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RESUMO 
 
O presente estudo objetivou avaliar o conteúdo de ºBrix e o comprimento de panículas em sorgo sacarino 
cultivado em diferentes espaçamentos e populações de plantas, em Aquidauana, Oeste de Mato Grosso do 
Sul. O delineamento experimental utilizado foi de blocos completos casualizados, em esquema fatorial 4x4, 
cujos tratamentos compuseram-se da combinação de quatro espaçamentos entrelinhas (0,40; 0,60; 0,80 e 
1,00 m) e quatro populações de plantas (50; 100; 150 e 200 mil plantas ha-1) em dois anos agrícolas 
(2012/2013 e 2013/2014), com quatro repetições, além do híbrido de sorgo sacarino Blade® BD5404. 
Mensurou-se, por ocasião do florescimento pleno da cultura, o comprimento de panículas (CP) e o conteúdo 
de ºBrix no colmo. Os dados obtidos foram submetidos a análise variância e de regressão a 5% de 
probabilidade.  O CP não foi influenciado pelo espaçamento entrelinhas em nenhum dos anos agrícolas, 
respondendo apenas ao fator população de plantas em ambas as safras, por sua vez, o teor de ºBrix 
respondeu apenas à interação entre a população de plantas e o espaçamento entrelinhas para o ano agrícola 
2013/2014. O tamanho de panículas de sorgo sacarino é negativamente influenciado pelo aumento da 
população de plantas por área enquanto que, para a obtenção de sólidos solúveis de maior qualidade 
extraídos em espaçamento de 0,6 m, é recomendado o uso de população de 150.000 até 200.000 plantas ha-

1. Diante disso, pode-se inferir que a população de plantas mais adequada para o cultivo do sorgo sacarino 
deve ser definida de acordo com a finalidade de produção. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Agroindústria, Etanol, Sorghum bicolor L. Moench. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
A produção de sorgo sacarino (Sorghum bicolor (L.) Moench) surge de forma 

emergente no Brasil, sobretudo por possuir características apropriadas para a produção de 
biodiesel e etanol (PARRELLA et al., 2010), aparecendo no mercado nacional como 
interessante alternativa de cultivo nas entressafras da cana-de-açúcar (ALBUQUERQUE et 
al., 2012; FERNANDES et al., 2014; MASSON et al., 2015). 

Nesse contexto, fazem-se importantes pesquisas acerca das melhores 
recomendações de cultivo visando elevar o rendimento agroindustrial da cultura, tal como 
a otimização de suas características reprodutivas, sobretudo em regiões com potencial de 
expansão agrícola, onde recomendações técnicas ainda são escassas.  

Dentre as práticas culturais mais importantes para a cultura do sorgo, pode-se 
destacar o manejo adequado de combinações entre espaçamento entrelinhas e a 
população de plantas, que preconiza proporcionar maior desenvolvimento e produtividade 
à cultura, baseando-se na melhor interceptação aproveitamento da luz e absorção radicular 
(SILVA et al. 2011; ALBUQUERQUE et al., 2012; MAY et al., 2012). É oportuno ressaltar 
que uma boa produção de colmos verdes em associação ao elevado conteúdo de ºBrix 
tende a influenciar diretamente sobre a produtividade de etanol da cultura do sorgo sacarino 
(PARRELLA, 2011). 
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Diante do exposto, o presente estudo objetivou avaliar o conteúdo de ºBrix e o 
comprimento de panículas em sorgo sacarino cultivado em diferentes espaçamentos e 
populações de plantas, em nos anos agrícolas de 2012/2013 e 2013/2014, em Aquidauana, 
região Oeste de Mato Grosso do Sul. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
Os experimentos foram realizados na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

(UEMS), Unidade Universitária de Aquidauana (UUA), na região Oeste de Mato Grosso do 
Sul, nos anos agrícolas de 2012/2013 e 2013/2014, com semeaduras ocorrendo em 
dezembro e colheitas em março, para ambas as safras. O clima da região caracteriza-se 
como tropical úmido (Aw), conforme classificação de Köppen-Geiger e o solo da área foi 
classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos com tratamentos 
casualizados, adotando-se esquema fatorial 4x4, com os tratamentos sendo compostos 
pela combinação entre quatro espaçamentos entrelinhas (0,40, 0,60, 0,80 e 1,00 m) e 
quatro populações de plantas (50.000, 100.000, 150.000 e 200.000 plantas ha-1), em quatro 
repetições, além do híbrido de sorgo sacarino Blade® BD5404. As semeaduras da cultura 
se deram em sistema convencional, sendo realizadas duas gradagens pesadas, seguindo-
se uma gradagem leve (niveladora), antecedendo em aproximadamente sete dias a 
semeadura do híbrido. Os procedimentos adotados foram semelhantes para ambos os anos 
agrícolas. 

Cada parcela experimental foi composta por área total de 22,5 m2, sendo constituída 
de número de linhas compatível com cada espaçamento, ou seja, para os espaçamentos 
de 0,40, 0,60, 0,80 e 1,00 m, foram implantadas 9, 5, 5 e 4 linhas, respectivamente, com 6 
m de comprimento cada. A área útil, onde foram efetuadas avaliações, foi formada por duas 
linhas centrais de cada parcela, excluindo-se ainda 0,5 m em cada extremidade das 
mesmas. Por ocasião do florescimento pleno da cultura, foi mensurado em dez plantas 
aleatórias por parcela, com auxílio de trena, o comprimento de panículas (CP, cm). Por sua 
vez, para a determinação dos ºBrix (graus) foram coletados colmos em cinco plantas 
aleatórias na área util de cada unidade experimental. As plantas foram submetidas a um 
moinho artesanal de onde foi extraído o caldo, que foi analisado por um refratometro de 
campo para determinação do ºBrix. 

Os dados obtidos para ambos os anos agrícolas foram submetidos individualmente 
à análise de variância e ao teste de regressão, ambos em nível de 5% de significância. 
Havendo interações significativas entre os fatores, foram realizados os respectivos 
desdobramentos. Todas as análises foram realizadas através do software estatístico Sisvar 
(FERREIRA, 2011). 

  
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A análise de variância evidenciou que o comprimento de panícula (CP) não foi 

influenciado de forma significativa (p > 0,05) pelo espaçamento entrelinhas para nenhum 
dos anos agrícolas estudados, respondendo significativamente (p ≤ 0,05) ao fator 
população de plantas tanto no ano agrícola de 2012/2013 quanto em 2013/2014. Interações 
entre os fatores não foram observadas para nenhum dos anos agrícolas para o CP, 
diferentemente do ocorrido para o teor de ºBrix, que respondeu à interação significativa 
entre a população de plantas e o espaçamento entrelinhas no ano agrícola de 2013/2014). 

A análise de regressão constatou redução linear do comprimento de panículas com 
o aumento da população de plantas em ambas as safras (Figura 1A), com reduções médias 
de 0,23 e 0,80 cm para cada aumento de 100.000 plantas ha-1, para os anos agrícolas de 
2012/2013 e 2013/2014, respectivamente.  
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Por sua vez, ao desdobrar o efeito da interação significativa entre os fatores para o 
teor de ºBrix, constatou-se que o espaçamento em que ocorreu significância (p ≤ 0,05) da 
interação foi apenas o de 0,6 m, onde houve acréscimo de 0,2% no ºBrix para cada aumento 
de 10.000 plantas ha-1 (Figura 1B). 

 

  
Figura 1. Comprimento médio de panículas em plantas de sorgo sacarino em função da população 
de plantas (plantas ha-1) nas safras de 2012/2013 e 2013/2014 (A) e Conteúdo de ºBrix em colmos 
de sorgo sacarino em função da população de plantas (plantas ha-1) para o espaçamento entrelinhas 
de 0,6 m no ano agrícola de 2013/2014 (B). Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, 
Aquidauana, região Oeste de Mato Grosso do Sul, Brasil. 

 

A redução observada no comprimento de panículas em função do aumento da 
população de plantas de sorgo sacarino pode ser justificada, sobretudo, pelo incremento 
no número de drenos (panículas e grãos) por área. Dessa forma, além da redução do 
aproveitamento da radiação solar decorrente da competição intraespecífica, a mesma 
tendência tende a ocorrer para os fatores inerentes ao solo, podendo reduzir o 
desenvolvimento do sistema radicular e, consequentemente, a absorção de água e 
nutrientes. 

O efeito sobre a concentração de sólidos solúveis pode ser atribuído pelo melhor 
aproveitamento da radiação solar. De acordo com Silva et al. (2011), quando se aumenta 
1 cm no espaçamento ocorre acréscimo de 0,011% no valor de ºBrix, os autores justificam 
que, pelos espaçamentos mais elevados aumentarem o número de indivíduos na linha de 
plantio, ocorre redução na eficiência de absorção de água diminuindo a concentração dos 
teores de sólidos solúveis no caldo. Fiorini et al. (2017), reportaram incrementos ao volume 
de caldo em plantas de sorgo sacarino proporcionado pelo aumento da população de 
plantas, entretanto, tais resultados não se traduziram em maior conteúdo de ºBrix no caldo.  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nas condições do presente estudo o tamanho de panículas de sorgo sacarino é 

negativamente influenciado pelo aumento da população de plantas por área enquanto que, 
para a obtenção de sólidos solúveis de maior qualidade extraídos de sorgo sacarino em 
espaçamento de 0,6 m, é recomendado o uso de população de 150.000 até 200.000 plantas 
ha-1. 

Diante do supracitado, pode-se inferir que a população de plantas mais adequada 
para o cultivo do sorgo sacarino deve ser definida de acordo com a finalidade de produção. 
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