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Resumo: O Nordeste brasileiro é uma região semiárida que tem um longo período de seca, 
quando os agricultores locais têm dificuldades para alimentar seus animais e silagem de 
milho e sorgo é uma alternativa para atender as necessidades dos rebanhos, especialmente 
durante a seca. Um experimento foi conduzido no campus II da Universidade do Estado, em 
Santana do Ipanema, para testar a produção de milho e sorgo. Foram utilizados três 
cultivares de milho e um de sorgo, comumente encontrados na região. A população de 
plantas por hectare foi de acordo com as recomendações dos produtores de sementes. A 
adubação foi com nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K) e, posteriormente, com o 
nitrogênio (N). O milho teve um maior rendimento de biomassa em relação ao sorgo. 
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Abstract: The Brazilian Northeast is a semi-arid region that has a long dry period, when 
local farmers have difficulties to feed their animals and corn silage and sorghum is an 
alternative to meet the needs of herds, especially during the dry.  An experiment was 
conducted on campus II State University, in Santana do Ipanema, to test the production of 
corn and sorghum. Was used three cultivars of maize and one of sorghum, commonly found 
in the region. The plant population per hectare was in accordance with the 
recommendations of the seed producers. The fertilization was with nitrogen (N), phosphorus 
(P), potassium (K) and subsequently with nitrogen (N). The corn had a higher biomass yield 
compared to sorghum. 
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Introdução  

 

A região semiárida do nordeste brasileiro possui um longo período de estiagem, quando 

ocorrem dificuldades para os produtores alimentar seus rebanhos de caprino, ovino e bovino. Uma das 

possibilidades para alimentar o rebanho nesse período passa pela conservação de plantas forrageiras 

na forma de silagem. Existem várias variedades de milho (Zeamays L.) e sorgo (sorghum bicolor L. 

(Moench)) indicadas para silagem na região. Entre as plantas indicadas para o nordeste existem os 

milhos AG 1051, AG 2040 e BRS 5037 e o sorgo SF 15. Ocorre que poucos trabalhos científicos são 

realizados para avaliar a produtividade dessas plantas nas condições ambientais do semiárido 

alagoano, sobretudo, quando se faz comparação entre a produtividade de variedades de milho, 

produtoras de grãos, variedades de milho aa silagem e sorgo forrageiro destinado a formação de 

silagem. Por fim, deve-se considerar que o crescimento e o desenvolvimento das plantas são 

influenciados por fatores ambientais de diferentes formas (LARCHER 2000) e que cada campo, único 

e distinto reflete a diversidade de suas interações biológicas com o meio ambiente (VIEIRA et al., 

1999). O presente trabalho avaliou três cultivares de milho e um cultivar de sorgo, todas indicadas 

para a região, objetivando a recomendação de cultivar ou cultivares de plantas mais adaptadas e que 

possibilitem uma maior oferta de alimentos e de melhor qualidade na forma de silagem para os 

animais no agreste de Alagoas durante o período de estiagem. 

 

 

Procedimento Metodológico 

 

A pesquisa foi realizada no Campus II da UNEAL em Santana do Ipanema, Alagoas, semiárido 

do nordeste do Brasil. Foram utilizadas as cultivares de milho AG 1051, AG 2040 e BRS 5037 e a 

cultivar de sorgo SF 15. As sementes de milho foram adquiridas junta as lojas de produtos 

agropecuários da região, enquanto as sementes de sorgo foram disponibilizadas pela secretaria de 

estado da agricultura e do desenvolvimento agrário de alagoas. O plantio aconteceu dia 28 de maio de 

2011. A colheita foi de acordo com as recomendações dos fabricantes para produção de silagem. Cada 

parcela tinha quatro linhas de três metros cada, espaçadas uma da outra em 0,70m. A distribuição das 

sementes foi manual e foram deixadas após desbaste, 10 plantas por metro linear ara todos os 

tratamentos. Foi realizada adubação de fundação com N, P e K e, posteriormente, fez-se adubação de 

cobertura com nitrogênio de acordo com análise de solo. Avaliou-se rendimento total, do colmo 

juntamente com espigas/inflorescência e das folhas o delineamento foi em blocos ao acaso, com 4 

repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância e fez-se o teste de Tuckey ao nível de 

5% de probabilidade. 
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Resultados e Discussão 

 

As três variedades de milho tiveram rendimento médio superior ao sorgo para a variável 

rendimento total (tabela 1). O sorgo SF 15 teve rendimento de matéria verde de apenas 29.652Kg/ha, 

bem inferior às plantas de milho testadas, com percentual de apenas 41,43% do rendimento do milho 

AG 1051, que foi o mais promissor entre as plantas de milho, em valores absolutos, pois, ao comparar 

os três tipos de milho, não se detectou significativa entre eles. 

 

Tabela 1. Valores médios para rendimento total, rendimento de colmo e espiga e rendimento de 

folhas, de quatro cultivares de plantas forrageiras objetivando produção de silagem. Santana do 

Ipanema, Alagoas. 2011. 

Cultivar Rendimento colmo e 

espiga/inflorescência 

Kg/ha 

Rendimento da folha 

Kg/ha 

Rendimento total 

Kg/ha 

Milho AG 1051 55885 a 15678 a 71563 a 

Milho AG 2040 40670 ab 10928 a 54849 a 

Milho BRS 5037 49313 a 11768 a 61063 a 

Sorgo SF 15 25214 b 04442 b 29652 b 

CV (%) 24,61 21,06 20,77 

 

 

Cabe salientar que o rendimento de colmo e espiga, em valores absolutos, foi mais promissor 

para os milhos AG 1051 e BRS 5037, quando se compara com o rendimento do colmo e inflorescência 

do sorgo SF 15. Enquanto para rendimento de folha, as plantas de milho tiveram maiores rendimentos 

do que o sorgo SF 15. O menor rendimento do sorgo pode estar relacionado à suscetibilidade das 

plantas a doenças de folha, o que pode ter influenciado rendimento de colmo e espiga e 

consequentemente o rendimento total, visto que, uma redução da área foliar fotossinteticamente ativa 

reduz a síntese de moléculas ricas em energia necessária ao crescimento e desenvolvimento normal 

da planta.  

A BRS 5037 é uma planta precoce para produção de grãos e segundo Carvalho et al. (2000) é 

uma planta que garante menor risco de cultivo no nordeste, adaptação esta, confirmado no estudo em 

questão, onde as outras plantas que fizeram parte do estudo, também são indicadas para a região. O 

sorgo SF 15, teve rendimento variando entre 29,52 a 194,3 Kg/ha, com média de 85,9 Kg/ha em 

trabalho desenvolvido por Tabosa et al, (2010), contudo, apesar de ter sido objeto deste estudo 

comparar o rendimento entre plantas diferentes no mesmo ano, cabe destacar, que foi observado um 

rendimento do sorgo semelhante ao mínimo encontrado pelos autores anteriormente citados, 

caracterizando a grande variabilidade de rendimento dessas plantas em função de fatores 

influenciadores da produção. 
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Conclusão 

 

Em Santana do Ipanema, os milhos AG 1051, AG 2040 e BRS 5037 testados no ano de 2011, 

tiveram rendimento de biomassa superior ao sorgo SF 15, entretanto, deve-se considerar que para a 

produção de volumoso é necessário levar em consideração, também, a qualidade da forragem.  

A insuficiência na disponibilidade de água, distribuição irregular de chuvas e a presença de 

doenças nas folhas do sorgo SF 15 contribuíram para um rendimento do mesmo abaixo do esperado. 
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