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Introdução 

Com a redução da oferta de petróleo e aumento da demanda energética no país, a busca por fontes alternativas de 

energia vem sendo uma constante, principalmente em decorrência do Programa Nacional do Álcool (Proálcool), criado 

pelo decreto nº 79.953, de 14 de novembro de 1975, visando incentivar a produção de álcool etílico, tendo como 

matéria-prima a cana-de-açúcar. 

Além da cana-de-açúcar outras culturas têm sido utilizadas como matéria para a produção de álcool. Entre as quais é 

possível destacar a beterraba, milho, batata, cevada, trigo, sorgo sacarino, entre outras [1,2]. 
Segundo Teixeira et al. [3], no que se refere a produção de álcool, o sorgo sacarino se assemelha à cana-de-açúcar, 

uma vez que o armazenamento de açúcares se localiza no colmos, além disso fornece quantidade de bagaço suficiente 

para geração de vapor para a operação industrial. Ainda de acordo este autor, o sorgo sacarino apresenta vantagens, tais 

como ser cultivado a partir de sementes e apresentar um ciclo vegetativo bem mais curto, de 120 a 130 dias e, produzir 

grãos que podem ser utilizados principalmente para alimentação animal na propriedade rural. 

Para MAY [4] o adequado desenvolvimento da cultura do sorgo sacarino, almejando-se altas produtividades de 

biomassa e, consequentemente, elevada produção de caldo por hectare está condicionado aos mesmos preceitos 

recomendados para qualquer cultura, tais como, adequado preparo de solo, boa fertilização de base e cobertura, controle 

de pragas e plantas daninhas. 

No que se refere o controle de plantas daninhas na cultura do sorgo, dependendo do grau de infestação da área, pode 

ser necessária uma capina mecanizada com o auxílio de um cultivador, nas entrelinhas de sorgo, ou capina manual. 

Entretanto, em virtude da inviabilidade técnicas destas práticas em algumas áreas agrícolas, além disso a elevação dos 

custos e redução da oferta de mão de obra no campo, o controle químico tem sido a forma de controle preferencialmente 

utilizada pelos produtores. Todavia, não existem herbicidas recomendados para uso em pós emergência. Dessa forma, 

geralmente recomendam-se apenas herbicidas à base de atrazine, ideal para controle de dicotiledôneas e algumas 

monocotiledôneas, em pré-emergência. Em áreas de produção, pratica-se a aplicação, logo após semeio, com solo 

úmido. Contudo, decorridos cerca de 30 dias, normalmente, tem-se o aparecimento de monocotiledôneas, 

principalmente capim-carrapicho, capim-marmelada e capim-colchão [4]. 

Segundo Oliveira Junior. et al [5] o atrazine pertence ao grupo dos herbicidas inibidores do fotossistema II e, além da 

sua atuação na inibição da fotossíntese, acredita-se que esta molécula tem efeito na peroxidação de lipídeos nas 

membranas celulares, fazendo com estas se desidratem e desintegrem-se, tendo como sintoma uma rápida clorose. Ainda 

segundo o autor, a taxa de fixação de CO2 declina poucas horas após o tratamento em plantas susceptíveis tratadas. Em 

plantas tolerantes, a taxa de fixação cai, porém a níveis não muito baixos e em poucos dias retorna ao normal nas 

sensíveis a taxa declina até próximo de zero em 1 ou 2 dias e não ocorre recuperação. 

Associada a outros fatores, a seletividade do herbicida a algumas espécies de plantas tem sido relacionado a processo 

de conjugação com glutationa nas folhas de plantas tolerantes, impedindo que a molécula chegue aos clorospastos e 

causem injúrias. Espécies como milho, Panicum miliaceum, Panicum dichotomiflorum, Digitaria spp. e Setaria spp. são 

especialmente adaptadas a fazer este processo de destoxificação [6]. 

Desta forma o objetivo deste trabalho foi avaliar a utilização do Atrazine em pós-emergência na cultura do sorgo 

sacarino, buscando-se determinar uma dose agronomicamente adequada. 

 

Material e métodos 

O trabalho foi conduzido em área experimental da Universidade Estadual de Montes Claros, campus Janaúba-MG, a 

533 metros de altitude, latitude 20°55’S e longitude 51°23’W. O clima, segundo a classificação Köpen é AW (tropical 

chuvoso, savana com inverno seco). A precipitação média anual é de 900 mm e a temperatura média anual é de 23°C. 

A cultivar utilizada foi a BRS-506, sendo a operação de semeadura realizada manualmente em setembro de 2012. 

Para tanto, semeou-se cinco sementes em vasos com volume de 7 dm
-3

 contendo como substrato um Latossolo Vermelho 

e esterco de curral curtido na proporção 3:1, respectivamente. Após a emergência das plântulas, procedeu-se o desbaste 

de modo que ficassem duas plantas por vaso. Os vasos foram mantidos a pleno sol sob sistema de irrigação por 

microaspersão. 

Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com os tratamentos arranjados em esquema fatorial 2x4x4. 

Sendo duas épocas de aplicação do produto em pós-emergência (22 e 38 dias após a emergência), quatro doses do 



 

 

produto (0,625 kg ha
-1

 de i.a; 1,25 kg ha
-1

 de i.a; 1,875 kg ha
-1

 de i.a e 2,5 kg ha
-1

 de i.a) e quatro períodos de avaliação 

(40, 54, 68 e 82 dias após a emergência.), com quatro repetições. 

As aplicações do herbicida foram realizadas pela manhã com condições climáticas favoráveis como umidade relativa 

do ar mediana a alta, velocidade do vento menor que 10 km h
-1

 e temperatura do ar entre 26 e 29 °C. Utilizou-se um 

pulverizador costal manual, mantendo-se a pressão constante de 3 kgf cm
-2

, calibrado para aplicar 274 L ha
-1

 de calda. 

A avaliação da fitotoxicidez foi realizada com base em escala visual, atribuindo-se notas que variaram de 1 (ausência 

de sintomas) a 9 (morte da planta). 

A média dos resultados de fitotoxicidez em cada vaso (unidade experimental) foi submetida à análise de variância e 

as interações significativas foram desdobradas.  

 

Resultados 

A análise de variância indicou que não houve interação entre os três fatores estudados, porém, todas as interações 

duplas para os fatores estudados foram significativas (Tabela 1). 

O desdobramento para os efeitos de época de aplicação (EA) e dose do produto (DP), representado na figura 1A 

demonstrou que quando a aplicação foi realizada aos 22 DAE não houve variação da fitotoxicidez em função da dose do 

produto e a média de fitotoxicidez foi de 4,664. Porém, quando a aplicação foi realizada aos 38 DAE observa-se que 

houve incremento exponencial da fitotoxicidez com o aumento da dose de Atrazine aplicada. Com o desenvolvimento 

das plantas, que tem como uma de suas características o crescimento do número e tamanho de folhas, há um 

consequente aumento da área de contato do produto com a planta, explicando possivelmente, os incrementos de 

fitotoxicidez para as maiores doses do produto quando aplicado aos 38 DAE. 

Dan et al. [7] avaliando a tolerância do cultivar de milheto ADR-300 ao atrazine também observou-se incrementos na 

fitotoxicidez com aumento das doses do herbicida, porém, este fenômeno foi mais marcante quando a aplicação foi 

realizada nos estádios mais jovens da planta. 

A interação época de aplicação (EA) e períodos de avaliação (PA), representada na figura 1B indicou que aos 22 

DAE não houve incremento da fitotoxicidez em função dos diferentes períodos de avaliação, porém, quando o Atrazine 

foi aplicado aos 38 DAE observou-se incremento linear de 0,146 unidades de fitotoxicidez para cada dia após a 

emergência (considerando o período após a aplicação do produto). 

Segundo Procópio et al. [8]  a tolerância de culturas a herbicidas depende de uma série de fatores, entre eles, o 

estádio de crescimento das plantas. Dessa forma, assim como pode ter acontecido para a interação anterior, é possível 

que o maior estádio de desenvolvimento da planta tenha proporcionado maior área de exposição da planta ao produto e 

os sintomas de fitotoxicidez provocados pela aplicação do produto foram cada vez mais perceptíveis com o decorrer do 

ciclo da cultura. 

Para interação dos efeitos de período de avaliação (PA) e dose do produto (DP) sobre a fitotoxicidez foi realizada a 

superfície de resposta ilustrada da figura 1C, onde é possível observar que a fitotoxicidez praticamente não foi 

influenciada pelas doses do produto, porém, os sintomas de fitotoxicidez foram incrementados com o passar dos dias 

após a emergência (considerado os períodos após a aplicação do herbicida). Desta forma, é possível entender que as 

injúrias provocadas logo após aplicação do herbicida não se recuperaram ao longo do ciclo da cultura, comprometendo 

o desenvolvimento da planta. 

 

Conclusões 

 Respeitada a dose de 2,5 kg ha
-1

 de ingrediente ativo, a aplicação de Atrazine aos 22 DAE apresenta-se como 

alternativa para o controle de plantas daninhas na cultura do sorgo sacarino. 
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TABELA 1. Resumo da análise de variância para os efeitos das épocas de aplicação, dose do produto e períodos de 

avaliação em relação a utilização do herbicida Atrazine na cultura do sorgo sacarino. Janaúba-MG. 

FV GL QM 
Época de Aplicação (EA) 1 155,3203** 

Dose do produto (DP) 3 0,9661ns 

Período de Avaliação (PA) 3 56,4036** 

(EA) x (DP) 3 6,4244** 

(EA) x (PA) 3 77,0286** 

(DP) x (PA) 9 2,9244* 

(EA) x (DP) x (PA) 9 2,2439ns 

Não-significativo (ns); Significativo a 1% (*) e; 

Significativo a 5% pelo teste F. 

 
Figura 1. Fitotoxicidez do Atrazine na cultura do Sorgo sacarino: A) Em função das doses do ingrediente ativo e das épocas de 

aplicação do produto; B) Em função das diferentes avaliações após a emergência e da época de aplicação do herbicida e; 

C) Em função das doses de ingredientes de ingrediente ativo e das diferentes avaliações após a emergência. 
 


