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Resumo 

Por problemas no uso dos combustíveis fosseis, estudos 
de fontes alternativas e renováveis de energia se fazem 
necessários. Sendo assim conduziu-se experimento na 
Fazenda Capão da Onça, com duas cultivares de sorgo 
sacarino, BRS-500 E BRS-506. A semeadura foi 
realizada no dia 16 de outubro de 2019, em três blocos 
com quatro repetições. Foram realizadas seis colheitas. 
Para a variedade BRS 500 o valor máximo de suco foi 
aos 121 dias com 8.273 L ha-1 e o maior valor de 
açucares totais foi de 14,7 °Brix aos 122 dias. Para a 
variedade BRS 506 foi aos 115,44 dias com 8.375 L ha-1 

e de 14,4 °Brix aos 119,7 dias. 

Introdução  

A produção de biocombustível pode apresentar 
vantagens econômicas, sociais e ambientais. 
O biocombustível pode ser gerado de diversas fontes, 
como o amido, a celulose, a hemicelulose e os açúcares 
fermentescíveis contidos em diferentes biomassas. A 
cultura do sorgo, por exemplo, apresenta altos teores de 
açucares no caule, elevado potencial de produção de 
biomassa (EMYGDIO et al., 2016), os grãos apresentam 
amido (RAY et al. 2019), além de ampla adaptabilidade 
(WANG et al., 2015). Em estudo de quatro safras com 12 
cultivares observou-se valores de sólidos solúveis entre 
12,4 a 18,3 °Brix, indicando potencial para produção de 
biocombustível (EMYGDIO et al., 2016). Outros autores 
determinaram, com uso de fertilizantes, de 4.200 a 6.100 
L ha-1 de etanol a partir do suco (CASTRO et al., 2017). 

Material e Métodos 

Conduziu-se experimento na Fazenda Capão da Onça, 
com coordenadas 25°05’26,2”S 50°03’25,8”W, com clima 
classificado como Cfb. Utilizaram-se duas cultivares de 
sorgo, BRS-500 e BRS-506 (Embrapa Milho e Sorgo). A 
semeadura foi realizada em outubro de 2019, em três 
blocos com quatro repetições com uma densidade de 
plantas de 140.000 plantas ha-1. Foram realizadas seis 
colheitas, aos 89, 99, 111, 121, 131 e 141 dias após 
semeadura. A cultura foi caraterizada pelo diâmetro do 
colmo, altura da planta, massa verde e seca de 
componentes. Foi determinado ainda rendimento de 
suco e conteúdo em açúcares. Considerou-se cada 
cultivar um experimento, onde foi realizada a análise de 
variância e posterior análise de regressão. 

Resultados e Discussão 

Para a variedade BRS 500, observa-se que massa seca 
do colmo e da folha apresentaram comportamento  
 

quadrático, com valor máximo para colmo e folha com 
125,68 e 125,49 dias, respectivamente e para panícula 
valor máximo de massa seca aos 141 dias. Para 
variedade BRS 506 o valor máximo de massa seca do 
colmo, folha e panícula foi aos 125,16; 134,11 e 141 
dias, respectivamente (Figura 1). 
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Figura 1 – Massa seca da folha, do colmo e panícula para as variedades 

BRS 500 (A) e BRS 506 (B) 
 
Para a variedade BRS 500 o valor máximo de suco foi 
aos 121 dias com 8.273 L ha-1 e o maior valor de 
açucares totais foi de 14,7 °Brix aos 122 dias. Para a 
variedade BRS 506 foi aos 115 dias com 8.375 L ha-1 e 
de 14,3 °Brix aos 119 dias. Com os valores obtidos 
estima-se capacidade de produção de etanol de 595 e 
610 L ha-1 para as variedades BRS 500 e BRS 506, 
respectivamente (Figura 2).  
          A           B 

  
Figura 2 – Volume de suco e açúcares totais para as variedades BRS  
                 500 (A) e BRS 506 (B) 

Conclusão ou Conclusões 

As variedades apresentaram potencial para a produção 
de etanol em sistemas orgânicos de produção. 
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