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O sorgo sacarino, veem sendo considerando uma excelente alternativa para a produção de 
etanol, decorrente seu rápido desenvolvimento e ciclo curto. O presente estudo tem o objetivo 
de avaliar as curvas de maturação de dez genótipos de sorgo sacarino em Sete Lagoas-MG. 
Foram colhidos o colmo dez genótipos de sorgo sacarino, colhidos em oito diferentes épocas, 
sendo estas aos 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53 dias após o florescimento. Os colmos foram 
triturados e o caldo foi extraído com auxílio de uma prensa hidráulica. O caldo extraído, foi 
encaminhado para o Laboratório de Análise de Sementes (LAS, para a determinação do °Brix, 
através dá leitura no refratômetro. A média de 95 dias após a semeadura para o florescimento 
observada no presente trabalho para os dez diferentes genótipos de sorgo sacarino, mostram a 
precocidade do sorgo sacarino em relação ao ciclo da cana-de-açúcar. Na avaliação do teor de 
°Brix, os genótipos BRS 508 (21,4 °Brix, CMSXS 646 (20,5 ºBrix e 2015 49 B 014 (19,5 °Brix 
obtiveram maiores concentrações desses sólidos na última época de colheita. O genótipo N 31 
L 5010 apresentou menor acumulo com apenas 12,5 °Brix no final da colheita. A média geral 
obtida dos genótipos avaliados no trabalho ao final da última colheita foi de 16,6 °Brix, sendo 
esta considerada uma média baixa, possivelmente devido a diferença de ciclos entre os 
genótipos avaliados, sendo possível notar que alguns genótipos mais tardios ainda não haviam 
acumulado o máximo de açucares nos colmos. 
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