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1. RESUMO  

O objetivo desse trabalho foi avaliar a perda de produtividade do sorgo frente 

a diferentes níveis de desfolha. O experimento foi realizado no Campo Experimental 

“Fausto de Ávila” do Centro Universitário do Planalto de Araxá (UNIARAXÀ). O 

delineamento experimental foi 5x3 (5 níveis de desfolha e 3 parcelas) os níveis de 

desfolha foram 0% 20% 40% 60% e 80%. Avaliando comprimento da panícula e 

peso de grão. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O sorgo [Sorghum Bicolor (L.) Moench] é uma Poaceae, de origem africana, 

que foi introduzido no Brasil em meados do século XX. Sua importância econômica 

se deve à sua qualidade nutritiva com alta concentração de fibras e compostos 

bioativos que são de interesse tanto para a área de saúde humana quanto para a 

alimentação animal.  

Agronomicamente, podemos dividir o sorgo em quatro grupos ou tipos, sorgo 

granífero, sacarino, vassoura e o forrageiro. O sorgo granífero possui porte baixo, 

onde o principal produto é o grão que após a colheita, a planta ainda se encontra 

verde podendo ser usada como pastagem. O sorgo sacarino tem porte alto superior 

a 2 metros, caracterizado por apresentar colmo doce e suculento semelhante ao da 

cana de açúcar, produz poucos grãos sendo utilizado como forrageiro. O sorgo tipo 

vassoura tem importância regionalizada, principalmente no Rio Grande do Sul onde 

é usado na fabricação de vassouras. O sorgo forrageiro é um tipo de porte alto com 

muitas folhas e panículas (cachos) aberto, com pouca semente, e elevada produção 

de forragem.  

O sorgo assim como as demais culturas de importância econômica, está 

constantemente sujeito a perdas de área foliar por ataques de insetos ou injurias 

mecânicas diversas (Fazolin & Estrela, 2003). Por isso essa metodologia de estudos 

permite assegurar precisamente o quanto de desfolha uma determinada espécie 

vegetal pode suportar sem sofrer perdas de produtividade frente as diferentes 

intensidades de desfolha. 

Segundo Lauer et al. (2004), a perda de produção em milho devido a desfolha 

está relacionada à intensidade da perda de área foliar e o estádio de crescimento 

em que ele é submetido.  



Assim, os resultados obtidos nessa pesquisa, tal como a determinação do 

nível de dano econômico, podem reduzir os custos do controle químico, evitar ou 

retardar a seleção de populações resistentes, evoluídas a partir das aplicações 

contínuas de inseticidas (Fazolin & Estrela, 2003), tornando a exploração agrícola 

mais sustentável, já que o controle de insetos desfolhadores será feito somente 

quando necessário. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo mensurar as perdas de 

produtividade frente aos diferentes níveis crescentes de desfolha artificial.  

 

3. OBJETIVO 

Avaliar a perda de produtividade do sorgo submetidas a crescentes níveis de 

desfolha artificial aos 60 dias após germinado. 

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

O estudo está sendo conduzido no Campo Experimental “Fausto de Ávila” do 

Centro Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ. A área está localizado na 

cidade de Araxá – MG, em um Argissolo vermelho de textura média. O clima da 

região, segundo classificação de Köppen, é Cwa (clima temperado úmido com 

inverno seco e verão quente). 

O plantio foi realizado no dia 24 de março de 2015, utilizando se o 

delineamento experimental de Blocos Casualizados (DBC), sendo composto por 5 

tratamentos e 3 repetições. As parcelas experimentais com dimensionamento de 3 x 

2 m foram constituídas por 5 linhas de sorgo com 3 m cada e espaçamento 

entrelinhas de 50 cm. Os níveis de desfolha foram 0%, 20%, 40%, 60% e 80%. 

A desfolha foi realizada no dia 19 de maio de 2015, com auxílio de uma 

tesoura retirou se as folhas com as porcentagens correspondentes a cada nível de 

desfolha. Nesse periodo a planta já se iniciava seu estágio reprodutivo. A coleta de 

dados foi realizada após as plantas atingirem o ponto de colheita, (umidade 3%). 

Para a analise de produtividade foi medindo o tamanho das panículas de vinte 

plantas por parcela dentro da área útil. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Uma análise dos primeiros dados colhidos, mostrou que os níveis de desfolha 

não diferiram estatisticamente entre si, ou seja, os diferentes níveis de desfolha 



realizada aos 56 dias após semeadura não acarretam em perda de produtividade 

conforme pode ser visualizado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Níveis de desfolha na cultura do sorgo. 

Níveis de desfolha Médias 

80 % 20,88 a 

40 % 21,01 a 

60 % 21,98 a 

20 % 22,13 a 

0 % 22,14 a 

Linhas seguidas da mesma letra não diferiram estatisticamente entre si pelo 

Teste de Tukey. 
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