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SORGO GRANÍFERO – SAFRINHA 2020 – Fonte: Conab, Set/2020

Potencial da Cultura (Santos et al., 2006)
Safrinha (acima de 6,0 t/ha)

Safra (acima de 10,0 t/ha)

Área Plantada (em mil ha):

– Nacional = 835,2

• GO = 375

• MG = 201

• BA  =  81

• MT  =  47 

• TO  =  34

• PI    =  29

Produtividade (em t/ha):

– Nacional = 3,1

• GO = 3,4

• MG = 3,7

• BA  = 1,3

• MT  = 2,9

• TO  = 2,0

• PI    = 2,1



PRINCIPAIS VANTAGENS DA CULTURA DO SORGO

• Não é atacado pela cigarrinha do milho (Dalbulus maidis)

• Segurança de produção sob estresse climático (tolerância a veranicos)

• Maior janela de plantio em 2ª Safra que o milho (ZARC Sorgo)

• Ciclagem de nutrientes, melhoria das condições F, Q e B do solo

• Produção de palhada com elevada relação C:N

• Baixo fator de reprodução de nematóides (alguns cultivares)

• Mercado de grãos atrelado ao milho (sorgo = 75 a 85% do valor do milho)



Avaliação do Fator de Reprodução de Nematóides
(Dr. Waldir Pereira Dias, Embrapa Soja, Londrina-PR, 2019).



Fatores de Reprodução (FR1/) e reações de genótipos de sorgo aos
nematoides Meloidogyne incognita, Raça 3, M. javanica e
Pratylenchus brachyurus. Médias de seis repetições. Embrapa Soja,
maio de 2019.(Fonte: Dr. Waldir P. Dias)

1FR= (popul. final/popul. inicial de nematoides);

2PS= padrão de suscetibilidade: sorgos

‘201840B025 (M. incognita), ‘201840B008’ (M.

javanica) e ‘201840B019’ (P. brachyurus);

3Reação (Moura & Regis, 1987): Resistente (R)=

FR <10%PS, Mod. Resistente (MR)= FR entre 10

e 30%PS, e Suscetível (S)= FR ≥30% PS.

MOURA, R.M. & REGIS, E.M.O. Reações de

cultivares de feijoeiro comum (Phaseolus

vulgaris) em relação ao parasitismo de

Meloidogyne javanica e M. incognita

(NEMATODA: HETERODERIDAE). Nematologia

Brasileira v.11, 215-225, 1987.



BRS 373 – Campo de Produção de Sementes



BRS 373 – Perdizes-MG (agrônomo Tiago Custódio da Silva)

Plantio: 26/03/2020 (área pós-batata)

Produtividade: 70 sacas/ha 

Venda de sacas de sorgo em Setembro/2020 a R$53,00 (82,8% do valor do milho na data - R$64,00). 



GRÃO DE SORGO

Alimento Concentrado Energético

Valor Nutricional: 90-95% milho

Preço de mercado: 75-85% milho
Fotos: Alexandre Burin



UTILIZAÇÃO DO GRÃO DE SORGO

Frango de corte, galinhas poedeiras e suínos (leitões em recria 10 a 30 kg) :
Pode-se usar sorgo sem tanino em substituição ao milho em até 100%.



✓Sorgo pode ser usado em todas as categorias animais, desde bezerros a bovinos

adultos, seja em confinamento ou em regime de pastejo.

Bovinos

UTILIZAÇÃO DO GRÃO DE SORGO

Pode-se usar sorgo, com e sem tanino,
em substituição ao milho em até 100%.



✓ O sorgo é bem digerido por cães e gatos;

✓ Utilizado em rações;

✓ Menor contaminação com micotoxinas, principalmente fumonisinas e aflatoxinas.

UTILIZAÇÃO DO GRÃO DE SORGO

Ração para Pets
Pode-se usar sorgo, com e sem tanino,
em substituição ao milho em até 100%.



Alimentação Humana

1
• Cereal sem glúten: alternativa de farinha integral sem glúten

2
• Possui sabor suave – vantagem na indústria de alimentos

3
• Versatilidade: cores variadas de pericarpo proporcionando produtos diferenciados 

conforme o interesse 

4
• Menor contaminação com micotoxinas, principalmente fumonisinas e aflatoxinas: 

segurança alimentar

5 • Presença de uma grande variedade de compostos bioativos com elevada capacidade 
antioxidante: potencial como ingrediente funcional

UTILIZAÇÃO DO GRÃO DE SORGO



Alguns produtos desenvolvidos

à base de sorgo
Dra. Valeria Queirroz - Embrapa



Produção mundial de SORGO - consumo e estoques (mil toneladas). Adaptado de USDA, out 2020.

CHINA – SORGO

PRODUÇÃO
3,55 milhões de 
toneladas 

CONSUMO
9,5 milhões de 
toneladas 



Produção mundial de MILHO e consumo (1.000 toneladas) - Adaptado de USDA, out 2020

CHINA – Milho
PRODUÇÃO

260 milhões de toneladas 

CONSUMO
279 milhões de toneladas



O SORGO poderia se tornar mais uma 

importante COMMODITY BRASILEIRA?

Exportação requer assiduidade de oferta!

- Ações de Fomento ao Cultivo do Sorgo

- Investimento nas Lavouras de Sorgo

- Respeitar o ZARC* Milho e ZARC sorgo

*ZARC = Zoneamento Agrícola de Risco Climático







Considerações Finais

• Plantem milho e sorgo dentro de suas janelas de cultivo 

• Sorgo é rústico, mas responde muito à investimentos

• Respeitar o ZARC do Milho e do Sorgo é garantia de colheita e 

de bons negócios tanto para o milho quanto para o sorgo

• Acreditem e Invistam no Sorgo (genética, adubação, defensivos)!
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