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O sorgo é uma das principais forrageiras utilizadas 
para ensilagem, mas devido a sensibilidade ao foto-
periodismo, muitos cultivares tem tido baixo desem-
penho em cultivos de segunda safra. Com o objetivo 
de identificar materiais adequados para esse período, 
foram avaliados 25 genótipos de sorgo forrageiro, na 
Embrapa Agrossilvipastoril, em Sinop, MT, nas segun-
das safras 2018 e 2019, com semeadura em fevereiro 
e colheita em maio. Foi utilizado o delineamento em 
blocos ao acaso, com três repetições. Os materiais fo-
ram avaliados quanto à altura (m), acamamento (%) 
e produtividade de massa verde (Mg ha-1). As médias 
dos genótipos para as características avaliadas foram 
submetidas ao teste de agrupamento proposto por 
Scott-Knott (P<0,05), sendo realizada a análise de va-
riância e o estudo da interação genótipos por ambien-
tes. O software GENES foi utilizado para análise dos 
dados. Apenas produtividade de massa verde demons-
trou interação G x A significativa, com os genótipos 
2013F02005, 2013F02019, 2013F02021, 2013F02006, 
BRS Ponta Negra e 2013F04006 se destacando positi-
vamente, com média geral de 42,59 Mg ha-1 no ano de 
2018 e de 53,08 Mg ha-1 no ano de 2019. Esses materiais, 
com exeção de 2013F02005 e 2013F04006, também 
estiveram entre os de maior altura, com média geral 
de 2,93 m, juntamente com 2015F30011, 2015F30012, 
2015F30013, 2013F03006 e 2013F03019. Quanto ao 
acamamento, 2013F02006 apresentou a maior média 

entre os períodos, com 47,57% de plantas acama-
das, seguido por 2013F02005 (33,96%), 2013F02019 
(27,13%) e 2013F02021 (21,78%), que estiveram no 
segundo grupo de maior acamamento. Apesar de estar 
entre os materiais de maior altura, BRS Ponta Negra se 
mostrou resistente ao acamamento. Sendo assim, por 
apresentarem boas produtividades de massa verde e 
menor incidência de acamamento, os genótipos BRS 
Ponta Negra e 2013F04006, se mostraram mais pro-
missores para cultivos de segunda safra.
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