
A GAZETA Cuiabá, Segunda-feira, 20 de Fevereiro de 2012 - terra e criação - 8agricultura

Elaine Perassoli
Da Redação

Em Sinop, a 580 qui-
lômetros de Cuia-
bá, pesquisadores

da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa Agrossilvipastoril) es-
tudam novas tecnologias
para o cultivo do sorgo sa-
carino. Eles avaliam época
de plantio, desempenho de
cultivares, espaçamento en-
tre plantas e densidade po-
pulacional. Os trabalhos
busca a definição de um sis-
tema de produção adequado
às condições naturais para
a região Centro-Oeste.

O pesquisador Alexan-
dre Ferreira explica que os
trabalhos foram iniciados no fim de 2011 e
que as primeiras informações devem ser pu-
blicada em maio. Ele diz que o sorgo sacari-
no não deve ser visto como um substituto
da cana-de-açúcar, mas sim como uma cul-
tura complementar. “Sobretudo no período
de entressafra da cana, quando as usinas fi-
cam ociosas”.

Para processar o colmo do sorgo, onde
está o açúcar, são necessários poucos ajus-
tes no campo e nenhuma adaptação na área
industrial. “Os colmos podem ser processa-
dos na mesma instalação destinada à pro-
dução de etanol de cana-de-açúcar, ofere-

cendo também uma quantidade de resíduo
fibroso (bagaço) para gerar o vapor neces-
sário para a operação industrial”.

Alexandre ressalta ainda que a utiliza-
ção das 2 culturas como matéria prima
para a produção do etanol pode permitir
um melhor uso dos colmos da cana-de-a-
çúcar após atingirem a maturação com-
pleta, o que representa teores mais eleva-
dos de açúcares. Uma das vantagens do
sorgo sacarino é o menor tempo de produ-
ção. Enquanto a cana-de-açúcar leva de
um ano a um ano e meio para ser colhida,
o sorgo pode ir para a destilaria com 120

dias. Com custo de produ-
ção abaixo da metade do
custo do canavial, o sorgo
sacarino não chega a ter o
mesmo rendimento da ca-
na-de-açúcar. Entretanto,
como se trata de uma cul-
tura de ciclo rápido, é pos-
sível fazer mais de uma
safra anual, ou ainda o
consórcio com outras cul-
turas, gerando, assim,
uma compensação aos
produtores.

Novas tecnologias
no cultivo de sorgo
Pesquisadores da Embrapa avaliam
espaçamento e densidade no plantio

A região Sul, 
tradicionalmente produtora 
de sorgo, tem registrado 
anualmente uma redução de 
2,81% na área plantada e
2,74% na produção

Já o Centro-Oeste 
apresentou crescimento anual
de 2,24% em área plantada 
e 2,25% na produção
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Um total de 109 agricultores
mato-grossenses, distribuí-

dos em 30 municípios do Estado, fa-
zem parte de um grupo de 500 soji-
cultores convidados para ajudar a
Monsanto no processo de seleção e
avaliação de linhagens de soja que
contêm a nova tecnologia Intacta
RR2 PROÖ. Desenvolvida pela Mon-
santo ao longo dos últimos 10 anos
especialmente para o mercado brasi-
leiro, essa nova tecnologia alia 3 so-
luções: potencial para aumento na
produtividade, proteção às princi-
pais lagartas que atacam a cultura
da soja e tolerância ao glifosato pro-
porcionada pela tecnologia RR.

Iniciado na atual safra, em outu-
bro, o plantio da soja Intacta RR2
PROÖ nas fazendas de Mato Grosso
já reduziu pela metade a aplicação
de inseticidas na lavoura de André
Adams, produtor há 40 anos em Alto
Taquari. Segundo ele, o maior pro-
blema enfrentado pelo sojicultor em

sua região é a lagarta. “A lavoura
sofre ataque de lagartas durante to-
do o ciclo. Costumo fazer de 3 a 4
aplicações de inseticida para contro-
lá-las. Isso vem aumentando de uns
3 anos pra cá”. Além de Alto Taqua-
ri, as cidades de Lucas do Rio Verde,
Campo Novo do Parecis, Nova Mu-
tum, Primavera do Leste, Querência,
Rondonópolis, Sapezal, Sorriso, Si-
nop e Tangará da Serra são alguns
dos locais que sediam lavouras com-
parativas com a soja Intacta RR2
PROÖ.

Para o lançamento comercial da
soja Intacta RR2 PROÖ no Brasil, a
Monsanto aguarda o registro das
cultivares e as aprovações para im-
portação em mercados importantes,
como China e Europa. “Para nós que
temos profunda ligação com a agri-
cultura brasileira é um privilégio de-
monstrar aos agricultores o valor
desta tecnologia para a sojicultura
nacional”, afirma Márcio Santos, di-
retor de Gerenciamento de Produto
da Monsanto. (Com Assessoria)

Produtores testam nova soja
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O sorgo pode substituir parcialmente o milho
nas rações para aves e suínos. No caso dos rumi-
nantes, o milho pode ser totalmente substituído pe-
lo sorgo. A cultura tem mostrado bom desempenho
como alternativa para uso no sistema de integração
lavoura-pecuária e como proteção do solo contra a
erosão e para acumulo de matéria orgânica. (EP)

alternativa

Divulgação

Plantio de 
sorgo sacarino


