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RESUMO: O sorgo é uma planta típica de clima quente, com características xerófilas, que 

além da baixa exigência em termos de fertilidade do solo. O Rio Grande do Norte apresenta 

boa parte do seu território em uma região de escassez de água, sendo o sorgo uma boa 

alternativa para a produção de grãos e forragem para os produtores do estado. Para que haja  

uma boa  produtividade é importante um manejo adequado da irrigação, e a  informação da 

eficiência do uso de água (EUA) é uma das formas de se avaliar o manejo de irrigação. O 

experimento foi conduzido na fazenda experimental pertencente a Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), no município de Apodi/RN (5º 37’ 38’’ S 

e 37º 49’ 55’’ O), com a cultura do sorgo Ponta Negra, utilizando-se um espaçamento de 0,10 

m entre plantas e 0,75 m entre linhas, em uma área de 3,6 ha. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar o desempenho do sorgo Ponta Negra em relação ao uso da eficiência da água sob as 

condições da Chapada do Apodi. 

 

USE EFFICIENCY DUAL PURPOSE SORGHUM WATER UNDER IRRIGATED 

CONDITIONS IN THE APODI PLATEAU 

 

ABSTRACT: Sorghum is a typical plant in hot weather, with xerophilous characteristics, that 

beyond the low demand in terms of soil fertility. The Rio Grande do Norte has much of its 

territory in a region with water scarcity, and sorghum a good alternative for the production of 

grain and fodder for the state's producers. Even there is a good productivity is important to a 

proper irrigation management, and water use efficiency of information (USA) is one way to 

evaluate the irrigation management. The experiment was conducted at the experimental farm 

belonging to Agricultural Research Company of Rio Grande do Norte (EMPARN) in the 
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municipality of Apodi / RN (5° 37 '38' 'S and 37º 49' 55 '' W), with the culture of sorghum 

Black Point, using a spacing of 0.10 m between plants and 0.75 m between rows in an area of 

3.6 ha. The objective of this study was to evaluate the performance of sorghum Ponta Negra 

in relation to water use efficiency under the conditions of Apodi Chapada. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) é uma planta típica de clima quente, com 

características xerófilas, que além da baixa exigência em termos de fertilidade do solo, 

apresenta tolerância aos fatores abióticos como estresse hídrico, salinidade e encharcamento. 

No entanto, a baixa precipitação e a distribuição irregular das chuvas estão entre os principais 

fatores que afetam o desenvolvimento de plantas forrageiras e produtoras de grãos como o sorgo 

cultivado, principalmente nas regiões áridas e semiáridas do Brasil (LIMA, 2013). 

A utilização de indicadores da eficiência do uso de água (EUA) é uma das formas de se 

analisar a resposta dos cultivos às diferentes condições de disponibilidade de água, pois 

relaciona a produção de biomassa seca ou a produção comercial com a quantidade de água 

aplicada ou evapotranspirada pela cultura (LIU; STUZEL, 2004; PUPPALA et al., 2005).  

Diante disso, o trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do uso da água para o 

sorgo sobre as condições na chapada do Apodi. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na fazenda experimental pertencente a Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), no município de Apodi/RN (Figura 1), com 

as coordenadas geográficas: latitude- 5º 37’ 38’’ S; longitude- 37º 49’ 55’’ O; e altitude de 150 

m, a 83 km de distância da cidade de Mossoró/RN. De acordo com a classificação climática de 

Köppen, o clima de Apodi é do tipo BSh, (muito quente e semiárido). 

A área cultivada foi de 3,6 ha na fazenda experimental, com a cultura do sorgo Ponta 

Negra, utilizando-se um espaçamento de 0,10 m entre plantas e 0,75 m entre linhas. 10 dias 

após a semeadura, foi realizado o primeiro desbaste, e aos 14 dias após emergência houve o 

desbaste final, deixando-se apenas 10 plantas por metro linear, resultando numa população de 

aproximadamente 133.333 plantas ha-1, o ciclo total da cultura foi de 92 dias. 
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Para determinar o uso de eficiência da água (EUA) foram utilizadas as equações: 

 

  100. 3 x
ETc

Ms
mkgEUA                  (1) 

 

em que:  

Ms: Matéria seca dos grãos (kg); 

ETc: Evapotranspiração da cultura (mm). 
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em que: 

Ma: Consumo de água pela planta durante o experimento (kg x ha-1); 

Ms: Matéria seca produzida pela planta durante o experimento (kg x ha-1). 

 

Foram também analisados a área foliar, que foi encontrado a partir do uso de discos 

foliares e índice de área foliar (IAF) que foi obtido pelo uso da expressão: IAF=AF/AT 

(WATSON, 1947); onde AF (cm2) é área foliar e AT (cm2) é área de terreno. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1, apresenta os valores de eficiência do uso de água em kg m-3 e kg de água x  

kg de matéria seca com base na evapotranspiração medida diretamente nos lisímetros e área 

foliar média no final do ciclo, aos 92 dias. 

 

Tabela 1. Eficiência do uso da água, área foliar média e índice de área de foliar aos 92 dias 

após o planto da cultura do sorgo em Apodi/RN. 

EUA – MS (kg. m-3) EUA – MS (kg.água .kg.MS) AF (cm2) IAF 

0,91343 1.094,775 2133,42 2,84 
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Em relação a EUA média em relação à matéria seca, o valor foi de 0,91343 kg x m-3, 

valores acima do encontrado por Santos (2012) trabalhando com a cultura do milho em 

Mossoró/RN, qual encontrou o valor de 0,59. 

Monteiro et al. (2004) estudando a avaliação do desempenho de sorgo forrageiro para o 

semiárido de Pernambuco que teve como objetivo avaliar o desempenho de 51 cultivares, os 

tratamentos que exibiram melhores desempenhos foram Hss-5, Hss-11 e Hss-14,com médias 

de 263, 256 e 178 kg de água/kg de matéria seca produzida. Tabosa et al. (2002), o valor médio 

para Pernambuco foi de 329 kg de água/kg de matéria seca produzida, valores bem menores do 

encontrado neste trabalho que foi de 1094,775 litros de água para converter  1 kg de matéria 

seca. A variação na eficiência de uso de água pela planta frequentemente forma a base para 

controle genético de produtividade sob condições de baixa umidade do solo (HANKS, 1983).  

A área foliar encontrada no trabalho apresentou valor muito próximo ao observado por 

Dan et al. (2010) em um experimento em Rio Verde/GO estudando o desempenho de plantas 

sorgo granífero sobre condições de sombreamento, que encontrou para o híbrido DKB 599 no 

estádio fenólogico de maturação fisiológica um valor de 2061,66 cm2. Em relação ao índice de 

área foliar, no experimento foi observado um valor de 2,84. Cruz, 2009 em um experimento 

realizado no Campus Delza Gitaí, na cidade de Rio Largo em Alagoas, trabalhando com 

adubação fosfatada para a cultura do sorgo granífero, observou um valor de 2,52 de IAF aos 70 

dias para o sorgo granífero.  Segundo MARCELIS et al. (1998) em um IAF de 

aproximadamente 3, 90% da radiação fotossinteticamente ativa é interceptada pelas folhas do 

topo do dossel. Para Pereira e Machado (1987) quanto mais rápido a cultura atingir o máximo 

IAF e quanto mais tempo a área foliar permanecer ativa, maior será a produtividade. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Sob condições de irrigação, na Chapada do Apodi com a cultura do sorgo, a eficiência 

de uso da água foi  de 1094,775 kg de água para a produção de 1 kg de matéria seca. 
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