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RESUMO 

 

O Sorgo exibe uma grande importância para agricultura mundial devido ao seu 

potencial produtivo tanto de grãos quanto de material vegetativo destinado para a 

alimentação animal e produção de etanol. Nesse contexto, a busca pelo aumento da 

produtividade leva ao aumento de gastos pelo uso de fertilizantes sintéticos e pode 

causar problemas ambientais. Na busca por uma produção mais sustentável, o uso de 

resíduos orgânicos se apresenta como uma opção atrativa para a agricultura. Com o 

objetivo de se determinar a composição ideal do substrato para que a cultura avaliada 

alcançasse o melhor desempenho em sua germinação, foi realizado um experimento em 

casa de vegetação no campus da UFSJ em Sete Lagoas, MG. Foi realizado um 

delineamento inteiramente casualizado com cinco diferentes combinações de solo de 

cerrado (S) e composto orgânico (C) nas configurações 100%, 75%, 50%, 25% e 0% em 

cinco repetições cada. Os tratamentos não influenciaram a germinação de sementes, mas 

influenciaram a altura de plantas. As plantas cultivadas sobre o solo de Cerrado puro 

apresentaram menor crescimento em altura em relação às que foram cultivadas com a 

mistura de solo de cerrado e composto. Estas apresentaram bom crescimento em altura, 

sem a influência da quantidade de composto adicionada. 

 

Palavras-chave: Sorghum bicolor; compostagem; solo do Cerrado; sementes. 

 



 
 

ABSTRACT 

The Sorghum displays great importance to world agriculture due to its 

productive potential of both grain and vegetative material intended for animal feed and 

ethanol production. In this context, the search for increased productivity leads to increased 

spending by the use of synthetic fertilizers and can cause environmental problems. In the search 

for more sustainable production, the use of organic waste is presented as an attractive option for 

agriculture. In order to determine the ideal composition of the substrate to the culture evaluated 

reach the best performance in their germination, an experiment was conducted in a greenhouse 

on the campus of UFSJ in Sete Lagoas, MG. It conducted a design entirely randomized with 

five different cerrado soil combinations (S) and organic compound (C) in the settings 100%, 

75%, 50%, 25% and 0% in five repetitions each.  Treatments did not affect seed germination, 

but influenced the plant height. Plants grown on the soil of pure Cerrado had lower height 

growth compared to those grown with soil mix of savanna and compound. These showed good 

growth in height without the influence of the amount of added compound. 

 

Keywords:  Sorghum bicolor; composting; soil of the Cerrado; seeds. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 O crescimento populacional acarreta uma demanda por alimento em todo o 

mundo, assim alternativas vêm sendo adotadas como a produção de forrageiras para a 

alimentação humana e animal. 

 O valor nutritivo das forrageiras é de grande importância prática, seja para 

permitir adequada suplementação de dietas à base de volumosos ou para fornecer 

subsídios para melhoramento qualitativo de forrageiras, por meio de seleção genética ou 

técnicas de manejo mais adequadas. Entre os atributos da forragem determinante do seu 

valor nutritivo se destacam a sua composição em termos de constituintes digestíveis ou 

fermentáveis e seu consumo pelos ruminantes, estes, que por sua vez são fontes de 

alimento. 

As forrageiras mais utilizadas em todo o mundo são o milho, sorgo, capim – 

elefante, Braquiária, dentre outros. O sorgo foi objeto de estudo deste trabalho por 

possuir boas características botânicas e agronômicas. 

. 
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O Sorgo (Sorghum bicolor) é uma planta sacarina extremamente eficiente na 

acumulação de biomassa, contribuindo de forma essencial para a segurança alimentar e 

para a sustentabilidade energética (PATERSON et al., 2009).  De origem 

provavelmente africana, essa planta vem sendo domesticada pelo homem para atender 

melhor suas necessidades e é hoje uma das culturas mais completas servindo de 

alimento humano e animal, matéria prima para produção de etanol, colas, tintas, 

vassouras e artesanatos (EMBRAPA MILHO E SORGO, 2008).  

Atualmente, a produção mundial de sorgo foi estimada em cerca de 61,4 milhões 

de toneladas, sendo que a brasileira contribuiu com mais de 2 milhões de toneladas  

(FAOSTAT - FAO, 2013), tendo uma área plantada de sorgo granífero de 802,3 mil 

hectares (CONAB - CAMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2014). 

É uma cultura altamente produtiva, com elevado valor nutritivo (PINHO et al., 

2006) e adaptável a diferentes condições edafoclimáticas. A tolerância à seca é uma 

característica que evidencia sua importância (BORRELL et al., 2014; JOHNSON et al., 

2014; LIU et al., 2014) em regiões áridas como a África, o sul dos Estados Unidos 

(PATERSON et al., 2009) e nos cerrados brasileiros.  

Assim, essas características possibilitaram a expansão do sorgo como uma das 

principais culturas forrageiras, alcançando bom rendimento e qualidade de forragem 

(RODRIGUES et al., 2014), especialmente na região do cerrado.  

O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. Agronomicamente é 

caracterizado por longos períodos de estiagem, solos ácidos, ricos em alumínio e com 

baixa capacidade de troca catiônica (VENDRAME et al., 2010), entretanto, o uso 

agrícola intensivo com a substituição da paisagem por áreas de pastagens e 

monocultivos levou à redução na qualidade do solo, alterando suas propriedades físico-

químicas e reduzindo o teor de Matéria Orgânica (MO) (ARAUJO; et al; 2007; 

CARNEIRO et al., 2009).  

Consequentemente, o cultivo no Cerrado exige o preparo do solo com calagem e 

adubação para obter boa produtividade. Assim, o desafio a ser alcançado para a 

produção sustentável no Cerrado é aumentar a fertilidade do solo, reduzindo a entrada 
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de fertilizantes químicos e o plantio de espécies resistentes a estresses hídricos, 

diminuindo a necessidade de irrigação.  

O uso excessivo de fertilizantes químicos tem causado sérios riscos ao meio 

ambiente e à saúde humana (DIXO et al., 2013; GOUDIE, 2013; TILMAN et al., 2001). 

Sendo necessário, diminuir o uso desses nos agroecossistemas através, por exemplo, de 

compostos orgânicos e ciclagem de nutrientes (FOLEY et al., 2011).  

Dentre os adubos orgânicos, o composto tem sido o mais utilizado como 

fertilizante natural na agricultura. O processo de compostagem tem como principal 

função disponibilizar os nutrientes de forma estável e prontamente assimilável para as 

plantas (KIEHL, 2004).  

Nesse sentido, a alternativa é adotar técnicas de manejo que visem menor 

impacto nas reservas naturais do Cerrado, associando espécies resistentes, como o 

sorgo, à utilização de compostos naturais. O sorgo por ser resistente à seca, favorece a 

conservação dos recursos hídricos do Cerrado  se cultivado em solos enriquecidos com 

compostos naturais, pode apresentar alta produtividade e boa cobertura de forragem. 

 

3-OBJETIVO 

 Diante disso, objetivou - se avaliar a influência de diferentes combinações de 

substrato orgânico e solo de cerrado na germinação e desenvolvimento de sorgo 

forrageiro. Espera-se que o teor de matéria orgânica do substrato influencie a velocidade 

de germinação e o desenvolvimento inicial do sorgo forrageiro. 
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4-MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido na casa de vegetação da Universidade Federal de 

São João Del-Rei, CSL, localizada na cidade de Sete Lagoas- MG. O clima da região é 

do tipo Aw tropical estacional de savana, segundo a classificação de ( Köppen, 1936).  

Para esse experimento foram utilizadas sementes de sorgo da variedade BRS 655 

da EMBRAPA Milho e Sorgo. O solo utilizado foi solo de cerrado do tipo Latossolo 

Amarelo Distrófico que, após coletado, foi colocado em estufa para secagem a 50°C 

durante 48 horas. O composto orgânico era formado por turfa, esterco bovino, calcário, 

fosfato natural e vermiculita com proporções destes desconhecidos. Com densidade de 

634 kg/m
3
.
  
 

As sementes de sorgo foram plantadas em tubetes de plásticos previamente 

preparados com a mistura de solo do cerrado e composto orgânico nas seguintes 

proporções: 0% (1), 25% (2), 50% (3), 75% (4) e 100% (5) de composto. O plantio foi 

feito introduzindo 3 sementes para cada tubete contendo 200 gramas de substrato. 

Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 5 

repetições num total de 25 amostras e as variáveis analisadas foram tempo de 

germinação (dias) e tamanho de plantas após 15 dias de germinação (cm). Foram feitas 

quatro aferições nas datas 20 e 23/12/14, 08 e 16/01/2015. 

Após a coleta dos dados foi feita uma ANOVA utilizando o pacote estatístico 

Sisvar com medidas repetidas no tempo para testar os efeitos dos diferentes tratamentos 

sobre a altura de plantas e uma ANOVA One-Way para testar se os substratos afetaram 

o número de dias para germinação. 
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5 - RESULTADOS E DISCURSÃO 

Pela análise de variância observou-se que a interação entre o tempo e a 

composição do substrato influenciou na altura de plantas. Resultado semelhante para 

esta variável foi encontrado em testes com mudas de Anadenanhera macrocarpa em 

diferentes combinações de substratos orgânicos com terra vegetal (NASCIMENTO et 

al., 2013). 

 Tabela 1- Comparação entre altura de plântulas, a interação entre altura de 

plântulas e época de plantio e tempo de germinação de plantas de sorgo cultivadas sob 

diferentes combinações de substrato de solo de cerrado e composto orgânico, Sete 

Lagoas, MG. 

Fonte de 

variação GL Quadrado Médio F 

  Altura Germinação1 Altura Germinação2 Altura Germinação3 

Tratamento 

Época 3 

 

223,14 4,66 0.0315* 1,25 

Trat * época 12   3.475,41 

 

0.000**   

Erro 80 20 65,90 3,7 

 

  

Total 99 24 79,83       

CV (%) 75 46,69 

   

  

Média 11.9 4,12         
** significativo a 1% pelo teste F. * significativo a 5% pelo teste F; NS não significativo 

Nota-se (FIGURA 1) que não houve diferença entre os tratamentos até a 

segunda aferição, provavelmente porque as plântulas ainda tinham reserva energética da 

semente(TAIZ; ZEIGER, 2009). Contudo, o substrato contendo apenas solo do cerrado 

(1) apresentou menor altura de plantas do que todos os outros tratamentos na terceira e 

quarta aferição. Isso pode ser explicado devido à baixa fertilidade natural dos solos do 

Cerrado, formados principalmente por Latossolos, que são altamente intemperizados, 

caracterizados por possuirem alto teor de acidez, saturação por alumínio e baixa 

disponibilidade de nutrientes (BRAGA et al., 2004; CARNEIRO et al., 2009; 

CARVALHO et al., 2014; LOPES, 1984).  

Os tratamentos 2, 3, 4 e 5 foram iguais entre si nas aferições de 8 e 16/01, 

mostrando o efeito positivo da adição do composto orgânico no cultivo de sorgo em 

solos do cerrado. A figura 2 mostra que a adição de composto levou a um aumento de 

até 92,7% (T1= 18 cm T2=34,7 cm) na altura das plantas ao fim de 30 dias. Este 

fertilizante contém altas concentrações dos principais nutrientes necessários ao 

desenvolvimento da planta e, ao contrário do que ocorre nos adubos químicos, esses 

nutrientes são liberados lentamente para aumentar a eficiência de sua absorção pelas 

raízes (BERTOLDI; VALLINI; PERA, 1983; EPSTEIN, 1996). 
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Assim é compreensível a interação significativa entre o tempo e os diferentes 

tipos de substrato, com relação positiva para o teor de composto adicionado ao 

substrato. Uma vez que os nutrientes são liberados ao longo do tempo, a disponibilidade 

dos mesmos entra em sintonia com a necessidade da planta. Isso favoreceu o 

crescimento das plantas de sorgo em altura ao longo do tempo mais do que as que foram 

cultivadas apenas com o solo do Cerrado, mostrando que, em geral, fatores que 

quantificam a produtividade nos agroecossistemas são beneficiados pela adição de 

fertilizantes orgânicos.  

De acordo com (SCHULZ; et al; 2014).O composto orgânico também 

apresentou efeitos positivos para altura de plantas de Aveia (Avena sativa L.), onde, de 

forma semelhante, foi observada uma relação direta da concentração do composto com 

a variável altura . 

Nesse sentido, diversos estudos têm relatado as vantagens da redução de 

fertilizantes sintéticos em favor do uso de fertilizantes naturais na agricultura para 

aumentar a produção e alcançar a segurança alimentar sem, no entanto, causar danos ao 

meio ambiente (FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION, 2011; 

GATTINGER et al., 2012; MÜLLER-LINDENLAUF, 2009; SCHNEIDER et al., 2014; 

SCIALABBA, 2013).  

 

Figura 1- Relação entre altura de plantas e tempo de plantio do Sorgo BRS 655 em solo do 

cerrado com 5 diferentes concentrações de composto orgânico: 0% (1), 25% (2), 50% (3), 75% 

(4) e 100% (5).  

 

As diferentes composições de substratos não afetaram o número de dias para a 

germinação (FIGURA 2). De modo contrário, foram encontradas variações 
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significativas no número de dias necessários para germinação de sementes de sorgo 

forrageiras quando cultivadas sob condições de estresse hídrico e salínico (OLIVEIRA 

&GOMES-FILHO, 2009).   

Contudo, sob condições normais de cultivo, variando apenas o substrato, a 

interação não significativa entre o tempo para germinação e a composição do substrato 

pode ser explicada pelo fato de que as sementes de sorgo usam as suas reservas 

energéticas para desencadear seus processos germinativos, necessitando pouco dos 

nutrientes disponíveis no solo (TAIZ; ZEIGER, 2009).  

1 2 3 4 5

Substrato

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5
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6,5

7,0

7,5

D
ia

s 
/ g

er
m

in
aç

ão

As barras representam IC95%

F(4, 17)=,48667, p=0,745

  

Figura 2- Relação entre a diferentes tipos de substrato e tempo de germinação para 

sementes de Sorgo BRS 655 em solo do cerrado com 5 diferentes concentrações de 

composto orgânico: 0% (1), 25% (2), 50% (3), 75% (4) e 100% (5).  

Assumindo-se que 50 a 60% da matéria orgânica é constituída por carbono, 

pode-se estabelecer que os teores ideais de carbono orgânico para substratos devem 

ficar acima de 25% (SCHMITZ;et al; 2002). Então, como a adição do composto foi 

significativa para altura de plantas em relação ao solo de Cerrado puro, mas suas 

concentrações (25%, 50%, 75% e 100%) não apresentaram diferenças estatísticas entre 

si para esta variável e considerando ainda que para o tempo de germinação não houve 

efeito dos substratos, fica claro que a melhor alternativa para o plantio é a combinação 

de solo de Cerrado com 25% de composto orgânico, por ser a combinação mais 

econômica e não menos eficiente.  
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6-CONCLUSÃO 

Diferentes combinações de substrato têm efeito no tempo de germinação das 

sementes, todavia houve efeito significativo na altura de plantas de sorgo.  

As plantas cultivadas sobre solo de Cerrado puro apresentaram menor 

crescimento em altura e as que foram cultivadas com a mistura de solo de cerrado e 

composto apresentaram bom crescimento em altura, sem a influência da quantidade de 

composto adicionada.  

O substrato indicado mais eficiente é o tratamento 2 ( 25% Composto + 75% 

Solo cerrado), pois apresentou melhor desempenho do ponto de vista econômico uma 

vez que alcançou resultados semelhantes às maiores concentrações do composto. 
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