
15750 
CPAF -A? 
1982 
FL-PP-15750 

D
civudRAPA 
UNIDADE DE EXECUÇZO DE PESQUISA DE 

ÂMBITO TERRITORIAL DE MACAP 

Av. Gen. Gurjo c/Rua Independência sn 
Fones: 621- 5676 e 621-5686-68.900 Macapá-ai 

N2 17 IM 	Dezembro 1 	 1982 1 	 03 E 

PESQUISA 
EM 
ANDAMENTO 

COMPORTAMENTO DE SORGO SACARINO EM ÁREA DE MATA DE 

TERRA FIRME DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

1 
1 
1 
1 
2 

1 

1 

Emanuel da Silva Cavalcante 1  

Raimundo Nonato Brabo Alves 2  

Edgar dos Santos Monteiro Filho 3  

O sorgo sacarino ainda é cultivado em pequena escala 	no 

Brasil e, no momento, dada a crise mundial de petróleo, surge 	como 

uma das opções para fornecimento de matêría prima para a 	produço 

de élcpol. Com  a intençào de indicar fontes alternativas de 	ener- 

gia, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuéria —  .EMBRAPA 	vem 

desenvolvendo esforços, através de suas unidades 	descentral izadas, 

no sentido de oferecer opç6es viáveis que possam substituir gradual 

mente o combustível convencional. Nesse sentido, a Unidade de Execu 

ço de Pesquisa de Âmbito Territorial - UEPAT-Macapé, em 1982,  ins-

talou o ensaio nacional de sorgo sacarino quando foram colocados a 

competir os seguintes genétipos - variedades (v) e hfbridos (H): 

BR 500 (v), BR 501 (v), 	BR 503 (V), CMS x S 616 (v), Sart (v), CMS 

X S 623 (v), CMS x S 717 (H), CMS x 5 603 (v), OR 602 (H) e Goldma-

ker (ii). 

O experimento foi instalado no Campo Experimental de Maza 

gio, em solo de rea de mata classificado corno sendo do tipo Lato! 
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solo Amarelo, textura média, distófico, com pH de 4,7, 1 ppm 	de 

fósforo, 43 ppm de potássio, 1,5 met de cálcio mais magnésio e .0,9 

me% de alumTnio trocável. O preparo da área consistiu de broca, der 

ruba, queima e destoca mecanizada. 

Quando por ocasião da semeadura foi feita correção do ní-

vel de fertilidade do solo com 20 kg/ha de ti (uréia), 60 kglha dë 

P 2 0 5  (superfosfato triplo) e 60 kg/ha de K 2 0 (cloreto de potássio), 

cuja mistura foi aplicada em sulcos, ao lado e abaixo das sementes. 

Aos 36 dias após a emergência foram aplicados, em cobertura, 1*0 kg/ 

ha de nitrogênio. 

A semeadura foi feita em sulcos de 5 cm de profundidade e 

espaçadas de 70 cm entre si. O desbaste foi feito com 15 dias após 

a emergência e forammantidas dez plantas por metro linear. 

A praga de maior incidência durante o ciclo vegetativo da 

cultura foi a "mosca do sorgo" (Contarinici sorghicola) que foi con-

trolada imediatamente com inseticida. 

A variedade CMS X S 623 com urna produção média de 	massa 

verde de 15.853,5 kg/ha foi que apresentou melhor performance, mas 

não diferiu significativamente dos seguintes genótipos: 	OR 602 

(14.782,1 k9/ha), CMS X 5 616 (12.1*69,6 kg/ha) CMS X 603 	(11.717,8 

kg/ha), BR 501 (10.691,0 kg/ha) e Goldmaker (8.741,0 kg/ha). Os 	de- 

mais materiais em teste - BR 503 (8.101,7 kg/ha) , BR 500 	(7.578,5 

kg/ha), Sart (7.205,3 kg/ha) e CMS X S 717 (5.793,5 kg/ha) - apre-

sentaram produtividades que permitiram o estabelecimento de grupos 

estat i sticamente diferentes. 

A variedade CMS X 5 623 alcançou o estádio de floração rné 

dia aos 74 dias após a semeadura, apresentou urna altura média 	das 

plantas de 179 cm, mostrou-se resistente às doenças foliares e 	ao 

acamamento, sendo que seu ciclo vegetativo foi, em média, de 	104 
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