267, 0369 255 e BR 700, 
com três doses de nitrogênio: 0, 60 e 120 Kg N.ha-1 com a aplicação na forma de 
sulfato de amônio. Utilizou-se o teste de Tukey (P<0,05) para a comparação entre 
as médias. A população média de plantas por hectare dos híbridos 1F 305 e 0369 
267 apresentou aumento em função da elevação da dose de nitrogênio aplicada 
provavelmente pelo maior perfilhamento. As cultivares não diferiram em relação à 
altura das plantas entre as doses, sendo a variação de 2,28 m a 2,92 m, por 
ocasião do primeiro corte. As melhores relações entre os componentes 
anatômicos foram observados na maior dose, com média de 68,63% de colmo, 
16,63% de folhas e 14,75% de panículas para o primeiro corte e 64,06%, 14,31% 
e 21,69% para o segundo corte. As produções de Matéria Natural (MN), Massa 
Seca (MS) e Massa Seca Total (MST) também foram maiores em função da 
elevação da dose de nitrogênio. A Recuperação Relativa do Nitrogênio (RN%) foi 
influenciada pelos genótipos, com uma variação de 14,44% a 94,92%. As 
cultivares não diferiram (P>0,05) entre si e entre as doses de nitrogênio, em 
relação aos teores de Proteína Bruta (PB), Fibra em Detergente Neutro (FDN) e 
Fibra em Detergente Ácido (FDA) no primeiro e segundo corte. Apenas a cultivar 
1F 305 apresentou diferença (P<0,05) para FDN entre as doses. Os teores de 
Hemicelulose (Hem) diferiram (P<0,05), entre as cultivares, e tratamentos no 
primeiro corte, com média 26,62%. Porém, os tratamentos aplicados não 
influenciaram (P>0,05) na concentração de lignina. Os teores de Carboidratos 
Solúveis (CHOs) diferiram entre as cultivares somente na dose 60 kg.ha-1 do 
primeiro corte, com média geral de 18,31%. As cultivares apresentaram variação 
de 393,90 kg.m-3 a 509,87 kg.m-3 para densidade na ensilagem e de 372,75 kg.m-

3 a 454,86 kg.m-3 no momento da abertura. A produção de Gás não diferiu 
(P>0,05) entre cultivares e doses testadas. A produção de Efluentes (Efl) diferiu 
(P<0,05) entre os genótipos avaliados na menor e na maior dose testada. Entre 
as doses houve diferença (P<0,05) apenas na cultivar 0369 255, que apresentou 
aumento da produção de efluentes com a elevação do N aplicado. Os teores de 
ácido acético variaram de 1,29% a 1,52%. O teor de ácido propiônico diferiu 
(P<0,05) entre as cultivares com variação de 0,17% a 0,24%, já o ácido butírico e 
o pH não diferiram entre os genótipos e tratamentos aplicados. A média geral do 
pH foi de 4,01. Os teores de ácido láctico diferiram (P<0,05) entre cultivares e 
entre tratamentos com variação de 3,60% a 4,55%. Com relação aos teores de 
Matéria Seca (MS%) da silagem, o genótipo 1F 305 apresentou melhor resultado 
na dose 60 e o híbrido 0369 267 na dose 120 kg.ha-1 de N. Os teores de FDN da 
silagem diferiram (P<0,05) entre as cultivares avaliadas nas doses 60 e 120 kg.ha-

1, sendo que a média geral foi de 54,44%. Os valores de FDA apresentaram o 
mesmo comportamento com média geral de 31,69%. A concentração de Hem da 
silagem variou de 22,53% a 23,31%, a Celulose (Cel) de 24,22% a 24,48% e a 
Lignina (Lig) de 6,37% a 6,46%. Os teores de proteína bruta diferiram (P<0,05) 
entre os genótipos nas doses de 60 e 120 kg.ha-1. Os valores da Digestibilidade in 



 

vitro da Matéria Seca (DIVMS) não diferiram (P>0,05) entre cultivares e 
tratamentos. No entanto, os tratamentos apresentaram médias de: 46,54% 
(controle), 49,60% e 50.07%, nas doses de 60 e 120 kg.ha-1 de N, 
respectivamente. As cultivares avaliadas demonstraram boas características 
agronômicas, de produção e composição bromatológica, proporcionando silagem 
de boa qualidade. A produção foi influenciada pelo aumento das doses de 
nitrogênio aplicadas. A maior aplicação proporcionou melhor relação dos 
componentes anatômicos das plantas. Todas as cultivares apresentaram alta 
recupeção do nitrogênio (%RN) e eficiênica de conversão do nitrogênio (ECN), 
exceto a BR 700. 

 
Palavras-chave: Composição anatômica, eficiência de conversão e recuperação, 
produção de forragem, valor nutritivo 



 

SUMMARY 
 

The aim of this work was evaluate agronomic characteristics, growth 
potential and chemical components of the plant and silage, using four forage 
sorghum cultivars (1F305. 0369 267, 0369 255 and BR 700), which received three 
nitrogen rates with ammonium sulfate (0, 60 e 120 Kg N.ha-1). The experimental 
design was a randomized complete block, 4X3 fatorial (four cultivars X three 
nitrogen doses) and four replications. Data were analysed using classical statistics 
comparing means by the Tukey test, at a probability level of 5%. Cultivars plant 
densities (1F 305 and 0369 267 ) increased in function of nitrogen rates probably 
due to tillering, but there are no difference in plant height (2,28m to 2,92m in first 
cut). The best agronomic components relation were observed with greatest 
nitrogen dose, with average stalks (68,63%), leaves (16,63%) and panicles 
(14,75%) in th first cut and 64,06%, 14,31% and 21,69% in second one. Nature 
Materia (NM), Dry Mass (DM) and Total Dry Mass (TDM) production were 
increased when nitrogen dose was elevated. Genotypes had influenced Nitrogen 
Recuperation Percentage (RN%) with 14,44% to 94,92% variation, but there were 
no difference (p>0,05) among cultivars and nitrogen rates in relation to values of 
Crude Portein (CP), Neutral Detergent Fiber (NDF) and Acid Detergent Fiber 
(ADF) in first and second cut; excepting 1F305 cultivar that presented statistical 
difference (p<0,05) to NDF and nitrogen rates. Hemicellulose contents was 
different (p<0,05) among cultivars and nitrogen treatments in the first cut (26,62% 
average), but this treatments had not influenced lignin concentration. The Soluble 
carbohidrate (CHOs) contents were different among cultivars only in 60 kg.ha-1 

nitrogen dose, in the first cut and 18,31% total average. Cultivars densities 
variation in sorghum silage was 393,90 kg.m-3 to 509,87 kg when it was performed 
and 372,75 kg.m-3 a 454,86 kg.m-3, when it was opened. There were no difference 
in gas production in relation to cultivars and nitrogen treatment. The effluent 
production was different among genotypes when we used lowest and greatest 
nitrogen dose, but 0369 255 cultivar showed effluents production increased with 
significant difference among nitrogen doses. The acetic acid levels had varied 
1,29% to 1,52%. The propionic acid level was different among cultivars (0,17% to 
,24%), but butyric acid and pH were not different among genotypes and nitrogen 
treatments. The pH average was 4,01. The lactic acid levels were different 
(p<0,05) among cultivars and nitrogen doses with 3,60% to 4,55% variation. In 
relation to silage DM%, there were significant difference (p<0,05) among 
genotypes and nitrogen doses, excepting with witness dose. There was statistical 
difference among silage NDF contents and cultivars when 60 and 120 kg.ha-1 
nitrogen doses were applied and total average was 54,44%. The ADF contents 
showed the same profile with 31,69% total average. The silage Hemicellulose 
concentration had varied 22,53% to 23,31%, cellulose (24,22% to 24,48%) and 
lignin (6,37 to 6,46). The CP contents were different (p<0,05) among genotypes 
when 60 and 120 kg.ha-1 nitrogen doses were used. In vitro Dry Matter Digestibility 
(DMD) values were not different among cultivars and nitrogen treatments but 
these treatments showed 46,54% (control), 49,60% and 50.07% averages when 
60 e 120 kg.ha-1 nitrogen doses were applied. The cultivars showed good 
agronomic, growth potential and chemical characteristics that result in a good 
quality of silage. The increased nitrogen doses had influenced the production and 
the greatest dose provided better anatomical relation plant contents. The nitrogen 



 

recover and conversion were different among cultivars when nitrogen doses were 
applied, except BR700 cultivar. 

 
Key words: forage sorghum, nitrogen fertilization, nitrogen conversion efficacy, 
silage quality 
 
 



 

INTRODUÇÃO 
 

 

No Brasil, devido às condições climáticas, a disponibilidade de 

forragens é irregular ao longo do ano, com períodos alternados de excesso e 

escassez de pastagens. Visando reduzir os reflexos negativos da estacionalidade 

na produção de forragens e, consequentemente, sob o desempenho do rebanho, 

é necessário que o excesso de forragens produzido no período chuvoso seja 

conservado para ser utilizado no período seco, garantindo aos animais boa 

qualidade de alimentação volumosa ao longo de todo o ano. 

A ensilagem, que consiste na fermentação anaeróbica de plantas 

forrageiras, constitui-se em boa opção de conservação de alimentos volumosos 

(McDONALD et al., 1991). 

O processo de ensilagem tem sido amplamente estudado com o intuito 

de suprir tais deficiências, melhorando o valor nutricional da dieta, reduzindo 

gastos com a utilização de concentrados e otimizando a eficiência produtiva das 

propriedades. 

Diversas gramíneas podem ser utilizadas para produção de silagens. O 

sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) é uma planta adaptada ao processo de 

ensilagem, devido às suas características fenotípicas que determinam facilidade 

de plantio, manejo, colheita e armazenamento, aliadas ao alto valor nutritivo, sua 

alta concentração de carboidratos solúveis, essenciais para uma adequada 

fermentação lática, bem como aos altos rendimentos de massa seca por unidade 

de área (NEUMANN et al., 2002). 

A origem do sorgo está provavelmente na África, embora algumas 

evidências indiquem que possa ter havido duas regiões de dispersão 

independentes: África e Índia. Nas Américas o Sorgo é de introdução bem mais 

recente.  

No Brasil, onde o sorgo foi mais recentemente introduzido, seu cultivo 

está se popularizando. Em todo o mundo a combinação de potencial genético e o 

uso de práticas de cultivo como fertilização adequada; controle de doenças, 

insetos e plantas daninhas; manejo da água de irrigação; zoneamento 

agroclimático e altas populações de plantas, têm propiciado altos rendimentos de 



 

grãos e forragem em regiões e condições ambientais desfavoráveis para a 

maioria dos cereais. 

O segmento de produção de forragem de sorgo, tem apelos fortes no 

setor agropecuário, dada as qualidades nutricionais do sorgo quando comparada 

a outros volumosos menos nobres, pois em termos nutricionais o sorgo é 

semelhante ao milho, sendo menos eficiente apenas na oferta de energia para os 

animais. 

Os efeitos da adubação nitrogenada nas gramíneas anuais de verão 

têm sido muito mais estudados do que os efeitos resultantes da adição de outros 

nutrientes, em função da maior e mais vantajosa resposta obtida com as 

aplicações de nitrogênio. A adubação nitrogenada, até mesmo em áreas não 

irrigadas, apresenta efeitos consideráveis quanto a vários indicadores da 

qualidade da forragem. 

 

 

 

 



 

2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

2.1 Caracterização agronômica da planta 

 

Para avaliar as características agronômicas e produtivas de seis 

híbridos de sorgo MOLINA et al. (2000) determinaram densidades variando de 87 

a 106 mil plantas por hectare e seus componentes com participação da seguinte 

ordem: 40,50% a 67,00% de colmo, 20,90% a 40,60% de panícula e 12,10% a 

21,60% de folhas. FLARESSO et al. (2000) trabalharam com oito híbridos de 

sorgo, aplicando 120 kg de nitrogênio, parcelados em duas aplicações e 

determinaram alturas de 1,51 m a 3,43 m, enquanto a participação das estruturas 

da planta foi a seguinte: 31,30% a 62,20% de colmo, 22,70% a 48,90% de 

panículas e 11,60% a 17,90% de folhas.  

Em trabalho conduzido com sete híbridos de sorgo e adubação 

nitrogenada equivalente a 200 kg de uréia por hectare, BRITO et al. (2000) 

determinaram densidades de 75,2 mil a 163,3 mil plantas por hectare e altura de 

2,2 m a 3,1 m, para plantas de porte alto, enquanto as de porte baixo 

apresentaram densidade de 75,2 mil a 116,2 mil plantas por hectare e altura de 

1,0 m a 1,3 m. Os resultados obtidos por GONTIJO NETO et al. (2000), quando 

avaliaram o comportamento de cinco híbridos de sorgo sob doses crescentes de 

adubação, foram: alturas de 2,14 m a 3,57 m, 29,01% a 53,38% de colmo, 

29,91% a 52,43% de panícula e 16,70% a 20,96% de folhas. 

OLIVEIRA et al. (2005) estudaram o comportamento agronômico de 

quatro cultivares de sorgo, com espaçamento entre linhas de 0,60 m, sob três 

doses de nitrogênio (50, 75 e 100 kg.ha-1). Os autores determinaram densidade 

com variação de 167,27 mil a 212,85 mil plantas por hectare e altura das plantas 

da ordem de 2,12 m a 2,74 m. Por outro lado, a composição estrutural apresentou 

o seguinte comportamento: 63,57% a 85,79% de colmos, 2,67% a 28,48% de 

panículas e 11,53% a 13,56% de folhas.    

 

 

 



 

2.2 Produção 

 

O potencial produtivo de três híbridos de duplo propósito, colhidos em 

cinco diferentes épocas de maturação, com as idades de corte variando dos 83 

aos 111 dias, foram avaliados por ARAÚJO (2002), que determinou produção 

média de matéria seca de 5,53 t.ha-1 a 6,92 t.ha-1. 

NEUMANN et al. (2003) determinaram o comportamento produtivo de 

quatro híbridos de sorgo de baixo tanino, com a aplicação de 300 kg da fórmula 

10-18-20 no plantio, além de 180 kg de uréia em cobertura aplicada aos 40 dias. 

Os autores relataram produções de matéria natural de 31,3 t a 59,7 t e matéria 

seca total de 10,4 t a 19,4 t. 

Para avaliar o valor nutricional de seis genótipos de sorgo colhidos em 

três estádios de maturação MOLINA (2000), determinou produção de matéria 

natural da ordem de 13,4 t a 31,1 t por hectare, a produção de matéria seca 

variou de 4,5 t a 7,9 t.ha-1, enquanto os teores de matéria seca variam de 26,22% 

a 45,03%. 

Em experimento para avaliar a composição química de oito híbridos de 

sorgo, com a aplicação de 60 kg/ha de N, PEDREIRA et al. (2003) determinaram 

produções de matéria seca que variam de 5,1 t a 7,1 t hectare, com teores de 

matéria seca variando de 34,40%  a 39,10%.  

TABOSA et al. (2002) avaliaram o comportamento de vinte cultivares de 

sorgo forrageiro no estado de Pernambuco e determinaram a menor produção de 

massa seca 2,16 t, com a cultivar CSF6, sendo que a maior produção 20,97 t.ha-1, 

foi determinada com a cultivar CSF12.  No mesmo experimento, com parte 

conduzida no estado de Alagoas, os autores relataram que a menor produção foi 

de 9,60 t.ha-1, com a cultivar 322-1-2, enquanto a cultivar CSF15 alcançou a 

maior produção de matéria seca, 20,79 t.ha-1. 

 

 

2.3 Composição bromatológica da planta 

 

PEDREIRA et al. (2003) avaliaram a composição química de oito 

híbridos, utilizando 300 kg.ha-1 da fórmula 04-28-20 no plantio e adubação 



 

nitrogenada de cobertura equivalente a 60 kg.ha-1. O corte foi efetuado no 

intervalo de 99 a 113 dias, quando os grãos atingiram o estádio farináceo. Os 

autores determinaram teores de proteína bruta de 6,50% a 8,80%, carboidratos 

solúveis com concentração de 9,60% a 14,50% de, teores de fibra em detergente 

ácido de 29,30% a 39,36%, fibra em detergente neutro de  57,00% a 70,30%, 

hemicelulose de 20,12% a 28,68%, enquanto a lignina variou de 2,61% a 4,54%  

para os híbridos testados. 

Segundo McDONALD et al. (1991) a concentração de carboidratos 

solúveis deve ser da ordem de 6,00% a 8,00%, para garantir adequada 

fermentação lática das silagens. No entanto, JOHNSON et al. (1971) 

consideraram teor de 15,00% como mínimo para garantir fermentação lática. 

RODRIGUES et al. (2002), avaliaram a composição bromatológica do 

híbrido Ag 2005, cortado aos 97 dias, quando encerrava 35,90% de matéria seca. 

O híbrido apresentou as seguintes características bromatológicas: 13,02% de 

proteína bruta, 64,62% de fibra em detergente neutro, 39,30% de fibra em 

detergente ácido, 9,72% de lignina, 25,32% de hemicelulose e 10,38% de 

carboidratos solúveis. Enquanto que NEUMANN et al. (2001) avaliaram a 

composição bromatológica de quatro híbridos em sistema de plantio direto, com 

adubação de 300 kg.ha-1 da fórmula 10-20-20, além de 150 kg de uréia em 

cobertura aos 50 dias e determinaram os valores a seguir: 10,90% a 11,59% de 

proteína bruta, 56,35% a 58,74% de fibra em detergente neutro, 34,49% a 38,47% 

de fibra em detergente ácido, 19,48 a 21,86% de hemicelulose e 2,93 a 3,92% de 

lignina. 

NEUMANN et al. (2002) determinaram a produção de proteína bruta em 

kg.ha-1 de quatro híbridos de sorgo, avaliados sob doses crescentes de 

adubação. Os valores encontrados variaram de 462 kg a 620 kg.ha-1. 

Três híbridos de duplo propósito, colhidos em diferentes épocas de 

maturação, cinco idades de corte variando dos 83 aos 111 dias, foram avaliados 

por ARAÚJO (2002), que determinou a seguinte composição bromatológica: 

7,38% a 7,88% de proteína bruta, 2,91% a 5,22% de carboidratos solúveis, 

51,72% a 61,17% de fibra em detergente neutro, 30,64% a 38,09% de fibra em 

detergente ácido, 21,08% a 25,79% de hemicelulose e 4,27% a 6,88% de lignina. 



 

De acordo com VAN SOEST (1994) o teor de lignina de uma forrageira 

é o principal fator limitante da digestibilidade, devido à incrustação dos 

polissacarídeos da parede celular, tornando-os menos acessíveis a ação de 

bactérias. O processo de lignificação altera tanto a taxa quanto a extensão da 

digestão das forrageiras. 

 

 

2.4 Características fermentativas da silagem 

 

Utilizando o híbrido de sorgo AG 2002 com adubação de 75 kg de 

nitrogênio por hectare, CABRAL et al. (2003) determinaram, em silos laboratoriais 

de PVC, de 40 x 10 cm, dotados de válvula de Bunsen, compactação aproximada 

de 600 kg.m-3. Neste trabalho, a adição de panículas à silagem aumentou o teor 

de carboidratos não fibrosos, mas não afetou o volume final de gás. 

Os ácidos orgânicos e o pH da silagem, aos 72 dias, foram 

determinados por ARAÚJO (2002), utilizando híbridos de duplo propósito, 

colhidos em cinco épocas de maturação, obtendo os seguintes resultados no 

estádio farináceo: 0,75% a 1,01% de ácido acético, 0,00% a 0,13% de butírico, 

6,43% a 8,32% de lático e pH de 3,89 a 4,07. 

Utilizando quatro híbridos de sorgo de porte baixo, com alto e baixo teor 

de tanino, com colmo seco e suculento, ensilados em tubos de PVC de 40 x 10 

cm, RODRIGUES et al. (1999) determinaram concentração de lactato aos 56 dias 

de ensilagem variando de 8,59% a 10,02%, acetato de 1,17% a 1,54% e pH de 

3,65 a 3,72. 

As silagens de dois híbridos de sorgo forrageiros e dois de duplo 

propósito, colhidos no estádio leitoso/pastoso, ensilados em tubos de PVC de 50 

x 10 cm e abertos aos 56 dias, foram avaliados por VIEIRA et al. (2004). O teor de 

ácido acético das silagens variou de 1,21% a 2,42%, o ácido lático de 5,00% a 

8,54% e o pH de 3,74 a 3,92. 

Os ácidos orgânicos e o pH das silagens de sete genótipos de sorgo, 

de diferentes portes e suculências do colmo, cortados aos 102 dias, com abertura 

dos silos aos 56 dias, foram determinados por ROCHA JÚNIOR et al. (2000). A 

variação do teor dos ácidos e do pH foi a seguinte: 2,80% a 8,50% de ácido lático, 



 

1,20% a 1,90% de acético, 0,00% a 0,09% de butírico, 0,00% a 0,36% de 

propiônico e 3,50 a 4,30 para o pH. 

Avaliando o sorgo Ag 2005 cortado aos 97 dias de crescimento 

vegetativo, com 35,86% de MS e ensilado com adição de diferentes inoculantes 

microbianos, em baldes de 252 mm de altura e 245 mm de diâmetro, dotados de 

válvulas do tipo bunsen, RODRIGUES et al. (2002) determinaram uma densidade 

de 500 kg.m-3, aproximadamente. Após 120 dias os mini silos foram abertos para 

avaliação das seguites características: ácido acético 0,86%, propiônico 0,00%, 

butírico 0,00%, lático 6,11% e pH de 3,74.  

 

 

2.5 Composição bromatológica da silagem 

 

Em experimento realizado com 18 cultivares de sorgo, com adubação 

de cobertura de 70 kg.ha-1 de nitrogênio, ensiladas em tubos de PVC com válvula 

do tipo bunsen, RESENDE (2001) determinou as características químicas das 

silagens. As variações foram de 5,90% a 8,10% de PB, 44,80% a 60,40% de FDN 

e 26,50% a 40,60% de FDA. 

Avaliando híbridos sem tanino no grão, sendo dois forrageiros e dois de 

duplo propósito com adubação de 300 kg.ha-1 de 10-18-20, NEUMANN et al. 

(2004) determinaram as seguintes variáveis da silagem aberta aos 40 dias: 5,26% 

a 6,21% de PB, 65,03% a 74,23% de FDN, 30,53% a 35,80% de FDA, 34,51% a 

39,66% de Hem, 23,19% a 28,51% de Cel e 4,10% a 7,43% de Lig. 

A composição bromatológica da silagem de vinte genótipos de sorgo, 

sendo 11 forrageiros de porte alto, com colmo suculento e o restante de duplo 

propósito, de porte médio, com colmo seco, cortados aos 104 dias e ensilados em 

tubos de PVC dotados de válvula do tipo bunsen, foi avaliada por PESCE et al. 

(2000). Os resultados obtidos foram: 7,40% a 9,50% de PB, 53,50% a 59,30% de 

FDN, 31,00% a 34,60% de FDA, 21,90% a 25,40% de Hem, 27,00% a 30,30% de 

Cel e 3,10% a 4,50% de Lig. Em outro trabalho PESCE et al. (2000) avaliando a 

disgestibilidade in vitro da matéria seca da silagam de vinte genótipos de sorgo, 

estes autores encontraram valores de 54,10% a 63,00%.      



 

O teor de digestibilidade in vitro da matéria seca da silagem de quatro 

genótipos de sorgo de porte alto, colmo suculento e com açúcar e três de porte 

baixo, colmo seco e sem açúcar, foi determinado por BRITO et al. (2000). Os 

resultados da silagem aberta aos 56 dias variaram de 51,30% a 58,50%. Neste 

mesmo trabalho foram determinados também os valores de 52,30% a 58,50% de 

FDN, 30,10% a 34,30% de FDA, 21,70% a 24,20% de Hem, 25,60% a 29,70% de 

Cel e 3,80% a 5,20% de Lig. 

As silagens de dois híbridos de sorgo forrageiros e dois de duplo 

propósito, colhidos no estádio leitoso/pastoso, com adição de uréia, CaCO3 e 

inoculante bacteriano, ensilados em tubos de PVC de 50 x 10 cm e abertos aos 

56 dias, apresentaram os seguintes resultados descritos por VIEIRA et al. (2004): 

MS% de 24,83% a 38,16%,  teor de PB de 6,62% a 7,82%, FDN de 47,87% a 

55,10%, FDA de 23,13% a 30,47%, Hem de 22,63% a 26,63%, Cel de 19,53% a 

25,13%, Lig de 3,60% a 6,37%, DIVMS de 55,86% a 61,12%. 

Avaliando quatro híbridos forrageiros e um de duplo propósito, sob 

doses de 0, 45,5, 91 e 182 kg.ha-1 de nitrogênio em cobertura, GONTIJO NETO 

et al. (2002), determinaram resultados de digestibilidade in vitro da matéria seca 

variando de 52,97% a 54,61%, para os híbridos forrageiros e de 61,69% para o de 

duplo propósito. 

 

  



 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivos gerais 

 

Avaliar as características agronômicas, o potencial produtivo e a 

composição bromatológica da planta e da silagem de quatro cultivares de sorgo 

forrageiro, submetidos à três doses de nitrogênio. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Caracterizar agronomicamente a composição estrutural das diferentes 

cultivares por ocasião do primeiro e segundo corte. 

Avaliar a produção e a composição bromatológica da matéria seca 

produzida no primeiro e segundo corte. 

Determinar a recuperação do nitrogênio e a eficiência de conversão do 

nitrogênio pela planta. 

Avaliar a composição bromatológica, o teor dos ácidos graxos voláteis, 

o pH e a digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) da silagem das 

cultivares.  



 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado nas dependências do Departamento de 

Produção Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, 

Campus II, no município de Goiânia – GO, localizada na latitude S 16º36’ e 

longitude W 49º16’, com altitude de 727 m. 

Segundo a classificação de Köppen o clima da região é do tipo AW 

(quente semi-úmido, com estação seca bem definida durante os meses de maio a 

outubro). A temperatura anual média é de 23,20ºC, com média mínima de 

17,90ºC e precipitação anual de 1759,90 mm (BRASIL, 1992). 

A área experimental foi preparada com uma aração e duas gradagens.  

A análise do solo da área experimental revelou as seguintes 

características químicas: Ca=2,7; Mg=0,9; K=0,13; Al=0; H=1,9 (cmolc/dm3), 

P=17; K=51 (mg/dm3), saturação por bases 66,1%, pH=5,6 (CaCl2) e M.O. = 39 

g.dm-3. 

O plantio manual foi realizado no dia 22 de novembro de 2003, 

empregando-se densidade de 20 sementes por metro linear. 

As parcelas foram constituídas por quatro linhas de 5,00 m lineares, 

espaçadas de 60 cm, totalizando 9,00 m2, sendo que para fins de avaliação foram 

utilizadas as duas fileiras centrais de cada parcela, descartando-se as duas 

externas, além de meio metro das extremidades. 

As adubações nitrogenada e potássica de cobertura foram parceladas 

em duas vezes, sendo que a primeira aplicação, correspondendo à metade da 

dose, ocorreu dia 24/12/2003 e a segunda 05/01/2004. Os tratamentos foram 

constituídos por três doses de nitrogênio; 0, 60 e 120 kg.ha-1, aplicados na forma 

de sulfato de amônio; e quatro cultivares de sorgo; BR 700 (porte médio, com 

tanino), 1F 305, 0369 267 e 0369 255 (porte alto, sem tanino), todas com colmo 

seco. Todos as cultivares são forrageiros, sendo que os dois últimos são 

genótipos experimentais, as quais foram fornecidas pela Embrapa Milho e Sorgo, 

localizada em Sete Lagoas-MG. 

O corte manual de avaliação foi realizado quando os grãos de sorgo 

apresentavam-se no estádio pastoso, tendendo para farináceo, no dia 

13/03/2004. O estádio de maturação dos grãos foi avaliado na parte mediana da 



 

panícula. As plantas foram cortadas a dez centímetros do solo, pesadas e 

contadas para estimativa da população de plantas (Pop mil plantas.ha-1), 

produção de matéria natural (MN) e massa seca (MS) por hectare.  

No momento do corte retirou-se aleatoriamente cinco plantas da área 

útil de cada parcela, para avaliação da altura média e quantificação porcentual 

das partes integrantes da planta (colmo, folhas e panícula) na matéria natural. O 

restante das plantas da parcela foi imediatamente triturado em picadeira 

estacionária, sendo homogeneizado manualmente, retirando-se uma sub-amostra 

para determinação da matéria pré-seca e o restante do material compôs o pool 

das repetições, para fins da ensilagem. 

Em seguida, procedeu-se a pesagem, visando a pré-secagem em 

estufa de ventilação forçada a 65ºC e posteriormente a moagem em moinho tipo 

Willey (peneiras de 1 mm), para realização das determinações de percentagem 

de matéria seca (MS%), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), 

fibra em detergente ácido (FDA), hemicelulose (Hem), lignina (Lig) e carboidratos 

solúveis (CHOs), realizadas pela técnica da Espectrofotometria de Refletância no 

Infravermelho Proximal (NIRS) descrita por SHENK & WESTERHAUS (1993).  

Como silos experimentais foram utilizados baldes plásticos (mini silos) 

com capacidade para 15 litros, com altura de 31 cm, raios inferior e superior de 13 

e 15 cm, respectivamente, com tampas próprias à vedação e adaptadas com 

válvulas do tipo Bunsen, para que fosse possível o escape de gases e a avaliação 

das perdas gasosas durante a ensilagem. No fundo de cada balde colocou-se 

quatro quilos de uma mistura de britas (tamanho: zero e um) seca, separadas da 

silagem por fina camada de tecido (TNT), com vista à avaliação quantitativa de 

efluentes. 

Antes da ensilagem os baldes, as tampas com válvulas de Bunsen, a 

brita e o tecido foram pesados. Após ensilagem e na abertura dos mini silos o 

material foi pesado novamente, para estimativa da densidade do material ensilado 

e produção de gases. Para a quantificação dos efluentes, a silagem foi retirada e 

os baldes foram fechados e pesados novamente.  

Para fins de ensilagem a forragem foi triturada em partículas de 

aproximadamente 1 cm. O material foi compactado com os pés, à medida em que 

se formavam camadas de cinco a dez cm de espessura, de modo a se obter a 



 

maior uniformização e a melhor densidade entre os silos experimentais. 

Aproximadamente seis kg de forragem foram ensiladas em cada balde, resultando 

em densidade de aproximadamente 430 kg.m-3, levando-se em conta o volume do 

balde preenchido com brita. 

Para a avaliação da qualidade da silagem, os silos experimentais foram 

abertos em 10/04/2005, retirando-se duas sub-amostras de aproximadamente 500 

g. A primeira foi levada à estufa de ventilação forçada a uma temperatura de 

65ºC, posteriormente moída em peneira de 1 mm, para as determinações da MS, 

PB, FDN, FDA, Hem, Lig, Cel e digestibilidade in vitro  da matéria seca (DIVMS). 

Utilizou-se a segunda sub-amostra para extração do suco da silagem, com o 

auxílio de uma prensa hidráulica. Após a retirada do suco, o material foi filtrado, 

medindo-se imediatamente o potencial hidrogeniônico (pH). Em seguida, o 

material foi armazenado em freezer a temperatura de -5ºC, visando a 

determinação dos ácidos graxos voláteis (AGV), segundo metodologia descrita 

por SILVA e QUEIROZ (2002). 

Foram calculadas a recuperação do nitrogênio (%RN) aplicado no solo 

e a eficiência da conversão do nitrogênio (ECN), da seguinte forma: 

 

%RN = NC (adubado) – NC (não adubado) x 100 

                             N (aplicado) 

Onde:  

%RN = recuperação do nitrogênio em porcentagem; 

NC (adubado) = valor do nitrogênio contido na planta em função das doses de 60 

e 120 kg.ha-1; 

NC (não adubado) = valor do nitrogênio contido na planta das parcelas que não 

receberam adubação; 

N (aplicado) = valor referente à quantidade de nitrogênio aplicada no solo de 

acordo com as adubações de 60 e 120 kg.ha-1; 

 

ECN = PMS (adubado) – PMS (não adubado) 

                             N (aplicado) 

Onde: 

ECN = Eficiência da conversão do nitrogênio, em kg.ha-1; 



 

PMS (adubado) = valor da produção de massa seca referente às adubações 

nitrogenadas de 60 e 120 kg.ha-1; 

PMS (não adubado) = valor da produção de massa seca das parcelas não 

adubadas; 

N (aplicado) = quantidade de nitrogênio aplicada no solo de acordo com as 

adubações nitrogenadas de 60 e 120 kg.ha-1. 

Este método utilizado determina a recuperação do N-fertilizante pela 

diferença do N absorvido por plantas de parcelas adubadas em relação às plantas 

de parcelas não adubadas. Este método não distingue, no N da planta, o N 

derivado do fertilizante daquele proveniente do solo ou da atmosfera. 

Assume-se nesse método que a mineralização, a imobilização e outras 

transformações do N, bem como o volume de solo explorado pelas raízes é 

similar tanto em áreas fertilizadas como não fertilizadas. 

Visando a produção da rebrota as adubações nitrogenada e potássica 

de cobertura também foram parceladas em duas vezes, sendo que a primeira 

aplicação, correspondendo à metade da dose, ocorreu em 13/03/2004 e a 

segunda 10/04/2004. 

O segundo corte (manual) de avaliação foi realizado quando os grãos 

de sorgo apresentavam-se no estádio pastoso, tendendo para farináceo, em 

05/06/2004, observando-se os mesmos procedimentos adotados por ocasião do 

primeiro corte. 

As análises bromatológicas da planta e silagem foram realizadas no 

Laboratório de Nutrição Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal 

de Minas Gerais.  

Foi utilizado o delineamento experimental blocos casualizados em 

esquema fatorial 4x3, sendo quatro cultivares x três doses de nitrogênio, com 

quatro repetições. 

Para análise dos dados utilizou-se o programa estatístico Sisvar 

(FERREIRA, 2000), sendo empregado o teste Tukey, em nível de 5% de 

probabilidade, para a comparação entre as médias de tratamentos. O ajuste das 

médias por regressão não foi implementado em razão do pequeno número de 

doses utilizadas, o que não permitiria uma descrição adequada da resposta à 

adubação nitrogenada, sabidamente de comportamento curvilíneo. 



 

 

O modelo matemático utilizado foi:  

 

Yijk = m + Bi + Cj + Ak + CAjk + eijk  

 

sendo que:  

 

Yijk = observação referente à parcela do bloco i, com a cultivar j e com a dose de 

adução k;  

m = média geral; 

Bi = efeito do bloco i (i = 1, 2, 3); 

Cj = efeito da cultivar j (j = 1, 2, 3, 4); 

Ak = efeito da dose de adubação k (k = 1, 2, 3); 

CAjk = efeito da interação cultivar x dose de adubação;  

eijk = variação aleatória. 



 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1, são apresentados os valores médios da população de 

plantas por hectare e a altura, determinadas por ocasião do primeiro e segundo 

corte. 

Verifica-se através da Tabela 1, que a população média de plantas por 

hectare no corte 1 dos híbridos 1F 305 e 0369 267 diferiu (P<0,05) entre as 

doses. Isto pode ser explicado pelo maior perfilhamento destas cultivares ao 

receberem nitrogênio. 

A população de plantas variou de 87,21 mil plantas (BR 700) a 138,99 

mil plantas.ha-1 (1F 305), com média de 114,44 mil pantas.ha-1, por ocasião do 

primeiro corte (Tabela 1).  

Dentre as doses de nitrogênio aplicadas, os híbridos não diferiram 

(P>0,05), com população média de 97,70 mil, na dose 0, de 116,60 mil e 129,02 

mil plantas.ha.-1, nos tratamentos com aplicação de 60 e 120 kg.ha-1 de N, 

respectivamente (Tabela 1). 

Em relação ao segundo corte, observou-se também um comportamento 

semelhante ao que ocorreu no primeiro para o híbrido 1F 305. Verificou-se 

variação de 77,98 mil (BR 700) a 169,65 mil plantas.ha-1, (1F 305), média de 

114,36 mil plantas.ha-1(Tabela 1).  

 

Tabela 1. População de plantas (Pop) - mil plantas.ha-1 - e altura média (m), 
determinadas no primeiro e sengundo corte, de quatro híbriddos de 
sorgo, sob três doses de nitrogênio. 

   População   Altura  
 Cultivar 0 60 120 0 60 120 
 1F 305 93,16   aB 120,84 aAB 138,99 aA 2,58 aA 2,92 aA 2,85 aA 
 0369 267 86,02   aB 107,15 aAB 123,81 aA 2,64 aA 2,68 abA 2,76 aA 
Corte 1 0369 255 124,41 aA 128,87 aA 142,56 aA 2,77 aA 2,70 abA 2,50 abA 
 BR 700 87,21   aA 109,53 aA 110,72 aA 2,44 aA 2,37 bA 2,28 bA 
 Média 97,70     B 116,60   A 129,02   A 2,61 A 2,67 A 2,59 A 
 1F 305 101,49 aB 120,24 aB 169,65 aA 2,37 aA 1,84 bcB 2,28 aA 
 0369 267 118,75 aA 100,30 aA 128,28 abA 1,93 bA 2,00 abA 2,08 abA 
Corte 2 0369 255 116,97 aA 112,51 aA 131,55 abA 1,75 bcB 2,14 aA 1,90 bAB 
 BR 700 77,98 aA 101,19 aA 93,45 bA 1,63 cA 1,68 cA 1,88 bA 
 Média 103,80 B 108,56 B 130,73 A 1,92 A 1,92 A 2,03 A 
Valores na coluna, entre cultivares dentro de cada corte, seguidos por letras minúsculas diferentes, e valores na linha, 
entre doses dentro de cada variável, seguidos por letras maiúsculas distintas, diferem entre si pelo teste Tukey (5% de 
probabilidade). CV(densidade corte 1) = 18,90% e CV (densidade corte 2) = 19,25%; CV(altura corte 1) = 8,98%; CV(altura 
corte 2) = 7,68%. 
 



 

Com a aplicação de 120 kg.ha-1 de nitrogênio e espaçamento de 1,0 m 

entre linhas FLARESSO et al. (2000) determinaram populações de 60 a 120 mil 

plantas por hectare. 

Para avaliar as características agronômicas de seis híbridos de sorgo 

MOLINA et al. (2000) determinaram populações com variação de 87 mil a 106 mil 

plantas por hectare. BRITO et al. (2000), determinaram populações médias de 

75,2 mil a 163,3 mil plantas por hectare, quando avaliaram sete híbridos de sorgo, 

utilizando espaçamento de 0,70 m, com aplicação de 200 kg de uréia.ha-1.  

Estes valores encontram-se numa faixa muito semelhante das 

populações determinadas neste experimento, entretanto, encontram-se abaixo 

daquelas relatadas por OLIVEIRA et al. (2005), quando avaliaram quatro 

cultivares de sorgo, com espaçamento entre linhas de 0,60 m e três doses de 

nitrogênio, 50, 75 e 100 kg.ha-1, quando as populações apresentaram uma 

variação de 167,27 mil a 212,85 mil plantas por hectare. Este fator pode ser 

atribuído a uma maior capacidade de perfilhamento dos híbridos avaliados pelos 

autores. 

Em relação à altura das plantas, observa-se na Tabela 1, que as 

cultivares não diferiram (P>0,05) entre as doses, sendo a variação de 2,28 m (BR 

700) a 2,92 m (1F 305), por ocasião do primeiro corte. 

As cultivares não diferiram (P>0,05) no tratamento testemunha do 

primeiro corte, com média de 2,61 m. Nas doses de 60 e 120 kg.ha-1 de N, as 

alturas dos híbridos foram diferentes (P<0,05) entre as cultivares utilizadas, sendo 

as médias de 2,67 m e 2,59 m, respectivamente. A cultivar 1F 305 foi mais alta 

que a BR 700 nestas doses (Tabela 1). 

No segundo corte a altura média das cultivares 1F 305 e 0369 255 

diferiu (P<0,05) entre as doses. As cultivares apresentaram variação de 1,63 m 

(BR 700) a 2,37 m (1F 305), com média de 1,96 m. Dentro das doses aplicadas, 

houve diferença (P<0,05) para as alturas determinadas entre cultivares. No 

tratamento testemunha a média foi de 1,92 m, por sinal, a mesma obtida com a 

aplicação de 60 kg.ha-1, enquanto com aplicação da dose mais alta de N, a média 

do tratamento foi de 2,03 m (Tabela 1). 

FLARESSO et al. (2000) avaliaram a altura de oito híbridos de sorgo, 

com a aplicação de dose única de 120 kg.ha-1 de nitrogênio, parcelada em duas 



 

aplicações e determinaram alturas que variaram de 1,51 m a 3,43 m. Em trabalho 

conduzido com sorgo, BRITO et al. (2000) determinaram alturas médias de 2,2 m 

a 3,1 m, para híbridos de porte alto e de 1,0 m a 1,3 m porte baixo. GONTIJO 

NETO et al. (2000) avaliaram a altura de cinco híbridos sob doses crescentes de 

adubação, de 0, 0,5, 1 e 2 vezes a recomendação, e determinaram alturas que 

variaram de 2,14 m a 3,57 m.  

Em outro trabalho GONTIJO NETO et al. (2004) avaliaram a altura 

média de três híbridos de sorgo de porte alto, um médio/alto e um baixo de duplo 

propósito, em espaçamento de 0,80 m, sob doses crescentes de adubação e 

obtiveram alturas que variaram de 2,14 m a 3,57 m. As alturas médias 

determinadas por OLIVEIRA et al. (2005), com a utilização de três doses de 

nitrogênio (50, 75 e 100 kg.ha-1), foram da ordem de 2,12 m a 2,74 m. De uma 

maneira geral, os valores médios determinados no presente trabalho, são 

bastante semelhantes aos relatados pelos diferentes autores, uma vez que, 

encontram-se dentro das faixas de variação citadas, inclusive, em relação ao 

segundo corte.  

Na Tabela 2 são apresentados os valores médios da participação das 

frações anatômicas da planta de sorgo na matéria natural (MN), determinadas por 

ocasião do primeiro e segundo corte.  

Verifica-se que a proporção de colmo não diferiu (P>0,05), entre as 

cultivares e doses de nitrogênio aplicadas, em relação ao primeiro corte, com 

variação de 66,25% a 75,00%, enquanto as médias dos tratamentos foram de 

72,44% (controle) e de 71,00% e 68,63%, nas dose de 60 e 120 kg.ha-1 de N, 

respectivamente (Tabela 2). 

No entanto, no segundo corte os genótipos 1F 305 e 0369 267 diferiram 

(P<0,05), em relação à proporção, com variação de 60,75% a 73,00%, com média 

de 66,31% (Tabela 2). 

Dentro dos tratamentos aplicados no segundo corte, ocorreu diferença 

(P<0,05) entre cultivares, exceto na dose intermediária. No tratamento controle, a 

maior proporção de colmo 73,00% (1F 305) se equivaleu aos genótipos 0369 267 

e 0369 255, superando o BR 700. Na dose equivalente a aplicação de 120 kg.ha-1 

de N, a maior proporção 67,50% (0369 255), se assemelhou ao 1F 305 e ao BR 

700, porém superando o 0369 267 (Tabela 2).  



 

Tabela 2.  Médias de participação das frações anatômicas determinadas na 
matéria natural (%MN), no primeiro e segundo corte de quatro 
híbridos de sorgo, sob três doses de nitrogênio. 

  Cultivar 0 60 120 
  1F 305 72,25 aA 68,75 aA 66,25 aA 
  0369 267 75,00 aA 74,50 aA 69,75 aA 
 Colmo (%) 0369 255 70,25 aA 71,25 aA 72,25 aA 
  BR 700 72,25 aA 69,50 aA 66,25 aA 
  Média 72,44 A 71,00 A 68,63 A 
  1F 305 15,75 aB 16,75 aAB 21,00 aA 
  0369 267 15,00 aA 12,75 aA 14,50 bA 
Corte 1 Folha (%) 0369 255 13,25 aA 14,00 aA 14,50 bA 
  BR 700 12,75 aA 15,25 aA 16,50 abA 
  Média 14,19 B 14,69 AB 16,63 A 
  1F 305 11,75 aA 14,50 aA 12,50 aA 
  0369 267 10,00 aA 13,00 aA 15,75 aA 
 Panícula (%) 0369 255 16,25 aA 15,50 aA 13,25 aA 
  BR 700 15,25 aA 15,50 aA 17,50 aA 
  Média 13,31 A 14,63 A 14,75 A 
  1F 305 73,00 aA 63,25 aB 66,00 abB 
  0369 267 70,25 aA 69,25 aA 60,75 bB 
 Colmo (%) 0369 255 67,75 abA 67,75 aA 67,50 aA 
  BR 700 62,25 bA 66,00 aA 62,00 abA 
  Média 68,31 A 66,56 AB 64,06 B 
  1F 305 12,75 aB 12,00 aB 16,00 aA 
  0369 267 12,50 aA 12,00 aA 13,50 abA 
Corte 2 Folha (%) 0369 255 11,25 aA 12,25 aA 12,00 bA 
  BR 700 13,00 aB 12,75 aB 15,75 aA 
  Média 12,38 B 12,25 B 14,31 A 
  1F 305 14,50 cB 24,75 aA 18,00 bB 
  0369 267 17,25 bcB 18,50 bB 25,75 aA 
 Panícula (%) 0369 255 20,75 abA 20,75 abA 20,75 abA 
  BR 700 24,75 aA 21,25 abA 22,25 abA 
  Média 19,31 A 21,31 A 21,69 A 
Valores na coluna, entre cultivares dentro de cada variável, seguidos por letras minúsculas diferentes, e valores na linha, 
dentro de cada dose, seguidos por letras maiúsculas distintas, diferem entre si pelo teste Tukey (5% de probabilidade). CV 
(colmo Corte 1) = 7,22%; CV (folha Corte 1) = 16,63%; CV (panícula Corte 1) = 35,81%; CV (colmo Corte 2) = 5,01%; CV 
(folha Corte 2) = 11,02%; CV (panícula Corte 2) = 15,10%. 
 

MOLINA et al. (2000), determinaram a participação das estruturas de 

seis híbridos de sorgo, com as seguintes variações: 40,50% a 67,00% - colmo; 

20,9% a 40,60% - panícula e de 12,10% a 21,60% para folhas. No trabalho de 

FLARESSO et al. (2000) onde foram avaliadas as características agronômicas de 

oito híbridos, com a aplicação de 120 kg.ha-1 de nitrogênio, são relatadas as 

seguintes composições médias: colmo – 31,30% a 62,20%; panícula – 22,70% a 

48,90% e folhas – 11,60% a 17,90%. O comportamento de cinco híbridos também 

foi avaliado por GONTIJO NETO et al. (2000), sob doses crescentes de adubação 

e determinaram as seguintes participações: colmo – 29,01% a 53,38%; panícula – 

29,91% a 52,43%; e folhas – 16,70% a 20,96%. 



 

De acordo com Tabela 2, verifica-se que a participação de colmos 

determinada nesse trabalho, em ambos os cortes, superaram os valores citados 

pelos referidos autores. Entretanto, em relação à participação porcentual de 

panícula e folhas, as médias obtidas nesse trabalho são inferiores daquelas 

citadas. 

Em relação a menor participação da panícula, tal situação por ser 

atribuída ao grande ataque de pássaros ocorrido por ocasião do corte das 

plantas, dificuldade esta, que se constata sempre que se trabalha em pequenas 

parcelas, principalmente em se tratando de cultivares sem a presença de tanino. 

Porém, as relações das partes anatômicas determinadas neste trabalho garatiram 

silagem de boa qualidade. 

Na avaliação das características agronômicas de quatro cultivares de 

sorgo OLIVEIRA et al. (2005) determinaram participação média de colmo – 

63,57% a 85,79%, superiores aos valores observados nesse trabalho, enquanto, 

em valores médios, a participação de panículas e folhas apresentaram 

composições semelhantes às dessa pesquisa.  

Em trabalho realizado com seis genótipos de sorgo, colhidos em três 

estádios de maturação, adotando espaçamento entre linhas de 0,70 m, MOLINA 

(2000) determinou a seguinte composição anatômica no estádio de grão leitoso: 

40,50% a 67,00% de colmos, 12,10% a 21,60% de folhas e 20,90% a 40,60% de 

panículas.  

Verifica-se na Tabela 2, que as melhores relações entre os 

componentes anatômicos foram observados na maior dose, com média de 

68,63% de colmo, 16,63% de folhas e 14,75% de panículas para o primeiro corte 

e 64,06%, 14,31% e 21,69% para o segundo corte. Com isto, verifica-se que a 

adubação nitrogenada influi nas partes integrantes da planta. 

A participação de folhas, no primeiro corte (Tabela 2), diferiu (P<0,05) 

entre as cultivares avaliadas na maior dose. Ocorreu variação de 12,75% (BR 700 

e 0369267) a 21,00% (1F305), com média de 15,16% entre os tratamentos. 

Dentre as doses avaliadas apenas o genótipo 1F 305 foi influenciado (P<0,05), 

demonstrando aumento da porcentagem de folhas nas doses de 60 e 120 kg.ha-1. 

No segundo corte as cultivares também diferiram (P<0,05) em relação à 

composição de folhas na maior dose testada (Tabela 2), indicando que a 



 

aplicação de nitrogênio melhora a composição anatômica das plantas. A variação 

entre tratamentos foi de  11,25% (0369 255) a 16,00% (1F 305), com média de 

14,04%. 

A porcentagem de folhas também foi influenciada pela adubação 

nitrogenada no segundo corte, visto que, as cultivares 1F 305 e BR 700 

apresentaram maior participação de folhas na dose 120 kg.ha-1 de N (Tabela 2). 

De acordo com a Tabela 2, a composição média de panículas não 

diferiu (P>0,05), entre os híbridos por ocasião do primeiro corte, tendo 

apresentado uma amplitude de variação de 10,00% a 17,50%. Esta situação pode 

ter sido causada pelo ataque de pássaros, visto que, as porcentagens de 

panículas do segundo corte variaram de 14,50% a 25,75%, porém este corte foi 

executado com menos dias após plantio. 

Os tratamentos não influenciaram a participação média panículas no 

primeiro corte (Tabela 2), cujas médias foram de 13,31%, 14,63% e 14,75%, nos 

tratamentos controle e com as aplicações de 60 e 120 kg.ha-1 de N, 

respectivamente. 

Já por ocasião do segundo corte, a composição de panículas diferiu 

(P<0,05) entre genótipos em função dos tratamentos avaliados, com variação de 

14,50% (1F 305), no tratamento controle a 25,75% (0369 255), com a aplicação 

da mais alta dose de nitrogênio, sendo a média de 20,77% (Tabela 2).  

Com a aplicação das diferentes doses de nitrogênio, o tratamento 

controle apresentou média de 19,31%, enquanto nas doses de 60 e 120 kg.ha-1 

de N, as médias foram de 21,31% e 21,69%, respectivamente (Tabela 2). 

Houve uma maior influencia da adubação nitrogenada no segundo 

corte. A cultivar 1F 305 apresentou maior proporção de colmo quando não 

adubado e maior participação de folhas na dose de 120, enquanto a cultivar 0369 

267 demonstrou altas porcentagens de colmo nas menores doses e maior 

participação de panícula na maior dose (Tabela 2). 

Na Tabela 3 são apresentadas as médias de produção de matéria 

natural (MN), matéria seca (MS), em t.ha-1 e o teor de matéria seca (MS%), 

determinadas nos diferentes genótipos de sorgo, por ocasião do primeiro e 

segundo corte, submetidos a diferentes doses de nitrogênio.   

 



 

Tabela 3. Produção média de matéria matural (MN ), massa seca (MS) - t.ha-1) -e 
teor de matéria seca (MS%), determinadas no primeiro e segundo corte, 
de quatro híbridos de sorgo sob, três doses de nitrogênio.  

  Cultivar 0 60 120 
  1F 305 36,18 aC 54,70 abB 62,03 bA 
  0369 267 38,09 aC 52,80 abB 62,50 bA 
 MN 0369 255 43,92 aC 60,46 aB 70,85 aA 
  BR 700 36,67 aB 46,97 bA 47,39 cA 
  Média 38,71 C 53,73 B 60,69 A 
  1F 305 8,01 aC 11,84 bB 16,02 bA 
  0369 267 9,40 aB 14,07 aA 15,04 bA 
Corte 1 MS 0369 255 9,57 aC 14,19 aB 17,63 aA 
  BR 700 9,41 aC 11,31 bB 13,34 cA 
  Média 9,10 C 12,85 B 15,51 A 
  1F 305 22,15 bB 21,60 cB 25,75 bA 
  0369 267 24,71 aAB 26,65 aA 24,13 bB 
 MS(%) 0369 255 21,82 bB 23,44 bcAB 25,00 bA 
  BR 700 25,85 aB 24,01 bB 28,17 aA 
  Média 23,63 B 23,92 B 25,76 A 
  1F 305 27,98 aA 21,73 aA 36,31 abA 
  0369 267 17,68 aB 28,93 aAB 37,44 abA 
 MN 0369 255 26,91 aB 23,15 aB 43,81 aA 
  BR 700 11,19 aA 25,42 aA 22,98 bA 
  Média 20,94 B 24,81 B 35,14 A 
  1F 305 6,56 aA 5,71 aA 8,45 abA 
  0369 267 4,30 aB 6,90 aAB 10,24 abA 
Corte 2 MS 0369 255 6,73 aB 5,81 aB 10,97 aA 
  BR 700 2,77 aB 6,86 aA 6,31 bAB 
  Média 5,09 B 6,32 B 8,99 A 
  1F 305 23,71 aA 25,58 aA 23,60 bA 
  0369 267 24,17 aB 24,13 aB 27,40 aA 
 MS(%) 0369 255 25,23 aA 25,37 aA 25,17 abA 
  BR 700 24,78 aA 26,78 aA 27,35 aA 
  Média 24,47 A 25,46 A 25,88 A 
Valores na coluna, entre cultivares dentro de cada variável, seguidos por letras minúsculas diferentes, e valores na linha, 
dentro de cada dose, seguidos por letras maiúsculas distintas, diferem entre si pelo teste Tukey (5% de probabilidade). CV 
(MN Corte 1) = 8,16%; CV (MS Corte 1) = 6,59%; CV (MS% Corte 1) = 4.82%; CV (MN Corte 2) = 32,89%; CV (MS Corte 
2) = 33,07%; CV (MS% Corte 2) = 7,11%. 

 

A produção de MN diferiu (P<0,05) entre as cultivares avaliadas, nas 

doses 60 e 120 kg.ha-1. A produção de MN no primeiro corte variou de 36,18 t (1F 

305) a 70,85 t (0360 255), com média de 51,04 t.ha-1 (Tabela 3).  

Em função dos tratamentos aplicados as produções médias também 

diferiram (P<0,05), sendo que as médias foram maiores em função da elevação 

da dose de nitrogênio aplicada. Desta forma, o tratamento controle apresentou 

uma produção de 38,71 t, seguido de 53,73 t e 60,69 t.ha-1, nas doses 

equivalentes a 60 e 120 kg.ha-1 de N, respectivamente (Tabela 3). 



 

No segundo corte a produção de MN diferiu (P<0,05) entre as cultivares 

na maior dose.  Ocorreu variação de 11,19 t (BR 700) a 43,81 t.ha-1 (0369 255) 

entre as doses, sendo a média geral da ordem 26,96 t.ha-1 (Tabela 3).  

Dentre os híbridos avaliados, a produção de MS foi influenciada 

(P<0,05) nas doses 60 e 120 kg.ha-1, tendo apresentado uma variação de 8,0 t 

(1F 305) a 17,63 t.ha-1 (0360 255) entre os tratamentos aplicados, com média de 

12,48 t.ha-1 (Tabela 3).  

Em relação aos tratamentos, observou-se um aumento da produção 

(P<0,05), em função do acréscimo das doses de nitrogênio. As médias dos 

tratamentos foram da seguinte ordem: 9,10 t (tratamento controle), 12,85 t e 15,51 

t.ha-1, com as aplicações de 60 e 120 kg.ha-1 de N, respectivamente (Tabela 3). 

No segundo corte a produção de MS entre as cultivares diferiu (P<0,05) 

na maior dose. A MS variou de 2,77 t (BR 700) a 10,97 t.ha-1 (0369 255), com 

média de 6,80 t.ha-1 entre as doses. Os tratamentos aplicados influenciaram 

(P<0,05) a produção média de MS, cujas médias foram de 5,09 t (controle), de 

6.32 t e 8,99 t.ha-1, com a aplicação de 60 e 120 kg.ha-1, respectivamente (Tabela 

3). 

Conforme verifica-se na Tabela 3, os teores de MS(%) foram 

influenciados (P<0,05), tanto entre os híbridos, bem como entre as doses de 

nitrogênio avaliadas. Dentre os híbridos, ocorreu uma variação de 21,60% (1F 

305) a 28,17% (BR 700), com média de 24,44%. Dentro dos tratamentos as 

médias foram de: 23,63% (controle) e de 23,92% e 25,76%, com a aplicação de 

60 e 120 kg.ha-1 de N, respectivamente, no primeiro corte. 

Por ocasião do segundo corte, as cultivares diferiram (P<0,05) na maior 

dose aplicada.  A amplitude de variação foi de 23,60% (1F 305) a 27,40% (0369 

267), com média geral de 25,27% entre as doses. Entre os tratamentos aplicados 

as médias foram de 24,47% (controle), 25,46% e 25,88%, para 60 e 120 kg.ha-1 

de N, respectivamente.   

Seis genótipos de sorgo colhidos em três diferentes estádios de 

maturação foram avaliados por MOLINA (2000), em relação à matéria natural, que 

apresentou variação de 13,4 t a 31,1 t.ha-1, produção de massa seca – 4,5 t a 7,9 

t.ha-1, enquanto a porcentagem de matéria seca foi da ordem de 26,22% a 



 

45,03%. ARAÚJO (2002) relata produção média de 5,53 t a 6,92 t.ha-1, para três 

híbridos de duplo propósito, colhidos em diferentes estádios de maturação. 

O potencial produtivo de quatro híbridos também foi determinado por 

NEUMANN et al. (2003), com a aplicação de 180 kg de uréia. Os autores 

relataram produções de MN da ordem 31,3 t a 59,7 t e de MS que variou de 10,4 t 

a 19,4 t.ha-1. Com aplicação de nitrogênio, equivalente a 60 kg.ha-1, PEDREIRA 

et al. (2003), relataram produções médias de MS de oito híbridos avaliados, que 

variaram de 5,1 t a 7,1 t.ha-1, enquanto a MS(%) foi de 34,40% a 39,10%.  

Verifica-se através da Tabela 3, que as produções médias de MN 

determinadas nessa pesquisa variaram de 36,18 t a 70,85 t.ha-1, no primeiro corte 

e, de 11,19 t a 43,81 t.ha-1, no segundo. Com relação a MS, a produção no 

primeiro corte variou de 8,01 t a 17,63 t.ha-1, e de 2,77 t a 10,97 t.ha-1, no 

segundo.  

As boas condições climáticas durante o ciclo de desenvolvimento das 

forrageiras, bem como as ótimas condições de fertilidade do solo podem explicar 

as elevadas respostas de produção. Entretanto, cabe ainda ressaltar que os 

baixos teores de matéria seca determinados nos híbridos avaliados, da ordem de 

24,44% e 25,27%, no primeiro e segundo corte, respectivamente, quando 

comparados às médias obtidas em outras pesquisas, podem possivelmente ter 

prejudicado a obtenção de maiores produções de MN e MS. 

A produção média de MN, soma dos dois cortes, aumentou em função 

da elevação das doses de N aplicadas. As médias apresentaram os seguintes 

valores: 59,65 t, na dose controle; 78,54 t, com aplicação de 60 kg.ha-1 de N, 

oque representa um acréscimo de 31,67%, enquanto com aplicação da mais alta 

dose de N, a produção foi de 95,83 t.ha-1, o que significa aumento da ordem de 

60,65%. Considerando que EMBRAPA (1995) estabeleceu o limite de produção 

90 t de MN por hectare, como sendo viável econômicamente, os resultados 

alcançados neste trabalho com a aplicação de 120 kg.ha-1 de N, vão ao encontro 

à referida recomendação.  

Considerando-se apenas produções médias determinadas em um único 

corte TABOSA et al. (2002), relataram produções de MS de até 20,97 t.ha-1 

(CSF12), em trabalho conduzido no estado de Pernambuco e de 20,79 t.ha-1, em 

Alagoas. Estes valores são superiores aos obtidos no presente estudo, porém as 



 

cultivares utilizadas por estes autores demonstraram ser de baixa qualidade para 

ensilagem devido à baixa porcentagem de panícula.  

Para os teores de MS, os valores determinados nesta pesquisa também 

se encontram abaixo dos limites relatados por MOLINA (2000), de 26,22% a 

45,03%; NEUMANN et al. (2003), de 32,62% a 38,71% ; PEDREIRA et al. (2003), 

de 34,40% a 39,10% e VIEIRA et al. (2004), com variação de 24,83% a 38,16%. 

Os teores de MS determinados nessa pesquisa variaram de 21,60% a 

28,17%, no primeiro corte e de 23,60% a 27,40%, por ocasião da rebrota (Tabela 

3), os quais se encontram abaixo do valor ideal preconizado por PAIVA (1976), 

que é de 30% a 35%, no momento da ensilagem. Entretanto, situam-se numa 

faixa intermediária daquela citada por McDONALD et al. (1991), que afirma que o 

conteúdo de matéria seca acima de 25%, associado a bom nível de carboidratos 

solúveis, seriam adequados para se produzir silagem de boa qualidade. 

Os baixos teores de MS%, determinados nesse experimento vão ao 

encontro das afirmações de ZAGO (1991). Este autor relatou que a maior 

porcentagem de panícula, além de contribuir para o aumento da qualidade da 

silagem em função do seu melhor valor nutritivo, tem ainda participação muito 

grande na elevação da porcentagem de matéria, em função do seu menor 

conteúdo de água. Muito embora a participação do colmo tenha sido elevada na 

composição da MN dos híbridos avaliados, segundo CARVALHO et al. (1992), 

esta é a estrutura da planta que menos contribui para a elevação do teor de MS, 

seguido pelas folhas e panícula, sendo que esta última é responsável pelo alto 

incremento de matéria seca em curto período. 

Avaliando sete genótipos de sorgo de portes alto, médio e baixo, com 

diferentes teores de umidade no colmo, cortados aos 102 dias, ROCHA JÚNIOR 

et al. (2000) determinou valores de 24,80% a 34,30% de matéria seca, os quais 

se encontram ainda numa faixa ligeiramente superior aos valores determinados 

com a aplicação da mais alta dose de nitrogênio deste trabalho. Por outro lado, os 

teores de matéria seca, relatados por PESCE et al. (2000), quando avaliaram 

vinte genótipos de sorgo de porte médio e alto, cortados aos 104 dias, com 

variação de 20,20% a 29,70%, são bastante semelhantes aos encontrados em 

todas as doses do primeiro e segundo corte deste trabalho (Tabela 3). 



 

No segundo corte as cultivares 1F 305 e BR 700 não apresentaram 

diferenças nas variáveis MN e MS(%), em relação as doses. Já a 0369 255 

apresentou maior produção de MN e MS na dose 120 e a 0369 267 nas doses 60 

e 120. Com relação a MS(%) a 0369 267 demonstrou maior teor na dose de 120 

enquanto as outras cultivares foram semelhantes nesta variável de acordo com o 

nitrogênio aplicado (Tabela 3). 

Em avaliação de quatro híbridos de sorgo de baixo tanino, sendo dois 

de forrageiros e dois de duplo propósito adubados com 180 kg.ha-1 de uréia 40 

dias após plantio, NEUMANN et al. (2003) determinaram produções de matéria 

natural variando de 31,32 a 59,74 t e matéria seca de 10,39 a 19,36 t. Resultados 

semelhantes foram encontrados neste trabalho, onde as produções de massa 

seca variaram de 11,31 a 17,63 t.ha-1 nas doses de 60 e 120 no primeiro corte 

(Tabela 3). 

A produtividade esperada do sorgo para o primeiro corte varia de 40 a 

45 t.ha-1 de massa verde. Todavia, empregando-se adequada estratégia de 

manejo para a rebrota, essa produtividade pode alcançar 90 t.ha-1 por safra 

(EMBRAPA, 1995). Estes dados estão de acordo com os obtidos na dose de 120 

kg de nitrogênio deste trabalho, sendo que, todas as cultivares produziram mais 

de 40 t.ha-1 no primeiro corte e apenas a cultivar BR 700 não atingiu 90 t.ha-1, 

somando-se com a produção da rebrota (Tabela 3). 

Em relação à capacidade de rebrota, ZAGO (1991) relata que esta é 

uma característica peculiar do sorgo, o que possibilita produzir até cerca de 60% 

da produção de matéria seca do primeiro corte. Produções de MS de 7,0 t a 7,6 

t.ha-1, na rebrota da cultivar Santa Elisa, foram relatadas por SILVA et al. (1990), 

correspondendo a 51,85% e 51,70% do rendimento observado no primeiro corte. 

Considerando-se os resultados obtidos nesta pesquisa as produções médias de 

MS das cultivares avaliadas, variou de 5,09 t, no tratamento controle a 8,99 t.ha-1, 

com aplicação de 120 kg.ha-1 de N, o que corresponde a porcentuais de 57,28% a 

57,88%, sendo portanto, semelhantes aos valores relatados por SILVA et al 

(1990) determinados com a cultivar Santa Elisa. 

Na Tabela 4 são apresentadas as médias de massa seca total (MST), 

produção dos dois cortes, e a porcentagem de MS obtida no segundo corte em 



 

relação ao primeiro, de quatro cultivares de sorgo avaliadas sob três doses de 

nitrogênio em cobertura. 

Na Tabela 4 a produção de MST foi influenciada pelas doses de 

nitrogênio. Verificou-se que as parcelas que não receberam adubação 

nitrogenada apresentaram menores produções para os quatro cultivares testados. 

A produção média de MST das cultivares apresentou resposta linear 

correspondendo a 35% e 72%, do tratamento testemunha, em relação à aplicação 

de 60 e 120 kg.ha-1 de N, respectivamente. Estas respostas são bastante 

interessantes para a produção de silagem, visto que a utilização da rebrota pode 

diminuir custos e aumentar produtividade por área.  

Dentre as cultivares a 0369 255 e a 0369 267 produziram mais MST, 

sendo que esta última obteve produção média semelhante a 1F 305 (Tabela 4). 

Observa-se na Tabela 4, que as doses de nitrogênio não influenciaram 

a variável %Rebrota de cada cultivar da mesma forma. As cultivares não diferiram 

entre si nas doses 60 e 120. Já na dose 0 as cultivares 1F 305 e 0369 255 foram 

superiores, entretanto esta última não diferiu da 0369 267.  

Em relação à capacidade de rebrota observa-se variação de 29,63% 

(BR 700) a 83,67% (1F 305), com média geral de 55,29%. Isto demonstra a 

grande capacidade de resposta de produção de forragem das cultivares 

avaliadas, quando em condições adequadas (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Produção média de massa seca total (MST), resultante do somatório  
do  primeiro e segundo corte, enquanto a porcentagem da rebrota (% 
Rebrota),  expressa o rendimento de MS obtida no segundo corte, dos 
híbridos de sorgo avaliados sob três doses de nitrogênio. 

 Cultivar 0 60 120 Média 
 1F 305 14,57 aB 17,56 aB 24,47 aA 18,86 bc 
 0369 267 13,70 aC 20,97 aB 25,28 aA 19,98 ab 
MST 0369 255 16,31 aB 20,00 aB 28,60 aA 21,63 a 
 BR 700 12,18 aB 18,17 aA 19,64 bA 16,66 c 
 Média 14,19 C 19,17 B 24,50 A 19,29 
 1F 305 83,67 aA 51,24 aB 53,13 aB 62,68 a 
 0369 267 45,17 bcA 49,15 aA 69,17 aA 54,50 a 
% Rebrota 0369 255 70,67 abA 41,84 aB 61,88 aAB 58,13 a 
 BR 700 29,63 cB 60,59 aA 47,36 aAB 45,86 a 
 Média 57,28 A 50,70 A 57,88 A 55,29 
Valores na coluna, entre cultivares dentro de cada variável, seguidos por letras minúsculas diferentes, e valores na linha, 
dentro de cada dose, seguidos por letras maiúsculas distintas, diferem entre si pelo teste Tukey (5% de probabilidade). CV 
(MS Total) = 12,24%; CV (% Rebrota) = 27,84%. 

 



 

De acordo com ZAGO (1991), uma vantagem da cultura de sorgo sobre 

a de milho é que a planta, após o corte, conserva vivo o seu sistema radicular, o 

que possibilita, havendo condições de umidade, temperatura e fertilidade do solo, 

rebrota, que poderá produzir até 60% da produção de matéria seca do primeiro 

corte. Porém neste experimento ocorreu variação de 29,63% a 83,67%, com 

média de 55,29%, demonstrando que as cultivares e doses de N aplicadas 

também influem nesta variável. 

A Tabela 5 expressa a taxa de recuperação do nitrogênio (%RN) e a 

eficiência da conversão do nitrogênio (ECN), em kg.ha-1, determinadas por 

ocasião do primeiro corte, nos híbridos de sorgo, sob três doses de nitrogênio. 

                 Verifica-se que RN% foi influenciada pelos genótipos, com uma 

variação de 14,44% (BR 700) a 94,92% (0369 255), com média de 63.51% de 

recuperação de nitrogênio. Os tratamentos aplicados também influenciaram a 

RN%, sendo que as médias dos tratamentos foram da seguinte ordem: 62,56% e 

53,40% de recuperação com a aplicação das doses de 60 e 120 kg.ha-1 de N, 

respectivamente (Tabela 5). 

A cultivar BR 700 apresentou a menor %RN e ECN nas duas doses, 

sendo que na dose 120 kg.ha-1 de N a 0369 267 foi semelhante (Tabela 5).  

Na dose 60 de kg.ha-1 de N a cultivar 0369 255 foi superior às demais, 

com relação à %RN. Já na maior dose de N, essa cultivar e a 1F 305 foram 

superiores às demais. (Tabela 5). 

As cultivares 1F 305, 0369 255 e 0369 267 apresentaram melhor ECN. 

 

Tabela 5. Recuperação do nitrogênio (%RN) e eficiência da conversão do 
nitrogênio (ECN ) - kg.ha-1 - pela planta, determinada no primeiro 
corte, de quatro híbridos de sorgo, sob três doses de nitrogênio. 

 Cultivar 60 120 Média 
 1F 305 84,66 bA 82,45 aA 83,55 a 
 0369 267 71,44 bA 50,85 bB 61,15 b 
RN(%) 0369 255 111,48 aA 78,36 aB 94,92 a 
 BR 700 -0,74 cB 29,61 bA 14,44 c 
 Média 66,71 A 60,32 A 63,51 
 1F 305 63,83 aA 66,70 aA 65,27 a 
 0369 267 77,89 aA 47,00 abB 62,44 a 
ECN (kg.ha-1) 0369 255 76,86 aA 67,14 aA 72,00 a 
 BR 700 31,67 bA 32,75 bA 32,21 b 
 Média 62,56 A 53,40 A 57,98 
Valores na coluna, entre cultivares dentro de cada variável, seguidos por letras minúsculas diferentes, e valores na linha, 
dentro de cada dose, seguidos por letras maiúsculas distintas, diferem entre si pelo teste Tukey (5% de probabilidade). CV 
(RN%) = 18,91%; CV (ECN) = 24,34%. 



 

  

Em experimento de fertilização com quatro doses de nitrogênio na 

cultura do híbrido de milho AG 405 sob pastagem de Brachiaria decumbens, 

CAMPOS (2004), determinou porcentagem de recuperação de nitrogênio de 79,2 

e eficiência na conversão em kg.ha-1, de 94,90, na dose equivalente a aplicação 

de 120 kg.ha-1 de N. 

Na Tabela 6, são apresentados os teores de proteína bruta (PB) 

determinados no primeiro e segundo corte, assim com a a produção  total de PB 

em kg.ha-1, das cultivares avaliadas sob três doses de nitrogênio. 

Os teores de proteína bruta de quatro híbridos de sorgo forrageiros e 

um de duplo propósito foram avaliados por GONTIJO NETO et al. (2002), sob 

doses crescentes de adubação (0, 45,5, 91 e 182 kg.ha-1). Estes autores 

determinaram teores de PB variando de 5,36% a 8,08%. Já FLARESSO et al. 

(2000) testando cultivares de sorgo, com dose de 120 kg por hectare de N, 

relataram variação de 6,30% a 7,70% de PB. Estes resultados estão bem 

próximos dos valores obtidos nos dois cortes das cultivares testadas neste 

experimento (Tabela 6). 

 

Tabela 6.  Teores de proteína bruta (PB), determinados na matéria seca no 
primeiro e segundo corte, de quatro híbridos de sorgo avaliados, sob 
três doses de nitrogênio.   

  Cultivar 0 60 120 Média 
  1F 305 6,69 aA 7,40 aA 7,22 aA 7,10 a 
  0369 267 7,08 aA 6,63 aA 6,97 aA 6,89 a 
Corte 1 PB(%) 0369 255 6,59 aA 7,50 aA 6,91 aA 7,00 a 
  BR 700 7,52 aA 6,37 aA 6,99 aA 6,96 a 
  Média 6,97 A 6,97 A 7,02 A 6,99 
  1F 305 6,78 aA 6,64 aA 6,69 aA 6,70 a 
  0369 267 7,07 aA 6,77 aA 7,47 aA 7,11 a 
 PB(%) 0369 255 6,96 aA 6,98 aA 6,46 aA 6,80 a 
  BR 700 6,87 aA 7,20 aA 7,46 aA 7,18 a 
Corte 2  Média 6,92 A 6,90 A 7,02 A 6,95 
  1F 305 444,25 aA 386,25 aA 565,75 aA 465,42 a 
  0369 267 305,50 aB 467,75 aAB 765,00 aA 512,75 a 
 PB (t.ha-1) 0369 255 465,25 aAB 411,50 aB 722,25 aA 533,00 a 
  BR 700 190,75 aB 497,00 aA 473,25 aAB 387,00 a 
  Média 351,44 B 440,63 B 631,56 A 474,54 
Valores na coluna, entre cultivares dentro de cada corte, seguidos por letras minúsculas diferentes, e valores na linha, 
dentro de cada dose, seguidos por letras maiúsculas distintas, diferem entre si pelo teste Tukey (5% de probabilidade). CV 
(PB Corte1) = 10,47%; CV (PB Corte 2) = 7,60%. 
    

 



 

As cultivares não diferiram (P>0,05), em relação aos teores de PB, nem 

mesmo em função das diferentes doses de nitrogênio aplicadas, tanto no 

primeiro, quanto no segundo corte (Tabela 6). 

Entretanto, as cultivares foram influenciadas (P<0,05), em relação a 

produção de PB por hectare, com variação de 387,00 kg a 533,00 kg, com média 

de 474,54 kg.ha-1 (Tabela 6).  

Três híbridos de duplo propósito, colhidos em diferentes épocas de 

maturação e cinco idades de corte variando de 83 a 111 dias, foram avaliados por 

ARAÚJO (2002) e determinou teores de PB variando de 7,38% a 7,88%. 

Avaliando a composição bromatológica de oito híbridos, com adubação 

nitrogenada equivalente a 60 kg.ha-1, PEDREIRA et al (2003), relatam teores de 

PB da ordem de 6,50% a 8,80%. 

Estes valores são bastante semelhantes aos determinados nesta 

pesquisa. Entretanto, se encontram abaixo daqueles citados por RODRIGUES et 

al. (2002), quando determinaram teores de PB de 13,02%, no híbrido Agroceres, 

cortado aos 97 dias de crescimento; NEUMANN et al. (2001), quando avaliaram 

quatro híbridos cultivados em sistema de plantio direto, com aplicação de 150 

kg.ha-1
 de uréia, aos 50 dias e, determinaram teores de PB, com variação de 

10,90% a 11,59%. 

Os baixos teores de PB determinados nos híbridos avaliados nesta 

pesquisa, provavelmente, possam ser atribuídos à baixa participação de panícula 

na MN dos genótipos testados, haja vista, que os teores foram muito semelhantes 

entre os tratamentos (0, 60 e 120 kg.ha-1 de N). 

 Em relação à produção de PB (kg.ha-1), NEUMANN et al. (2001) 

relataram valores com variação de 462 kg a 620 kg.ha-1, quando avaliaram quatro 

híbridos sob doses crescentes de adubação. Estes valores são semelhantes aos 

determinados neste trabalho, onde a média entre os genótipos foi de 474,54 kg, 

enquanto entre os tratamentos foram da ordem de 351,44 kg (controle) e de 

440,63 kg e 631,56 kg.ha-1, com a aplicação de 60 e 120 kg.ha-1 de N, 

respectivamente. 

Na Tabela 7 encontram-se os teores de FDN e FDA determinados em 

quatro cultivares de sorgo forrageiro, avaliados sob quatro doses de nitrogênio, 

por ocasião do primeiro e segundo corte. 



 

 

Tabela 7. Teores de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido 
(FDA), determinados na matéria seca do primeiro e segundo corte, de 
quatro híbridos de sorgo avaliados sob três doses de nitrogênio. 

   FDN   FDA  
 Cultivar 0 60 120 0 60 120 
 1F 305 61,24 aA 57,02 aB 59,42 aAB 31,56 aA 30,56 aA 33,00 aA 
 0369 267 58,86 aA 60,69 aA 60,49 aA 32,76 aA 33,12 aA 34,84 aA 
Corte 1 0369 255 58,53 aA 59,07 aA 58,75 aA 31,34 aA 31,65 aA 31,93 aA 
 BR 700 59,37 aA 58,92 aA 59,48 aA 32,99 aA 32,86 aA 33,73 aA 
 Média 59,50 A 58,92 A 59,53 A 32,16 A 32,05 A 33,38 A 
 1F 305 61,29 aA 61,78 aA 62,12 aA 34,19 aA 33,89 aA 34,75 aA 
 0369 267 62,51 aA 62,57 aA 63,85 aA 35,52 aA 35,53 aA 36,44 aA 
Corte 2 0369 255 62,04 aA 62,30 aA 61,79 aA 34,11 aA 34,47 aA 34,41 aA 
 BR 700 61,55 aA 62,48 aA 63,26 aA 34,31 aA 35,11 aA 35,74 aA 
 Média 61,85 A 62,28 A 62,75 A 34,53 A 34,75 A 35,33 A 
Valores na coluna, entre cultivares dentro de cada dose, seguidos por letras minúsculas diferentes, e valores na linha, 
dentro de cada corte, seguidos por letras maiúsculas distintas, diferem entre si pelo teste Tukey (5% de probabilidade). CV 
(FDN Corte 1) = 3,63%; CV (FDA Corte 1) = 5,04%; CV (FDN Corte 2) = 2,28%; CV (FDA Corte 2) = 4,18%. 
 

Observa-se que não ocorreu diferença (P>0,05), entre os híbridos, 

assim como, em função dos tratamentos aplicados, em relação aos valores de 

FDN e FDA, em ambos os cortes. Sendo que apenas a cultivar 1F 305 

apresentou diferença (P<0,05) para FDN entre as doses (Tabela 7).   

NEUMANN et al. (2001) avaliaram a composição bromatológica de 

quatro híbridos, com a aplicação de 150 kg.ha-1 de uréia, tendo determinado 

valores de FDN da ordem de 56,35% a 58,74%, enquanto os valores de FDA 

apresentaram uma variação de 34,49% a 38,47%. No trabalho de ARAÚJO 

(2002), são relatados teores de FDN com variação de 51,72% a 61,17%, 

enquanto para FDA os valores se situam na faixa de 30,64% a 38,09%. 

Os teores de FDN e FDA relatados pelos diferentes autores encontram-

se numa faixa bastante semelhante dos determinados nesta pesquisa, 

principalmente, em relação ao primeiro corte. Em relação ao segundo corte, os 

valores de FDN e FDA, determinados neste trabalho, encontram-se numa faixa 

ligeiramente superior aos relatados por aqueles pesquisadores. O que pode ser 

justificado pela menor participação média de folhas e panículas na MN produzida 

no segundo corte. 

Entretanto, os valores determinados por RODRIGUES et al. (2002) para 

FDN (64,62%) e FDA (39,30%), quando avaliou o híbrido Ag 2005, cortado aos 97 

dias de crescimento vegetativo, e os dados de PEDREIRA et al. (2003), quando 

avaliaram a composição química de oito híbridos com adubação nitrogenada 



 

equivalente a 60 kg.ha-1 e corte efetuado no intervalo de 99 a 113 dias, com 

variação de 57,00% a 70,30% e 29,30% a 39,36%, para FDN e FDA, 

respectivamente, encontram-se numa faixa média ligeiramente superior aos 

teores determinados neste trabalho, em ambos os cortes.  

Utilizando 150 kg de uréia em cobertura, NEUMANN et al. (2002) 

avaliaram dois híbridos de sorgo forrageiros e dois de duplo propósito. Estes 

autores determinaram teores de FDN variando de 48,38% a 58,16% e FDA de 

25,13% a 31,40%. Enquanto ROCHA JÚNIOR et al. (2000) avaliando sete 

genótipos de sorgo, de portes e suculências do colmo diferentes, cortados no 

estádio leitoso/pastoso aos 102 dias, determinou variação de 62,40% a 68,10% 

de FDN e 33,10% a 37,80% de FDA. 

Os valores encontrados por estes autores são semelhantes aos 

determinados neste trabalho, onde os teores de FDN variaram de 57,02% a 

61,24% no primeiro corte e de 61,29% a 63,85% no segundo, já os de FDA foram 

de 30,56% a 34,84% e de 33,89% a 36,44% no primeiro e segundo corte, 

respectivamente (Tabela 7).    

Na Tabela 8, são apresentados os valores médios de hemicelulose 

(Hem), lignina (Lig) e carboidratos solúveis (CHOs), determinados nos quatro 

cultivares de sorgo, por ocasião do primeiro e segundo corte, sob três doses 

crescentes de nitrogênio. 

Os teores de Hem diferiram (p<0,05), entre as cultivares, bem como, 

em função dos tratamentos aplicados no primeiro corte. Dentre os genótipos 

ocorreu uma variação de 26,02% a 27,22%, com média de 26,62% de Hem. Com 

a aplicação das diferentes doses de N, as médias foram da ordem de 

27,20%(controle), seguido de 26,41% e 26,25%, com a aplicação de 60 e 120 

kg.ha-1, respectivamente (Tabela 8). 

No segundo corte, ao contrário do registrado no primeiro, as cultivares e 

os tratamentos não influenciaram os teores de Hem. Dentre os genótipos a média 

foi de 27,57%, enquanto nos tratamentos as médias foram: 27,49%(controle), 

além de 27.62% e 27,61%, nas doses de 60 e 120 kg.ha-1 de N, respectivamente 

(Tabela 8). 

                 Quanto aos valores determinados para Lig, nem entre as cultivares, 

bem como entre os tratamentos aplicados influenciaram (P>0,05), na 



 

concentração de lignina. Dentre as cultivares a média foi de 8,65% e 8,21%, para 

o primeiro e segundo corte. Nos tratamentos, as médias foram da ordem de 

8,63%, 8,61% e 8,71%, no primeiro corte e, de 8,47%, 8,19% e 7,98%, no 

segundo corte, nos tratamentos controle e com a aplicação de 60 e 120 kg.ha-1 de 

N, respectivamente (Tabela 8). 

 
Tabela 8.  Médias dos teores hemicelulose (Hem), lignina (Lig) e carboidratos 

solúveis (CHOs), determinadas na matéria seca do primeiro e 
segundo corte, de quatro híbridos de sorgo avaliados sob, três doses 
de nitrogênio.  

  Cultivar 0 60 120 Média 
  1F 305 29,68 aA 24,59 bC 26,52 aB 26,93 ab 
  0369 267 25,71 cB 27,57 aA 25,65 aB 26,31 bc 
 Hem 0369 255 27,14 bA 27,53 aA 26,99 aA 27,22 a 
  BR 700 26,25 bcA 25,96 bA 25,85 aA 26,02 c 
  Média 27,20 A 26,41 B 26,25 B 26,62 
  1F 305 8,50 aA 8,92 aA 8,96 aA 8,79 a 
  0369 267 8,78 aA 8,21 aA 8,46 aA 8,48 a 
Corte 1 Lig 0369 255 8,52 aA 8,35 aA 8,43 aA 8,44 a 
  BR 700 8,72 aA 8,94 aA 8,98 aA 8,88 a 
  Média 8,63 A 8,61 A 8,71 A 8,65 
  1F 305 18,18 aA 21,01 aA 17,86 aA 19,02 a 
  0369 267 16,99 aA 16,33 bA 16,06 aA 16,46 a 
 CHOs 0369 255 18,65 aA 18,34 abA 18,54 aA 18,51 a 
  BR 700 16,74 aA 17,56 abA 17,12 aA 17,14 a 
  Média 17,64 A 18,31 A 17,39 A 17,78 
  1F 305 27,10 aA 27,89 aA 27,37 aA 27,45 a 
  0369 267 27,01 aA 27,03 aA 27,39 aA 27,14 a 
 Hem 0369 255 28,32 aA 28,15 aA 27,83 aA 28,10 a 
  BR 700 27,53 aA 27,41 aA 27,84 aA 27,59 a 
  Média 27,49 A 27,62 A 27,61 A 27,57 
  1F 305 8,61 aA 7,83 aA 8,35 aA 8,26 a 
  0369 267 8,88 aA 8,56 aA 8,02 aA 8,49 a 
Corte 2 Lig 0369 255 7,95 aA 8,21 aA 7,52 aA 7,89 a 
  BR 700 8,43 aA 8,16 aA 8,04 aA 8,21 a 
  Média 8,47 A 8,19 A 7,98 A 8,21 
  1F 305 14,88 aA 13,22 aA 13,82 aA 13,98 a 
  0369 267 14,55 aA 13,47 aAB 12,15 aB 13,39 a 
 CHOs 0369 255 14,07 aA 13,73 aA 13,16 aA 13,65 a 
  BR 700 13,96 aA 13,14 aA 12,27 aA 13,12 a 
  Média 14,36 A 13,39 AB 12,85 B 13,53 
Valores na coluna, entre cultivares dentro de cada variável, seguidos por letras minúsculas diferentes, e valores na linha, 
dentro de cada dose, seguidos por letras maiúsculas distintas, diferem entre si pelo teste Tukey (5% de probabilidade). CV 
(Hem Corte 1) = 2,77%; CV (Lig Corte 1) = 7,46%; CV (CHOs Corte 1) = 13,55%; CV (Hem Corte 2) = 6,02%; CV (Lig Corte 
2) = 7,32%; CV (CHOs Corte 2) = 10,13%. 
                          
                 Os teores de CHOs diferiram entre as cultivares por ocasião do 

primeiro corte, somente na dose 60 kg.ha-1, tendo apresentado uma média geral 

de 18,31% (Tabela 8). 



 

Entretanto, no segundo corte, somente a cultivar 0369 267 diferiu 

(P<0,05) em relação ao teor de CHOs entre as doses testadas. As cultivares 

apresentaram variação de 13,12% a 13.98%, com média de 13,53%. Já dentre os 

tratamentos, não houve diferença entre as cultivares, sendo as médias da ordem 

de 14,36%, 13,39% e 12,85%, nos tratamentos controle e com a aplicação de 60 

e 120 kg.ha-1 de N, respectivamente (Tabela 8).    

Três híbridos de duplo propósito, colhidos em diferentes épocas de 

maturação, cinco idades de corte variando dos 83 aos 111 dias, foram avaliados 

por ARAÚJO (2002), que determinou o teor de 21,08% a 25,79% de Hem e 4,27% 

a 6,88% de Lig. Enquanto NEUMANN et al. (2001) avaliaram a composição 

bromatológica de quatro híbridos em sistema de plantio direto, com adubação de 

300 kg.ha-1, da fórmula 10-20-20, além de 150 kg de uréia em cobertura aos 50 

dias e determinaram 19,48% a 21,86% de Hem e 2,93% a 3,92% de Lig. Os 

valores encontrados por estes autores encontram-se abaixo dos determinados 

neste experimento (Tabela 8). 

Trabalhando com sorgo de porte baixo com diferentes teores de tanino 

e de umidade no colmo, BORGES et al. (1999) encontraram variação de 8,51% a 

13,84% de carboidratos solúveis em álcool no momento da ensilagem. Enquanto 

que, ROCHA JÚNIOR et al. (2000) avaliando sete genótipos de sorgo para 

ensilagem determinaram teores de 4,00% a 9,30% para seis genótipos e de 

17,20% para o CMSXS607.  

Neste trabalho, as cultivares apresentaram teores de CHOs que 

variaram de 16,46% a 19,02%, no primeiro corte e, de 13,12% a 13,98% (Tabela 

8), valores estes superiores aqueles relatados por BORGES et al. (1999), quando 

avaliaram sorgo de porte baixo com diferentes teores de tanino e de umidade, 

com variação de 8,51% a 13,84% de CHOs. Esses valores se enquadram dentro 

da recomendação de McDONALD et al. (1991), de que a concentração de 

carboidratos solúveis deve ser da ordem de 6,00% a 8,00%, para garantir uma 

boa fermentação lática. Entretanto, JOHNSON et al. (1971) consideraram que 

esses teores devem ser de no mínimo 15,00%, limite que se encontra um pouco 

abaixo dos teores que foram determinados no presente trabalho, principalmente 

para o primeiro corte e um pouco superior àqueles obtidos no segundo corte, 

conforme (Tabela 8).  



 

Na Tabela 9, são demonstrados os valores médios da densidade de 

ensilagem (Den) e densidade por ocasião da abertura do silo (DAb), produção de 

gás (Gás g) e produção de efluente (Efl), das silagens de quatro híbridos de 

sorgo, que foram avaliados sob três doses de nitrogênio. 

 
Tabela 9. Médias das densidades da silagem no momento da ensilagem (DEn) e 

na abertura dos silos (DAb), em kg.m-3, produção de gás (Gas g), 
produção de efluente (Efl g), determinadas nas silagens de quatro 
cultivares de sorgo, sob três doses de nitrogênio. 

 Cultivar 0 60 120 Média 
 1F 305 418,86 aA 424,03 abA 419,96 bA 420,95 b 
 0369 267 383,62 aA 395,84 abA 406,02 bA 395,16 b 

Den 0369 255 454,89 aB 490,29 aB 584,43 aA 509,87 a 
 BR 700 399,59 aA 379,39 bA 402,73 bA 393,90 b 
 Média 414,24 A 422,39 A 453,28 A 429,97 
 1F 305 368,74 aA 371,24 aA 378,29 bA 372,75 b 
 0369 267 343,91 aA 347,75 aA 372,73 bA 354,79 b 

Dab 0369 255 406,96 aB 434,06 aB 523,57 aA 454,86 a 
 BR 700 362,31 aA 340,46 aA 365,13 bA 355,97 b 
 Média 370,48 A 373,38 A 409,93 A 384,59 
 1F 305 362,50 aA 391,25 aA 303,75 aA 352,50 ab 
 0369 267 302,50 aA 350,00 aA 238,75 aA 297,08 ab 

Gas 0369 255 351,25 aA 398,75 aA 418,75 aA 389,58 a 
 BR 700 267,50 aA 277,50 aA 278,75 aA 274,58 b 
 Média 320,94 A 354,38 A 310,00 A 328,44 
 1F 305 75,00 aA 60,00 aA 57,50 bA 64,17 b 
 0369 267 28,75 bA 67,50 aA 53,75 bA 50,00 b 

Efl 0369 255 62,50 abB 100,00 aAB 133,75 aA 98,75 a 
 BR 700 60,00 abA 66,25 aA 42,50 bA 56,25 b 
 Média 56,56 A 73,44 A 71,88 A 67,29 

Valores na coluna, entre cultivares dentro de cada variável, seguidos por letras minúsculas diferentes, e valores na linha, 
dentro de cada dose, seguidos por letras maiúsculas distintas, diferem entre si pelo teste Tukey (5% de probabilidade). CV 
(DEN EN kg.m-3) = 12,33%; CV (DEN AB kg.m-3) = 13,12%; CV (GAS g) = 28,67%; CV (EFL g) = 35,56%. 
                  

                 Verifica-se que as cultivares não diferiram (P>0,05) no tratamento 

testemunha e que o genótipo 0369 255 apresentou maior densidade na maior 

dose aplicada, em relação a Den.  Entre as cultivares a variação foi de 393,90 kg 

a 509,87 kg, com média geral de 429,97 kg.m-3. Dentro dos tratamentos 

aplicados, as médias foram da seguinte ordem, 414,24 kg (controle), 422,39 kg e 

453,28 kg.m-3, com as aplicações de 60 e 120 kg.ha-1 de N, respectivamente 

(Tabela 9).  

Em relação a Dab, observa-se na Tabela 9, que as cultivares 

responderam semelhantemente, com exceção da cultivar 0369 255, que 

apresentou maior Dab entre as outras cultivares e entre as doses na maior 



 

aplicação de N. As médias variaram de 372,75 kg a 454,86 kg, sendo a média 

geral da ordem de 384,59 kg.m-3. 

Densidade de aproximadamente 500 kg.m3, foi determinada por 

RODRIGUES et al. (2002), quando ensilaram o híbrido Ag 2005, cortado aos 97 

dias de crescimento, encerrando 35,86% de MS, enquanto CABRAL et al. (2003) 

relataram densidade aproximada de 600 kg.m-3, quando ensilou o híbrido Ag 

2002, adubado com 75 kg de N por hectare.   

Entretanto, NUSSIO (1992) afirma que para silagens bem compactadas 

a densidade deve estar entre 600 a 800 kg.m-3. As baixas densidades 

determinadas nesta pesquisa, possivelmente estejam correlacionadas com a 

baixa participação de panícula na matéria natural e, principalmente, em função de 

inadequada compactação da forragem. 

A produção de Gás não diferiu (P>0,05) entre cultivares, com média 

geral de 328,44 g, enquanto dentro dos tratamentos foram de 320,94 g (controle) 

e de 354,38 g e 310,00 g, nas aplicações 60 e 120 kg.ha-1 de N, respectivamente 

(Tabela 9).  

A produção de Efl diferiu (P<0,05) entre os genótipos avaliados na 

menor e na maior dose testada, tendo apresentado uma amplitude de variação de 

28,75 g a 133,75 g, com média de 67,29 g. Entre as doses houve diferença 

(P<0,05) apenas na cultivar 0369 255, sendo que a mesma apresentou aumento 

da produção de efluentes de acordo com a elevação do N aplicado (Tabela 9). 

Na Tabela 10, são apresentados os valores médios dos ácidos acético, 

propiônico e butírico, determinados nas silagens dos genótipos de sorgo, 

avaliados sob três doses de nitrogênio. 

Os teores de ácido acético variaram de 1,29% (1F 305) a 1,52% (0369 

255), com média de 1,39%. Apenas a cultivar BR 700 diferiu entre as doses 

testadas. Os tratamentos apresentaram as seguintes médias: 1,51% (controle), 

1,41% e 1,25%, nas doses de 60 e 120 kg.ha-1 de N, respectivamente (Tabela 

10). 

A concentração de ácido propiônico diferiu (P<0,05) entre as cultivares, 

sendo que menor valor 0,17% (BR 700), alcançando 0,24% (0369 255), com 

média de 0,20%. Os tratamentos também (P<0,05) influenciaram a concentração 

de ácido propiônico, que apresentou as seguintes médias: 0,22% (controle), 



 

0,19% e 0,17%, com a aplicação de 60 e 120 kg.ha-1 de N, respectivamente 

(Tabela 10). 

 

Tabela 10. Porcentagem dos ácidos acético, propiônico e butírico, determinadas 
nas silagens de quatro híbridos de sorgo, sob três doses de 
nitrogênio. 

 Cultivar 0 60 120 Média 
 1F 305 1,51 aA 1,34 aA 1,03 aA 1,29 a 
 0369 267 1,53 aA 1,15 aA 1,58 aA 1,42 a 
Acético 0369 255 1,65 aA 1,55 aA 1,35 aA 1,52 a 
 BR 700 1,36 aAB 1,62 aA 1,06 aB 1,35 a 
 Média 1,51 A 1,41 A 1,25 A 1,39 
 1F 305 0,27 aA 0,18 bB 0,15 bC 0,20 b 
 0369 267 0,24 bA 0,13 cC 0,16 bB 0,18 c 
Propiônico 0369 255 0,23 bB 0,29 aA 0,21 aB 0,24 a 
 BR 700 0,16 cA 0,18 bA 0,17 bA 0,17 c 
 Média 0,22 A 0,19 B 0,17 C 0,20 
 1F 305 0,71 aA 0,10 aA 0,58 aA 0,46 a 
 0369 267 0,04 aA 0,27 aA 0,58 aA 0,30 a 
Butírico 0369 255 0,55 aA 0,91 aA 1,31 aA 0,92 a 
 BR 700 0,22 aA 0,04 aA 1,23 aA 0,50 a 
 Média 0,38 A 0,33 A 0,92 A 0,54 
Valores na coluna, entre cultivares dentro de cada variável, seguidos por letras minúsculas diferentes, e valores na linha, 
dentro de cada dose, seguidos por letras maiúsculas distintas, diferem entre si pelo teste Tukey (5% de probabilidade). CV 
(Acético) = 22,17%; CV (Propiônico) = 7,13%; CV (Butírico) = 158,63%. 
 
                 

Já os teores de ácido butírico não diferiram entre os genótipos e 

tratamentos aplicados. Entre os genótipos a variação foi de 0,30% a 0,92%, com 

média de 0,54%. Dentro dos tratamentos as médias foram da seguinte ordem: 

0,38% (controle) e, 0,33% e 0,92%, nas doses onde foram aplicados 60 e 120 

kg.ha-1 de N, respectivamente (Tabela 10).    

Teores de ácido acético da ordem de 1,17% a 1,54%, são relatados por 

RODRIGUES et al. (1999), quando avaliaram quatro híbridos de porte baixo, com 

baixo ou alto teor de tanino. Valores estes que se assemelham aos determinados 

nesta pesquisa. 

ROCHA JÚNIOR et al. (2000) avaliaram sete genótipos de sorgo de 

diferentes portes e suculência do colmo, tendo determinados teores de ácido 

acético com variação de 1,20% a 1,90%; ácido butírico 0,00% a 0,09% e 

propiônico 0,00% a 0,36%. Já RODRIGUES et al. (2002), em trabalho conduzido 

com híbrido Ag 2005, determinou teores de ácido acético de 0,86%, propiônico de 

0,00% e butírico de 0,00%. Estes valores se encontram numa faixa inferior 

daqueles obtidos neste trabalho, exceto para o ácido acético relatado pelo 



 

RODRIGUES et al. (1999). Entretanto, VIEIRA et al. (2004) relata teores de ácido 

acético com variação 1,21% a 2,42%, os quais se encontram numa faixa bastante 

superior aos encontrados neste trabalho. 

De acordo com critérios estabelecidos ROTH & UNDERSANDER 

(1995), que uma silagem para ser classificada como “Muito Boa”, deverá 

apresentar: ácido láctico de 4,00% a 6,00%; ácido acético <2,00%; ácido 

propiônico <0,50%, as silagens produzidas nesta pesquisa podem desta forma ser 

consideradas de muito boa qualidade, exceto em relação ao ácido butírico que se 

encontra ligeiramente acima do limite de <0,10%, estabelecido pelo referido autor. 

Os valores de ácido butírico acima do ideal para conservação 

forragens, podem ser resultado da baixa densidade e alta umidade do material 

ensilado. 

Na Tabela 11 estão as médias de pH e porcentagem de ácido lático, 

determinadas nas silagens de quatro cultivares de sorgo, sob três doses de 

nitrogênio. 

Conforme verifica-se na Tabela 11, os valores de pH não diferiram entre 

as cultivares e tratamentos aplicados. Dentre as cultivares a média geral foi de 

4,01, enquanto nos tratamentos as médias foram da seguinte ordem: 3,94 

(controle) e de 3,58 e 3,84 com a aplicação das doses de 60 e 120 kg.ha-1 de N, 

respectivamente. Observa-se também, tendência de elevação do pH à medida em 

que se aumentou a dose de nitrogênio aplicada. 

 

Tabela 11. Médias de pH e porcentagem de ácido lático, determinadas  nas 
silagens de quatro cultivares de sorgo, sob três doses de nitrogênio. 

 Cultivar 0 60 120 Média 
 1F 305 4,05 aA 4,03 aA 3,93 aA 4,00 a 
 0369 267 3,88 aA 3,88 aA 4,03 aA 3,93 a 
PH 0369 255 3,88 aA 4,10 aA 4,30 aA 4,09 a 
 BR 700 3,98 aA 3,80 aA 4,28 aA 4,02 a 
 Média 3,94 A 3,95 A 4,13 A 4,01 
 1F 305 3,40 dA 3,58 bA 3,84 aA 3,60 b 
 0369 267 6,19 aA 3,57 bB 3,80 aB 4,52 a 
Lático 0369 255 4,85 bA 3,08 bB 2,33 bC 3,42 b 
 BR 700 4,02 cB 5,62 aA 4,00 aB 4,55 a 
 Média 4,61 A 3,96 B 3,49 C 4,02 
Valores na coluna, entre cultivares dentro de cada variável, seguidos por letras minúsculas diferentes, e valores na linha, 
dentro de cada dose, seguidos por letras maiúsculas distintas, diferem entre si pelo teste Tukey (5% de probabilidade). CV 
(pH) = 7,25%; CV (Lático) = 6,72%. 



 

 

Apesar do longo período de ensilagem do material, da razoável 

densidade do material ensilado e relativamente baixa porcentagem de panículas 

na matéria natural, a silagem dos genótipos manteve-se num valor considerado 

bom para conservação de forragens.  

Os teores de ácido láctico diferiram (p<0,05), tanto entre as cultivares, 

como entre os tratamentos aplicados. Apenas a 1F 305 não diferiu (p>0,05) entre 

as doses testadas. Entre as cultivares a variação foi de 3,60% (1F 305) a 4,55% 

(BR 700), sendo a média de 4,02%. Nos tratamentos as médias foram as 

seguintes: 4,61% (controle) e de 3,96% e 3,49%, com a aplicação de 60 e 120 

kg.ha-1 de N, respectivamente (Tabela 11). 

RODRIGUES et al. (1999) avaliaram quatro híbridos de porte baixo, 

com alto ou baixo teor de tanino, com colmo seco ou suculento e determinaram 

valores de pH da ordem de 3,56 a 3,72 e teores de ácido lático de 8,59% a 

10,02%. Já VIEIRA et al. (2004) determinaram valores de pH entre 3,74 e 3,92, 

enquanto os valores de ácido láctico foram da ordem de 5,0% a 8,54%. Em 

ambos os casos os valores de ácido láctico relatados pelos referidos autores  

encontram-se acima da faixa determinada neste trabalho, enquanto os valores de 

pH citados são semelhantes. 

Em experimento conduzido com sete híbridos de sorgo de diferentes 

portes e suculência do colmo, cortados aos 102 dias de crescimento vegetativo, 

com abertura dos silos aos 52 dias ROCHA JÚNIOR et al. (2000) determinaram 

pH com variação de 3,50 a 4,30, enquanto o teor de ácido láctico variou de 1,20% 

a 1,90%. Os valores de pH encontram-se numa faixa bastante semelhante aos 

determinados nesta pesquisa, porém os teores de ácido láctico são inferiores aos 

determinados neste trabalho. 

ARAUJO (2002) relata valores de ácido láctico com variação de 3,89% 

a 4,07%, quando avaliou híbridos de duplo propósito, colhidos no estádio 

farináceo, valores estes que se encontram na mesma faixa daquela obtidas neste 

trabalho. Por outro lado, os resultados obtidos por RODRIGUES et al. (2002), 

quando avaliaram o híbrido Ag 2005, cortado aos 97 dias e determinaram teor de 

ácido láctico de 6,11%, portanto acima dos valores determinados neste trabalho, 



 

enquanto o pH 3,74 encontra-se na mesma faixa. 

Segundo (PAIVA, 1976; VILELA, 1998), o pH na faixa de 3,80 a 4,20 

define a silagem como sendo de “Boa Qualidade”, limite no qual se encontram as 

silagens produzidas neste trabalho. Entretanto, segundo ROTH & 

UNDERSANDER (1995), a silagem pode ser classificada com “Muito Boa”, tendo 

em vista que os teores de ácido láctico determinados nesta pesquisa encontram-

se acima do limite de 4,00% a 6,00% de ácido láctico, estabelecido pelo referido 

autor.               

Na Tabela 12, são apresentados os valores médios de MS% 

determinados nas silagens dos quatro híbridos de sorgo, avaliados sob três doses 

de nitrogênio. 

Os genótipos avaliados não diferiram (p<0,05) entre si, apenas na dose 

testemunha, em relação aos teores MS% obtidos. As cultivares 0369 255 e BR 

700 não diferiram entre as doses. As cultivares apresentaram uma média geral de 

27,73%. Em função dos tratamentos aplicados, as médias se comportaram da 

seguinte forma: 27,51% (controle) e de 27,77% e 27,90%, nas doses de 60 e 120 

kg.ha-1 de N, respectivamente. 

 

Tabela 12. Teor de matéria seca (MS%) determinados nas silagens de quatro 
híbridos de sorgo avaliados sob três doses de nitrogênio.  

 Cultivar 0 60 120 Média 
 1F 305 27,13 aB 29,57 aA 26,23 bB 27,64 a 
 0369 267 27,50 aB 26,23 bB 29,80 aA 27,84 a 
MS 0369 255 27,61 aA 27,74 bA 27,84 bA 27,73 a 
 BR 700 27,79 aA 27,56 bA 27,74 bA 27,70 a 
 Média 27,51 A 27,77 A 27,90 A 27,73 
Valores na coluna, entre cultivares, seguidos por letras minúsculas diferentes, e valores na linha, dentro de cada dose, 
seguidos por letras maiúsculas distintas, diferem entre si pelo teste Tukey (5% de probabilidade). (MS% Silagem) = 3,24%. 
 

No primeiro corte (Tabela 3) o teor médio de MS%, determinado entre 

as cultivares foi de 24,44%, enquanto dentro dos tratamentos as médias foram da 

seguinte ordem: 23,63% (controle) e de 23,92% e 25,76%, com a aplicação das 

doses de 60 e 120 kg.ha-1 de N, respectivamente.  Observa-se que os valores de 

MS% determinados nas silagens (tabela 12), são superiores aqueles 

determinados no primeiro corte.  

Segundo BORGES (1995) e ROCHA JÚNIOR (1999), durante o 

processo de ensilagem ocorre uma tendência de elevação dos teores de MS, o 



 

que de acordo com os autores pode ser justificado em função da perda de 

efluentes. MEESKE et al. (1993) relatam que obtiveram silagens bem 

preservadas, muito embora, tenham ensilado híbridos de sorgo com teores de 

MS% da ordem de 20,0% a 29,0%. McDONALD et al. (1991), afirma que o teor de 

MS acima de 25,00%, desde que se tenha bons níveis de CHOs, são suficientes 

para produção de silagem de boa qualidade, o que justifica a qualidade das 

silagens obtida neste trabalho. 

Na Tabela 13 são apresentados os valores determinados para fibra em 

detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), hemicelulose (Hem), 

celulose (Cel) e lignina (Lig), das silagens das quatro cultivares, avaliadas sob 

três doses de nitrogênio. 

 

Tabela 13.  Teores de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente 
ácido (FDA), Hemicelulose (Hem), Celulose (Cel), Lignina (Lig), 
determinados na matéria seca da silagem de quatro cultivares de 
sorgo, sob três doses de nitrogênio. 

 Cultivar 0 60 120 Média 
 1F 305 53,09 aB 59,12 aA 50,86 cC 54,35 a 
 0369 267 54,00 aB 49,62 cC 59,69 aA 54,43 a 
FDN 0369 255 54,27 aA 54,59 bA 54,54 bA 54,47 a 
 BR 700 54,73 aA 54,15 bA 54,60 bA 54,49 a 
 Média 54,02 A 54,37 A 54,92 A 54,44 
 1F 305 31,14 aB 34,39 aA 29,94 bB 31,82 a 
 0369 267 31,63 aB 29,26 bB 34,68 aA 31,86 a 
FDA 0369 255 31,77 aA 31,95 abA 31,92 abA 31,88 a 
 BR 700 32,77 aA 31,16 bAB 29,62 Bb 31,18 a 
 Média 31,83 A 31,69 A 31,54 A 31,69 
 1F 305 21,95 aB 24,73 aA 20,92 bB 22,53 a 
 0369 267 22,37 aAB 20,35 bB 25,01 aA 22,58 a 
HEM 0369 255 22,50 aA 22,64 abA 22,62 abA 22,59 a 
 BR 700 21,96 aB 22,99 abAB 24,97 aA 23,31 a 
 Média 22,19 A 22,68 A 23,38 A 22,75 
 1F 305 23,89 aB 26,37 aA 22,93 cB 24,39 a 
 0369 267 24,22 aB 22,40 cC 26,60 aA 24,41 a 
CEL 0369 255 23,73 aA 24,48 bA 24,46 bA 24,22 a 
 BR 700 24,54 aA 24,45 bA 24,45 bA 24,48 a 
 Média 24,09 B 24,42 AB 24,61 A 24,38 
 1F 305 6,23 bB 6,85 aA 6,03 cB 6,37 a 
 0369 267 6,58 aB 5,91 cC 6,90 aA 6,46 a 
LIG 0369 255 6,37 abA 6,40 bA 6,46 bA 6,41 a 
 BR 700 6,41 abA 6,39 bA 6,40 bA 6,40 a 
 Média 6,40 A 6,39 A 6,45 A 6,41 
Valores na coluna, entre cultivares dentro de cada variável, seguidos por letras minúsculas diferentes, e valores na linha, 
dentro de cada dose, seguidos por letras maiúsculas distintas, diferem entre si pelo teste Tukey (5% de probabilidade). CV 
(FDN) = 2,31%; CV (FDA) = 4,95%; CV (HEM) = 6,79%; CV (CEL) = 2,39%; CV (LIG) = 2,57%. 

 

Verifica-se que os teores de FDN diferiram (p<0,05) entre as cultivares 



 

avaliadas nas doses 60 e 120 kg.ha-1, sendo que a média geral foi de 54,44%. Os 

tratamentos influenciaram a concentração de FDN dos genótipos 0369 267 e 1F 

305, muito embora as médias também tenham apresentado uma pequena 

amplitude de variação: 54,02% (controle), 54,37% e 54,92%, nos tratamentos 

onde foram aplicados 60 e 120 kg.ha-1 de N, respectivamente (Tabela 13). 

Os valores de FDA diferiram (P<0,05) entre as cultivares nas doses 60 

e 120 kg.ha-1, com média geral de 31,69%. A variação entre as médias dos 

tratamentos foi da seguinte ordem: 31,83%, 31,69% e 31,54%, para os 

tratamentos controle e com a aplicação de 60 e 120 kg.ha-1 de N, 

respectivamente. Sendo que todas as cultivares diferiram (P<0,05) em relação as 

doses testadas (Tabela 13).  

BRITO et al. (2000) avaliaram a composição bromatológica de quatro 

genótipos de sorgo de diferentes portes e suculência e determinaram teores de 

FDN com variação de 52,30% a 58,50% e FDA de 30,10% a 34,30%. Já PESCE 

et al. (2000) relataram valores de FDN de 53,50% a 59,30% e de 31,00% a 

34,60%, para FDA, esses valores são muito semelhantes daqueles determinados 

nesta pesquisa. 

Entretanto, os valores relatados por NEUMANN et al. (2004) 

determinaram teores de FDN com variação de 65,03% a 74,23%, os quais se 

encontram acima dos limites determinados neste trabalho, enquanto os valores de 

30,53% a 35,80% para FDA, são semelhantes. Por outro lado, VIEIRA et al. 

(2004) avaliaram as silagens de dois híbridos de sorgo forrageiros e 

determinaram teores de FDN da ordem de 47,87% a 55,10% e de 23,13% a 

30,47%, os quais se encontram abaixo dos valores obtidos nesta pesquisa. 

De acordo com a Tabela 7, os valores de FDN determinados na MN, 

foram em média de 59,50%, 58,92% e 59,53%, enquanto na silagem foram: 

54,02%, 54,15% e 54,92%, nos tratamentos controle e com a aplicação de 60 e 

120 kg.ha-1 de N, respectivamente. Portanto, observa-se que não ocorreram 

grandes alterações nos teores de FDN durante o processo fermentativo, 

sugerindo que não houve hidrólise dos componentes estruturais durante a 

fermentação, segundo (BORGES, 1995). 

A concentração de Hem variou de 22,53% a 23,31%, com média de 

22,75%. Entre as cultivares os teores de Hem foram influenciados (P<0,05) nas 



 

doses com aplicação de 60 e 120 kg.ha-1  de N, com médias de 22,68% e 23,38%, 

respectivamente, enquanto o tratamento controle não diferiu, sendo a média de 

22,19%. 

Os teores de Cel diferiram (P<0,05), entre as cultivares, nos 

tratamentos onde ocorreu aplicação de N, tendo apresentado uma pequena 

amplitude de variação de 24,22% a 24,48%, com média de 24,38%. Com a 

aplicação das diferentes doses de nitrogênio, verificou-se diferenças (P<0,05) nas 

cultivares 0369 267 e 1F 305. As médias por tratamento foram: 24,09%, 24,42% e 

24,61%, nos tratamentos controle e com a aplicação de 60 e 120 kg.ha-1 de N, 

respectivamente (Tabela 13). 

Os teores de Lig também diferiram entre as cultivares, bem como em 

função dos tratamentos aplicados. Entre as cultivares ocorreu uma variação de 

6,37% a 6,46%, com média de 6,41%. Dentro dos tratamentos as médias foram: 

6,40% (controle) e de 6,39% e 6,45%, nas dose com aplicação de 60 e 120 kg.ha-

1 de N, respectivamente (Tabela 13).  

A composição bromatológica da silagem de vinte genótipos de sorgo, 

sendo 11 forrageiros de porte alto, com colmo suculento, cortados aos 104 dias, 

foi determinada por PESCE et al. (2000), que observou os seguintes valores:  

Hem; 21,90% a 28,51%; Cel: 27,00% a 30,30% e Lig: 3,10% a 4,50%. Já BRITO 

et al. (2000) avaliaram as silagens de quatro híbridos de sorgo de porte alto e três 

de porte baixo, com e sem açúcar, de colmos seco e suculentos, com teores de 

Hem, variando de 21,70% a 24,20%; Cel; 25,60% a 29,70% e Lig: 3,80% a 

5,20%.  

NEUMANN et al. (2004) avaliaram dois híbridos forrageiros e dois de 

duplo propósito, sem tanino, com abertura dos silos aos 40 dias, quando 

determinaram valores para: Hem: 34,51% a 39,66%; Cel: 23,19% a 28,51% e Cel: 

4,10% a 7,43%. VIEIRA et al. (2004) avaliaram as silagens de dois híbridos 

forrageiros e de dois de duplo propósito, quando determinaram valores de Hem 

de 22,63% a 26,63%; Cel: 19,53% a 25,13% e Lig: 3,60% a 6,37%. 

Os valores relatados pelos referidos autores, de um modo geral, se 

encontram numa faixa bastante próxima daquelas determinadas neste estudo, 

exceto para Lig relatada por PESCE et al (2000), que se encontra numa amplitude 

um pouco abaixo dos teores citados pelos demais autores e, também dos 



 

relatados neste trabalho. Os valores médios de Hem na MN, por tratamento, 

foram de 27,49%; 27,62% e 27,61% e de 22,19%; 22,68% e 23,38% na silagem, 

os quais se encontram de acordo com as observações de BORGES (1995), de 

que em condições ideais de ensilagem a fração hemicelulose pode ser consumida 

em até 40% da concentração inicial. 

Na Tabela 14, são apresentados os valores de proteína bruta (PB) e da 

digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS), determinados nas silagens de 

quatro híbridos de sorgo avaliados sob três doses de nitrogênio. 

 
Tabela 14. Teores de proteína bruta (PB) e digestibilidade in vitro da matéria seca 

(DIVMS), determinados nas silagens de quatro híbridos de sorgo, sob 
três doses de nitrogênio. 

 Cultivar 0 60 120 Média 
 1F 305 6,68 aB 7,45 aA 6,39 cC 6,84 a 
 0369 267 6,80 aB 6,23 cC 7,53 aA 6,85 a 
PB 0369 255 6,83 aA 6,88 bA 6,86 bA 6,85 a 
 BR 700 6,89 aA 6,81 bA 6,87 bA 6,86 a 
 Média 6,80 A 6,84 A 6,91 A 6,85 
 1F 305 48,64 aA 52,31 aA 46,91 aA 49,29 a 
 0369 267 49,35 aA 45,94 aA 53,78 aA 49,69 a 
DIVMS 0369 255 49,56 aA 49,81 aA 49,78 aA 49,72 a 
 BR 700 38,62 aA 49,76 aA 49,82 aA 46,07 a 
 Média 46,54 A 49,46 A 50,07 A 48,69 
Valores na coluna, dentro de cada variável, seguidos por letras minúsculas diferentes, e valores na linha, dentro de cada 
dose, seguidos por letras maiúsculas distintas, diferem entre si pelo teste Tukey (5% de probabilidade). CV (PB) = 2,32%; 
CV (DIVMS) = 13,35%.  
 

Os teores de proteína bruta diferiram (P<0,05) entre os genótipos nas 

doses de 60 e 120 kg.ha-1. Em função das doses de nitrogênio aplicadas, apenas 

as cultivares 1F 305 e 0369 267 diferiram. Contudo ocorreu uma pequena 

amplitude de variação em ambos os casos. Nas cultivares a variação foi de 6,84% 

a 6,86%, com média de 6,85%. Nos tratamentos as médias foram de 6,80%, 

6,84% e 6,91%, com a aplicação de 0, 60 e 120kg.ha-1 de N, respectivamente 

(Tabela 14).  

                    De acordo com CHURCH (1988), a dieta ou alimento de ruminantes 

deve conter no mínimo 7,00% de PB, de modo que forneça nitrogênio suficiente 

para o desenvolvimento normal das bactérias ruminais, permitindo assim, uma 

fermentação eficiente. 

Os valores da DIVMS não diferiram (P>0,05) entre as cultivares, bem 

como em função dos tratamentos aplicados. Dentre as cultivares a média foi de 



 

48,69%, enquanto em função dos tratamentos aplicados as médias foram da 

seguinte ordem: 46,54% (controle), 49,60% e 50,07%, nas doses de 60 e 120 

kg.ha-1 de N, respectivamente (Tabela 14).  

SILVA (1997) determinou, em trabalho conduzido para avaliar o valor 

nutritivo de silagens de sorgo, variação de 57,80% a 62,40%, para DIVMS. Já 

PESCE et al. (2000) avaliaram a DIVMS de 20 genótipos de sorgo, ensilados aos 

104 dias, com abertura dos silos aos 150 dias após a ensilagem. Os valores de 

DIVMS apresentaram uma variação de 55,70% a 58,90%. Variação da DIVMS da 

ordem de 52,97% a 54,61%, são relatadas por GONTIJO NETO et al. (2002), 

quando avaliaram dois híbridos de sorgo forrageira. 

Avaliando a qualidade da silagem de quatro híbridos de sorgo, com 

adição de diferentes níveis de uréia, CaCO3 e de inoculante bacteriano, VIEIRA et 

al. (2004) determinaram valores de DIVMS de 55,86% a 61,12%, no tratamento 

controle, enquanto nos tratamentos com aditivos a variação foi de 56,38% a 

62,70%. Esses valores são superiores aos determinados neste trabalho, o que 

pode ser justificado, em função dos maiores teores de proteína determinados nos 

tratamentos onde foram aplicados aditivos.  

Os valores de DIVMS determinados neste trabalho (46,54%, 49,46% e 

50,07%, nos diferentes tratamentos) encontram-se abaixo dos citados pelos 

referidos autores, o que provavelmente pode ser justificado, pelos baixos teores 

de MS% e PB apresentados pelas cultivares, devido à baixa participação de 

panícula na matéria natural (Tabela 14).  

Segundo SILVA (1997), a participação da fração panícula na MN, deve 

ser da ordem de 40%, para que se obtenha silagens de boa qualidade e, 

consequentemente, aumentos na DIVMS. De acordo com BORGES (1995), 

silagens cuja DIVMS situa-se entre 55 a 40%, deverão ser classificadas como de 

média qualidade.  



 

6. CONCLUSÕES 

 

A aplicação das doses de 60 e 120 kg.ha-1 de N proporcionaram 

aumento de produção e indicadores de qualidade das cultivares. 

A dose 120 kg.ha-1 de N proporcionou melhor relação dos componentes 

anatômicos das plantas. 

As cultivares avaliadas demonstraram boas características agronômicas 

e grande potencial de produção de massa seca, que foi evidenciado pela alta 

capacidade de rebrota, ao receberem adubação nitrogenada. 

Todas as cultivares apresentaram altas %RN e ECN, exceto a BR 700. 

Os genótipos avaliados apresentaram boas composições 

bromatológicas nos dois cortes, principalmente no que se refere aos teores de 

CHOs. 

A silagem das cultivares apresentou boa proporção dos ácidos graxos e 

pH, exceto para o ácido butírico, que apresentou-se acima dos níveis aceitáveis 

para silagem de boa qualidade. 

Apesar da baixa participação de panículas na matéria natural, a 

fermentação e conservação da silagem foram satisfatórias. Contudo a DIVMS foi 

prejudicada pela falta desta fração anatômica.  
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