
Conserva~aoepreparo do solo

CONSERVA<;Ao DO SOLO
A conservayao do solo tern como

objetivos usa-lo adequadamente, contro-
lar a erosao e explorar lucrativamente
a terra.

Para atingir esses objetivos, 0 pro-
dutor disp6e de praticas conservacionis-
tas, que podem ser de natureza mecani-
ca, vegetativa e edafica. As mecanicas
requerem uso de maquinas, as vegetati-
vas implicam na utilizayao das pr6prias
plantas, e as edaficas referem-se ao ajus-
tamento da capacidade de use, contrale
das queimadas, calagem, adubay6es etc ..

o metodo de controle da erosao
mais simples eo plantio em nlvel, sendo
este recomendado apenas para terrenos
de baixa declividade, isto e, que nao
ultrapassem 3 a 4%.

Vma pratica conservacionista isola-
da, as vezes, nao e eficiente. Recomen-
da-se a associayao de diversas outras
para garantir a eficiencia do sistema.
Associar, por exemplo, 0 terraceamen to
com preparo, plantio e cultivos em nl-
vel. A realizayao dessas operay6es em
nlvel tern ainda a vantagem de economi-
zar energia e tempo, alem de propiciar
o menor desgaste da maquinaria empre-
gada.

Tambem a rotayao de culturas
tem-se mostrado eficiente para a conser-
vayao do solo. Esta operayao tern ainda
a vantagem de propiciar aumentos na
produyao das culturas, em relayao ao
cultivo contlnuo. Dentre as vantagens
da rotayao, tern side observados urn
melhor contrale de plantas daninhas,
pragas e doenyas e uma maior eficiencia
no aproveitamento de nutrientes. A ro-
tayao soja-sorgo tem-se mostrado
promissora, principalmente em solos de
cerrado.

PREPARO CORRETO
DO SOLO

Antes das operay6es de arayao e
gradagem, alguns pontos devem ser con-
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siderados, principalmente aqueles rela-
tivos as condiy6es flsicas do solo, tais
como: textura, estrutura, existencia ou
nao de camadas adensadas, profundida-
de da camada aravel, grau de umidade
e outros.

A intensificayao do usa do arado
ou grades pesadas, sempre a mesma pro-
fundidade, traz problemas de compacta-
yao subsuperficial do solo, a qual, alem
de restringir a infiltrayao da agua, difi-
culta a penetrayao das ralzes, acelera
o pracesso de erasao, reduzindo conse-
quentemente a praduyao.

Recomenda-se que a arayao seja
executada logo ap6s a colheita, com a
finalidade de dar tempo suficiente para
a decomposiyao dos restos culturais in-
corporados. Deve-se variar, de ana para
ano, a profundidade de arayao (15 a

25 cm), para se evitar a formayao de
camada compacta, que normalmente
ocorre quando esta operayao e executa-
da sempre a mesma profundidade. No
caso de solos muito praguejados, ha ne-
cessidade de uma segunda arayao.

A gradagem e complementar ao pre-
para do solo. NormaJmente,.sao neces-
sarias duas, sendo a primeira quando se
observa infestayao de plantas daninhas
e a segunda, se posslvel, na vespera do
plantio.

o sorgo, em virtude do tamanho
das sementes, exige muitas vezes uma
terceira gradagem, para que se obte-
nham uma boa germinas;aq e emergen-
cia. Entretanto, 0 excesso de gradagens
desagrega 0 solo intensamente, aumen-
tando os riscos de erosao. E aconselha-
vel passar urn pranchao ou trilho ap6s
a ultima gradagem para melhor unifor-
mizayao do terreno, 'consequentemente,
para facilitar 0 plantio.

Fig. 1 - Esquemas dos sistemas de aracao a
serem realizados, primeiro ana (A) e segundo ana (8).



A ara~ao e gradagem devem ser exe-
cutadas no sentido dos terra~os. Quan-
do se dispoe de arados revers iveis , na
area compreendida entre dois terra~os
deve-se remover a terra sempre para
cima, compensando, assim, a tendencia
natural do seu arrastamento para a parte
inferior. Nesta opera~ao, 0 carnalhao
e refor~ado e 0 sulco morto permanece
no canal do terra~o, sendo portanto
tecnicamente 0 sistema mais recornenda-
vel.

Nas condi~oes. do estado de Minas
Gerais, 0 arado mais usado e 0 fixo e,
neste caso, sao necessarios cuidados es-
peciais no preparo do solo, para evitar a
forrna~ao de sulcos ou contra-sulcos em
urn mesmo lugar. 0 sistema indicado
para reduzir esse efeito consiste em se
alternar anualmente 0 sistema de ara·
~ao, conforme a Figura 1.

Em qualquer dos casos, as viradas
de retorno do trator nas extremidades
devem ser feitas com 0 im~lernento
levantado, evitando assim ara~ao e/ou
gradagem morro abaixo nesses pontos.

Nos terrenos pianos, deve-se alter-
nar, de ana para ano, 0 tombamen to da
leiva, para urn lado e outro, respectiva-
mente.

BERTONI, J. & BENATTI JR., R. Efeito da
diretyao do plantio e dos tratos culturais
na produtyao do milho. In: CONGRES-
SO BRASILEIRO DE CIENCIA DO SO-
LO, 14., Santa Maria, 1973. Anais ...
Santa Maria, Sociedade Brasileira de
Ciencia do Solo, 1974. p. 680-9.

PACHECO. E. B. Conservatyao e preparo do
solo. Inf. Agropec. Belo Horizonte,
~(56): 14-.Q,ago. 1979.

VIANA, A.C.; SILVA, A.F.; MEDEIROS,
J.B.; CRUZ, LC.; CORREA, A.L.;
RAMALHO, M.A.P.; VICENTE, J.e.;
OLIVEIRA FILHO, J.M.; FERNAN-
DES, M.R.; SANTOS, M.M. & FER-
RARI, R.A.R. Cultura do milho:
estado de Minas Gerais. In: EMPRE-
SA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECuARIA. Centro Nacional de
Pesquisa de Milho e Sorgo. Sete La-
goas, MG. Cultura do milho. Brasflia,
EMBRATER, 1983. p. 269-302. (EM-
BRATER. Articulatyao pesquisa-ex-
tensao, 3).

Metodos culturais de sorgo

No Brasil, a cultura do sorgo estd
localizada principalmente nas regioes
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sui,
sendo caracterizada por boa resistencia
iz seca, grande amplitude de epoca de
plantio, e por isso mesmo maior disponi-
bilidade e sistematizaftio de mtio-<1e-
obra e ampfas possibilidades de mecani-
zaftio da cultura.

Para um bom desenvolvimento da
favoura, stio necessarios cuidados com 0

manejo e tratos culturais, comuns a
qualquer cultura.

Recomenda-se 0 plantio do sorgo
no infcio do perfodo chuvoso, com 0 in-
tuito de fazer coincidir 0 cicIo da cultu-
ra com a esta~ao das chuvas. No Planal-
to Central Brasileiro, onde predomina a
vegeta~ao de cerrado, ocorre frequente-
mente nos meses de janeiro e/ou feve-
reiro urn perfodo de estiagem denomina-
do veranico, com dura~ao aproxirnada
de lOa 15 dias. Nas regioes com este
tipo de vegeta~ao, ou mesmo em algu-
mas regioes nordestinas onde ocorre de-
ficit de chuvas, 0 plantio deve ser pro-
gram ado para que os periodos mais crf-
ticos de agua para a planta, com os pe-
dodos de flora~ao e enchirnento de
graos, ocorram antes ou ap6s 0 veranico.

Considerando-se a grande varia~ao
cIimatica do Brasil, a epoca de plantio
de sorgo granifero e forrageiro possui a
seguinte distribui~ao: regiao SuI - 0

plantio e realizado desde 0 mes de se-
tembro ate mead os de novembro; re-
gioes Sudeste e Centro-Oeste - 0 plan-
tio do sorgo estende-se desde outubro
ate a segunda quinzena de novembro;
regiao Nordeste - de acordo com as ca-
racteristicas cIimaticas locais, 0 plantio
ocorre desde mar~o ate meados de abril;
regiao Norte - 0 plantio coincide com 0

das regioes Sudeste e Centro-Oeste, ou
seja, e realizado desde outubro ate 0

mes de novembro.

o sorgo sacarino, cujo objetivo e 0

colmo para moagem e obten~ao de
etanol ou alcool etilico, deve ser planta-
do nas regioes Sui e Centro-Sui, a partir
do inicio do periodo chuvoso ate, no
maximo, a prirneira quinzena de de-
zembro, pois a partir dai sua produ~ao
sofrera decrescimo face a sensibilidade
da maior parte das cultivares ao foto-
periodismo.

o plantio do sorgo na epoca apro-
priada, isto e, no periodo coincidente
com a esta~ao chuvosa, alem de garan-
tir born suprirnento de agua nos estadios
de germina~ao, florescirnento e enchi-
mento de graos, evita a ocorrencia de
outros fatores, como maior percentual
de paniculas vazias e maior ataque de
mosca-do-sorgo (Contarinia sorghico-
fa), os quais sao mais acentuados em
plantios tardios.

Sorgo Granffero e Forrageiro em
Sistema de Sucessao de Culturas

A sucessao de culturas constitui
uma pratica agricola das mais u tilizadas
nos ultirnos anos, pois, alem da utiliza-
~ao mais racional da terra, possibilita
ainda as seguintes vantagens: aproveita-
mento da adubayao residual da cultura
principal; maior produ~ao de graos/ha/
ana e maior utiliza~ao do equipamento
agricola, principalmente as colheitadei-
ras.

o sorgo vem sendo usado em cul-
tivo de sucessao com as culturas de soja,
arroz e amendoirn no estado de Sao
Paulo e com a cultura da soja no Oeste
do Parana, SuI de Goias e Triangulo Mi-
neiro. Em todas essas regioes, efetua-
se 0 plantio do sorgo em fevereiro, lo-
go ap6s a colheita da cultura de ve·
- ..rao.

Em algumas regi5e!'ao Rio Grande
do Sui, efetua-se ainda a sucessao sorgo /
trigo, sendo que neste caso 0 sorgo e
plantado logo no inicio da esta~ao chu-
vosa (setembro), para permitir 0 plantio
do trigo em mar~o.

Con forme salientado, em todos


