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1- INTRODUÇÃO 

O Sorgo - Sorghum bicolor (L.) Moench 

 Origem:  África 

 Adaptação: Safrinha e áreas com déficit hídrico 

 Múltiplos usos:  

   - Grãos: Ração, alimentação humana, amido, álcool; 

   - Forragem: silagem, corte, pastejo, feno; 

   - Cobertura de solo: plantio direto; 

   - Bioenergia: álcool, energia térmica e elétrica; 

   - Vassoura: artesanato. 
 



 TIPOS DE SORGO 

GRANÍFERO 

SILAGEIRO 

CORTE/PASTEJO 

BIOMASSA 

SACARINO 

VASSOURA 



 

Sorgo Biomassa 
 

Alta produção de massa 

seca (>40 t de MS/ha) 

visando geração de: 

-Energia Térmica; 

-Elétrica; e  

- Etanol de 2ª geração. 
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SORGO 

BIOMASSA 

Sinop-MT 
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Média das características Florescimento (FLO), Altura (ALT), Produção de Massa Verde 

(PMV), Percentagem de Massa Seca (%MS), Produção de Massa Seca (PMS) e Poder 

Calorífico Superior (PCS) avaliados em híbridos de sorgo biomassa cultivados em Sinop-MT 

 
Hybrids FLO (Dias) ALT (m) PMV (t ha-1) %MS PMS (t ha-1) PCS (Kcal Kg-1) 

CMSXS7021 118.0  5.1 96.00 39.5 38.0 4307 

CMSXS7022 136.0  5.3 108.86 43.5 47.3 4492 

CMSXS7023 113.0  4.8 67.05 40.9 27.3 4273 

CMSXS7024 127.3  4.9 110.76 41.4 45.5 4428 

CMSXS7025 113.3  4.9 76.86 40.2 30.7 4893 

CMSXS7026 123.0  4.7 84.29 49.3 41.3 4213 

CMSXS7027 118.3  4.9 85.38 38.5 32.9 4554 

CMSXS7028 117.7  4.7 89.81 39.7 35.8 4395 

CMSXS7029 120.7  4.8 60.29 40.6 24.4 4250 

CMSXS7030 116.7  4.7 90.67 40.0 36.2 4917 

CMSXS7031 113.0  4.5 97.48 32.0 31.0 4185 

CMSXS 7012 115.0  4.9 86.24 37.2 32.0 4370 

CMSXS 7015 132.0  5.1 103.14 41.7 42.5 4308 

CMSXS 7016 129.3  5.0 109.62 36.8 40.6 4345 

DMS-t (P<0.05) 1.57  0.36 28.60 6.63 11.68 - 

CV (%) 0.77  4.40  18.84  9.85 19.27 6.82 



Figura: Curva de Maturação dos cultivares de  

sorgo sacarino BRS 508 e BRS 511. 
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Dias após Florescimento 



 

Sorgo Silageiro (BRS 610 + Tanzânia) 

 
 

Fotos: Miguel Gontijo 



O SORGO GRANÍFERO: Porque estender a Safrinha com segurança? 



 

 

MILHO 

 

Mato Grosso: 

Limite de Plantio ≈ 20 fevereiro 

 

 

FIGURA: Épocas climaticamente 

aptas para o plantio de milho 

safrinha considerando o 

zoneamento de risco climático 

Safra 2014/15. 

 



 

 

SORGO 

 

Figura: 

Cultivar de Ciclo Tardio 

 

 

 





Imagens/Fonte: Dr. Evandro de Abreu Fernandes, UFU. 



Alimento Concentrado Energético 

Valor Nutricional:  90-95% milho 

Preço mercado: 75-85% milho 



UTILIZAÇÃO DO GRÃO DE SORGO 

Frango de corte e galinhas poedeiras 

 Sorgo em substituição ao milho na dieta de frangos de corte não 

interfere no peso vivo, rendimento de carcaça e rendimento dos 

cortes. Fonte: GARCIA, et al. Ciência Agrotécnica, v.29, n.6, p.1248-1257, 2005.  

Pode-se usar sorgo sem tanino em 

substituição ao milho em até 100% 

Sorgo grão INTEIRO sem tanino pode ser usado na ração para 

frangos de corte na primeira semana de vida. Fonte: Silva, et al. Enciclopédia 

Biosfera, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.18; p. 2014. 

 

  O sorgo pode substituir totalmente o milho em rações para 

poedeiras comercias;  Fonte: Assuena, et al., Ciência Animal Brasileira, v. 9, n. 1, p. 93-99, 

jan./mar. 2008. 



UTILIZAÇÃO DO GRÃO DE SORGO 
Ração de suínos 

Pode-se usar sorgo sem tanino 

em substituição ao milho em até 

100%; 

O sorgo pode substituir o milho até o nível de 100% em 

rações de leitões em recria (10 a 30 kg), sem prejudicar 

a digestibilidade dos nutrientes e o desempenho dos 

animais. Fonte : Fialho, et al. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v.1, n.1, p.105-111, 2002. 

Pode-se se usar silagem de grãos úmidos para suínos. 
Fonte : Patrício, et al. R. Bras. Zootec., v.35, n.4, p.1406-1415, 2006. 



UTILIZAÇÃO DO GRÃO DE SORGO 

Bovinos 

Pode-se usar sorgo, com e sem 

tanino, em substituição ao milho 

em até 100%; 
Sorgo pode ser usado em todas as categorias animais, desde 

bezerros a bovinos adultos, seja em confinamento ou em 

regime de pastejo;  

 A substituição integral de grão úmido de milho por grão úmido 

de sorgo não alterou o desempenho de bovinos jovens em 

confinamento. Fonte : Igarasi, et al. R. Bras. Zootec., v.37, n.3, p.513-519, 2008 



UTILIZAÇÃO DO GRÃO DE SORGO 

 Sorgo para pets 

 O sorgo é bem digerido por cães e gatos; 

 Utilizado em rações; 

 Não contém micotoxinas. 

Pode-se usar sorgo, com e 

sem tanino, em substituição 

ao milho em até 100%; 

SORGO AJUDA A REDUZIR OBESIDADE EM CÃES E 
GATOS 



Sorgo 

A indústria está usando o sorgo nas rações 



Maior ingestão de proteínas, fibras e carboidratos integrais, como sorgo, 

auxiliam no programa de perda de peso aumentando a sensação de 

saciedade do cão 



UTILIZAÇÃO DO GRÃO DE SORGO 

 Excelente para alimentação humana 

 Sorgo com tanino é bom pois reduz obesidade 

 Sem glúten, celíaco pode consumir 

 Fibra alimentar – alimento funcional 

 Compostos fenólicos - antioxidantes 

 Amido resistente 

 

Alimentação humana 

 

VOCE SABE O QUE É DOENÇA 
CELÍACA? 





Micotoxinas nos grãos de sorgo 

Substâncias tóxicas em grãos e alimentos causadas 

por fungos, também denominados mofos ou bolores 

 Sorgo tem duas vezes menos fumasinas do que o 

milho 

Aflatoxinas raramente ocorrem em sorgo 

Sorgo só dá micotoxinas quando armazenado em 

condições de altas temperaturas e umidade 



“Cultivo do Sorgo Granífero” 

1- Introdução 

2- Fisiologia da planta 

3- Escolha da cultivar 

4- Plantio 

5- Controle de Plantas Daninhas 

6- Insetos Pragas da Cultura 

7- Doenças 

8- Colheita 



PLANEJANDO A LAVOURA 

Estabelecer metas e cronograma de atividades 

Fazer levantamento de custos 

Fazer diagnóstico da área com apoio técnico 

Realizar análise de solo 

Comprar corretivos e fertilizantes 

Fazer checagem geral das máquinas 

Escolher a cultivar a plantar 

Adquirir sementes com antecedência 



PLANEJANDO A LAVOURA 

Regular plantadeira 

Checar disco da plantadeira 

Vai fazer tratamento de sementes? 

A área está limpa ou precisa dessecar? 

Vai contratar seguro safra? 

Pra quem vai vender? 



Vantagens do plantio de sorgo em Safrinha 

 

- Mais tolerante à seca do que outros cereais 

- Menor custo de produção 

- Fornecimento de palhada residual com alta relação C/N 

- Produção de rebrota 

- Cultura totalmente mecanizada 

- Boa liquidez 

- Menor incidência de micotoxinas nos grãos 

- Baixo fator de reprodução de nematóides 

 

 



O sorgo requer 

Temperatura: AT = 16 a 38 ºC 

  T > 38 ºC ou < 16 ºC    Produtividade 

 Sensível a baixas temperaturas noturnas 

 Água: Sorgo 330 Kg H2O/1Kg MS 

    Milho 370 Kg H2O/1Kg MS 

    Trigo  500 Kg H2O/1Kg MS Fonte: Aldrich et al. 1982 

Sorgo requer: 25 mm após plantio 

250 mm crescimento  

25-50 mm maturação (Dogget, 1970) 



Data de semeadura, distribuição pluvial durante o ciclo e
rendimento de grãos de cultivares de sorgo granífero –
Lucas do Rio Verde, MT.

SAFRINHA

2000 2001 2002 2003 2004

Semeadura 24/02 16/03 28/02 06/03 18/03

Período Precipitação pluvial - mm Média

Sem - 15 das 85 73 0 223 170 110
16 - 30 das 325 49 145 152 217 178
31- 45 das 43 37 49 178 13 64
46 - 60 das 93 0 8 11 6 24
61 - 75 das 10 85 25 0 82 40
75 das - colheita 0 0 0 182 100 56

Total 574 259 242 761 603 488

Rendimento de grãos – t/ha 1/

Máximo 5,10 4,20 4,14 4,86 3,42 4,34
Mínimo 3,78 3,12 2,88 3,60 1,80 3,00
1/Valores obtidos em experimentos de avaliação de cultivares
Fonte: Bortolini (2004) – Fundação Rio Verde



ÉPOCAS DE SEMEADURA E HÍBRIDOS DE SORGO GRANÍFERO  

Fonte: Peixoto (2002) 



ESPAÇAMENTO E DENSIDADE SORGO GRANÍFERO 

Fonte: Meira et al. (1978) 



ESCOLHA DA CULTIVAR A PLANTAR 

Existe um número elevado de cultivares no mercado. 

 Ideal é que o produtor faça rotação de cultivares para reduzir a 

vulnerabilidade a doenças. 

Recomenda-se que o produtor plante mais de uma cultivar por 

safrinha. 

Começar plantando os híbridos mais tardios, geralmente de maior 

teto produtivo e finalizar safrinha plantando híbridos mais 

precoces. 

Comprar sementes de empresas idôneas (Germinação > 80%). 







PLANTIO  

Preparo do solo: Convencional 

           Plantio Direto 

Nutrição e Adubação : 

a) Análise da fertilidade do solo;  

b) Requerimento nutricional;  

c) Padrões de absorção e acumulação do nutrientes, 

principalmente N e K;  

d) Fontes dos nutrientes; 

e) manejo da adubação: N-P-K plantio (1/3N) + 2/3N em 

cobertura (35 dias). 



  Por que Adubar? 

- Manter a fertilidade do solo 

- Aumentar a produtividade de matéria seca e grãos 

- Acelerar o ciclo (escape a seca) 

- Reduzir o custo operacional por tonelada produzida 

 

 Como Adubar? 

Análise do solo 

Análise foliar (complemento) 

Calagem 

Planejamento da adubação 

 - Cálculo da formulação 

 - Épocas de aplicação 

 - Formas de aplicação 

Para fazer uma adubação 

que atenda as necessidades 

da cultura, que reponha os 

nutrientes exportados, e 

seja economicamente 

viável, aconselhe-se com 

um técnico. 

ADUBAÇÃO DO SORGO 



 Cultura 
Macronutrientes   Micronutrientes 

N P K S Ca Mg   Cu Fe Mn Zn 

  ------------------------ kg/t ----------------------- ----------------- g/t --------------- 

Sorgo1  17,5 2,6 2,6 0,8 0,2 1,4 3,0 34,6 8,9 12,6 

Milho2 15,0 2,4 7,0 1,3 1,0 1,2   2,2 16,1 6,6 22,0 

Exportação de nutrientes pelas culturas do sorgo e milho para produção de 

uma tonelada de grãos. 

1 Fonte: Embrapa Milho e Sorgo. Estimativa para produtividade de 6,0 t de grãos por hectare. Para converter P em P2O5 e 

K em K2O, multiplicar por 2,29 e 1,20, respectivamente.  

2 Fonte: Fancelli (2000) 

ADUBAÇÃO DO SORGO 



Extração média de nutrientes pela cultura do sorgo destinada  a 
produção de grãos e silagem em diferentes níveis de produtividades.  
 

Tipo de 
exploração 

Produção Nutrientes extraídos 

 N P K Ca Mg 
 t/ha ----------------------kg/ha ----------------------- 

Grãos 3,65 77 9 83 10 10 
 5,80 100 19 95 17 17 
 7,87 167 33 113 27 25 
Exportação nos grãos (%)  70-77 77-86 26-43 3-7 47-69 

Silagem 11,60 115 15 69 35 26 
(matéria seca) 15,31 181 21 213 41 28 
 17,13 230 23 271 52 31 

Fonte: Coelho, 2002.  



ÉPOCAS DE APLICAÇÃO DE ADUBOS EM SORGO GRANÍFERO  

Absorção de NPK pelo sorgo. As 1a , 2ª e 3ª aplicação referem-se aos períodos normalmente 

recomendados para aplicação de fertilizantes (modificado de Tisdale et al., 1985).  





SEMEADURA 

•Época:  

- Zoneamento de Risco Climático para a Cultura 

-Época comum de plantio na região 

-Atraso no plantio promoverá perdas de produção 

 

•Profundidade: ≈ 3 cm (variavél com tipo de solo) 

 

•Espaçamento/densidade: dependentes da finalidade 

e da cultivar 

-Espaçamento pode variar de 0,30m (pastejo) a 0,90 m 

(Silageiro) 

Sorgo granífero (0,45 a 0,70m) 

 



           CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS 

• CONTROLE PREVENTIVO - evitar introdução ou 

disseminação na área; 

• CONTROLE CULTURAL - utilização de práticas culturais 

que favoreçam a capacidade competitiva da 

cultura; 

• CONTROLE MECÂNICO - uso de cultivadores; 

• CONTROLE QUÍMICO - conhecer a seletividade do 

herbicida para a cultura; 

• EFEITO RESIDUAL - resíduos no solo que prejudicam o 

crescimento e desenvolvimento do sorgo p.ex. 

pendimethalin, trifuralin, imazaquin e imazethapyr. 



 Objetivos do controle 

- Evitar perdas devido a competição 

-Beneficiar as condições de colheita 

-Evitar aumento da infestação 

 

 Período de Controle 

- Primeiros 40 a 45 dias após a semeadura (fase 

crítica de competição) 

 



Efeito da Competição de Plantas Daninhas 

na Produção de Grãos de Sorgo 

Fonte: Silva et al.. (1986) 



Herbicidas recomendados e registrados para o controle pré e 

 pós-emergente de plantas daninhas na cultura do sorgo. 

Evitar plantar sorgo após utilização de dinitroanilinas (pendimethalin 

e trifluralin) ou imidazolinonas (imazaquin e imazethapyr) 

Atrazinex WG 2,0 a 3,0 PÓS

Atrazina Nortox 500 

SC

3,0 a 6,5 PRÉ e PÓS
1

Coyote WG 2,0 a 3,0 PÓS

Gesaprim GrDa 2,0 a 3,0 PRÉ e PÓS

Gesaprim 500 4,0 a 5,0 PRÉ e PÓS
2

Herbitrin 500 BR 4,0 a 5,0 PÓS inicial
3

Proof 4,0 a 5,0 PRÉ e PÓS
4

Atrazine

Princípio ativo Produtos comerciais Dose (kg/ha) Aplicação

1 Pós-semeadura da cultura. 
2 Condição de aplicação (pré ou pós) depende da espécie da planta daninha. 
3 Não deve ser aplicado na condição de pré-emergência. 
4 Aplicar quando as plantas estiverem com 2 a 4 folhas. 
Fonte: Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (2015). 



Fonte: Scivittaro et al., 2005 



Principais Pragas do Sorgo 

Lagarta de Elasmopalpus lignosellus  

Dano lagarta elasmo no campo 

Spodoptera frugiperda  - Casal de adultos, lagarta e danos na lavoura 

Diatraea saccharalis - Casal de adultos, ovos e lagarta 

Pulgão verde 

Casal de Adultos e lagarta de Helicoverpa armigera 



Tratamento de sementes – é tão importante quanto usar semente 

de qualidade. Passo importante para obter uma lavoura sadia.  

Controle biológico – vespas dos gêneros Trichogramma e Cotesia 

Controle químico – Fazer aplicação quando infestação passar de 

20% de plantas injúriadas. 

MANEJO DE PRAGAS DO SORGO 



Doenças Foliares - Sintomas 

Antracnose Helminstosporiose 

Mildio Ferrugem 

Ergot 



NEMATÓIDES EM SORGO GRANÍFERO 

O Fator de Reprodução de nematóides em sorgo é dependente 

da cultivar utilizada. 

De forma geral o Fator de Reprodução de sorgo granífero é 

menor que de sorgo forrageiro e milho. 

A maioria das cultivares de sorgo granífero são maus hospedeiras 

de Meloidogyne arenaria, M. Incognita e M. Javanica. 



COLHEITA E PÓS COLHEITA DO SORGO GRANÍFERO 

Colheita Ideal seria grão com umidade entre 18 e 20%, mas 

para tanto precisaria de secagem artificial; 

Na falta de secagem artificial, o grão deve ser colhido com um 

teor de umidade abaixo de 14%; 

A qualidade do grão é essencial para boa venda, pois será 

usado para alimentação animal; 

Ter cuidados com fungos e bolores (micotoxinas) – ocorre em 

condições de alta temperatura e umidade. 

 



Semelhante a outros cereais o grão de sorgo pode ser 

conservado em armazéns, silos metálicos e silos bolsa.  

Armazéns: deve ser projetado de modo a possuir boa ventilação, 

conforto térmico e reduzida umidade. Utiliza-se sacaria para o 

armazenamento do sorgo nestas instalações. 

Em silos metálicos: este tipo de instalação permite a secagem e 

aeração dentro do próprio silo. 

Em silos bolsa: O silo bolsa consiste em um túnel de polietileno 

de alta densidade constituído em camadas.  Por ser 

hermeticamente fechado, a massa de grãos consome todo o 

oxigênio (O2) interno da bolsa e gera dióxido de carbono (CO2).  

COLHEITA E PÓS COLHEITA DO SORGO GRANÍFERO 



 

 

 

 

   

 

 

CONSTRUÇÃO DA PRODUTIVIDADE 

 

 
 Melhoramento genético :  uso de sementes certificadas, uso de 

cultivares adaptados (Ex. BRS 330, BRS 373) 

 

 Clima: Zoneamento de Risco Climático 

 

 Manejo cultural : precisão na semeadura 

 

 Fertilidade: nutrição e adubação 

 



 

PROTEÇÃO DA PRODUTIVIDADE 

 

    Controle de plantas  daninhas 
 

    Manejo de pragas 

 

    Manejo de doenças 

 

    Manejo da colheita 



BRS 330 – Lavoura 102 sacas/ha – Água Comprida-MG 



BRS 308 – Rio Verde-GO 







OBRIGADO ! 

flavio.tardin@embrapa.br 

Embrapa Milho e Sorgo 
www.embrapa.br/milho-e-sorgo 


