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RESUMO
O girassol está entre as quatro culturas de maior produção de óleo comestível do mundo, e destaca-se por sua ampla
adaptação a diferentes condições edafoclimáticas. Objetivou-se com este estudo avaliar o desempenho agronômico de
seis genótipos de girassol no noroeste do Paraná, na safra 2014/2015. O estudo foi conduzido na Fazenda Experimental
da Universidade Estadual de Maringá, no município de Maringá, o experimento foi composto de seis tratamentos, com
quatro repetições cada. As parcelas experimentais possuíam 6 linhas com 5 m de comprimento, espaçadas enre si em
0,9 m, somando uma área 27 m² por parcela, totalizando uma área de 648 m². Realizou-se a avaliação do desempenho
agronômico destes genótipos analisando as seguintes características: rendimento de grãos, altura de planta, peso de mil
aquênios e maturação fisiológica. Os dados coletados foram submetidos à análise de variância e ao teste Scott-Knott, a
5% de probabilidade. Sendo os genótipos avaliados: HELIO 251, BRS G43, MG 360, SYB 045, BRS 387 e BRS G30.
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1 INTRODUÇÃO

A planta de girassol (Helianthus annuus L.) é uma oleaginosa de ciclo anual, que possui como
origem o continente Norte Americano. Atualmente é cultivada em todos os continentes em área que
atinge  aproximadamente  24  milhões  de  hectares.  Além disso,  destaca-se,  mundialmente,  como
sendo a quinta oleaginosa em produção de grãos e entre as quatro principais culturas produtoras de
óleo comestível. 

A cultura do girassol apresenta importantes características agronômicas, como elevado teor
de  óleo  nos  grãos,  maior  tolerância  à  seca,  ao  frio  e  ao  calor  que  a  maioria  das  espécies
normalmente  cultivadas.  Ainda  apresenta  ampla  adaptabilidade  a  diferentes  condições
edafoclimáticas e seu rendimento é pouco influenciado pela latitude, pela altitude e pelo fotoperíodo. 

O óleo bruto de girassol pode ser considerado uma matéria-prima de fácil obtenção quando
comparado à soja justamente porque a cultura apresenta altos teores de óleo vegetal, da ordem de
40 a 54%. Isto permite que a extração do óleo seja realizada por um simples processo mecânico,
com a concomitante obtenção de uma torta de excelente valor nutricional.  Após o processamento de
um megagrama de grãos de girassol  são produzidos,  em média,  400 kg  de óleo  de excelente
qualidade,  250 kg de casca e 350 kg de torta,  com 45% a 50% de proteína bruta, sendo este
subproduto basicamente aproveitado na produção de ração animal, em misturas com outras fontes
de proteína.

Além das particularidades agronômicas, o girassol pode ser uma boa opção de cultivo para
rotação  ou  sucessão  de  cultura  nos  diferentes  sistemas  de  produção  no  Brasil,  devido  à  boa
qualidade e quantidade do óleo  e  pela  grande diversidade de coprodutos.  O girassol  pode ser
cultivado em diferentes épocas de semeadura.  Trata-se de uma cultura pouco difundida no Brasil,
mas certamente o interesse por essa oleaginosa crescerá devido às suas potencialidades para a
utilização como biodiesel. O Brasil participa somente com 0,5% da produção mundial de girassol,
sendo que possui destaque de cultivo e produção de sementes em Mato Grosso (67,9%), Goiás
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(13,5%), Ceará (1,7%), Paraná (1,0%) e Bahia (0,4%) (CONAB, 2010). A produtividade do girassol
em termos de sementes gira  em torno de 1700 kg  por  hectare.  As sementes oleaginosas são
economicamente mais importantes e, a partir delas, são produzidos o farelo de girassol, a torta e
seus derivados, após a extração do óleo. Objetivou-se com este trabalho avaliar as características
de diferentes genótipos de girassol na cidade de Maringá.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em um latossolo vermelho distrófico, na Fazenda Experimental
de Iguatemi (FEI) localizada na região Noroeste do Estado do Paraná (lat. -23° 20’ 47.7”, lon. -52°
04’ 18” e altitude de 550 m), pertencente à Universidade Estadual de Maringá (UEM), no município
de Maringá-PR, sendo um dos locais avaliado pela Rede de Ensaios de Avaliação de Genótipos de
Girassol 2014, coordenado pela Embrapa Soja. 

O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados com quatro repetições. Os
genótipos semeados foram: HELIO 251, BRS G43, MG 360, SYB 045, BRS 387 e BRS G30. A
parcela foi constituída de 6 linhas de 5 m de comprimento, com espaçamento entre linhas de 0,30 m
e 0,90 m entre plantas. As duas fileiras centrais, excluindo 0,50 m nas cabeceiras foi definido como a
área útil. A semeadura foi realizada em 2014, sendo utilizado o preparo de solo convencional. A
adubação foi realizada de acordo com a análise química do solo e recomendações para a cultura do
Girassol  conforme EMBRAPA (1997).  O controle de plantas daninhas foi  realizado por meio de
capinas manual.  Aos sete dias após a emergência (DAE), foi  realizado o desbaste deixando 19
plantas/linha. Avaliou-se na área útil de cada parcela as seguintes variáveis: altura de planta (obtida
da média de 10 plantas competitivas na área útil, medidas em plena floração. A medida foi obtida do
nível do solo até a inserção do capítulo); maturação fisiológica (quando 90% das plantas da parcela
apresentarem capítulos com brácteas de coloração entre amarelo e castanho-30% de umidade nos
aquênios), peso de mil aquênios e produtividade que foi extrapolada da área útil da parcela para
uma produção em hectares.

A colheita dos capítulos foi realizada manualmente nas duas linhas centrais de 5 m, em R9,
com auxílio  de  tesoura  de  poda.  Posteriormente  realizou-se  a  secagem natural,  trilha,  limpeza
manual e pesagem. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância seguido do teste
de média, Scott-Knott, ambos a 5% de probabilidade, com auxílio do programa estatístico SISVAR.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Visualizou-se que pelo teste de Scott-Knott com 5% de nível de significância não houve efeito 
significativo entre os diferentes genótipos estudados, com relação às variáveis maturação fisiológica 
(dias), altura de plantas (cm) e produtividade de aquênios (kg ha-1) (Tabela 1).

Tabela 1: Avaliação de características agronômicas de híbridos de girassol do Ensaio Final da Embrapa 
2014, conduzido em Maringá (PR). UEM, 2014

Genótipo Maturação fisiológica
(dias)

Altura de planta (cm) Peso de mil aquênio
(gr)

Produtividade kg ha-1

HELIO 251 129 a 199,25 a 47,93 a 1316,94 a
BRS G43 127 a 171,55 a 58,51 b 975,00 a
MG 360 127 a 184,25 a 56,64 b 1023,61 a
SYB 045 127 a 202,75 a 52,76 a 1059,72 a
BRS 387 128 a 191,50 a 57,39 b 941,66 a
BRS G30 126 a 211,75 a 51,06 a 886,10 a

Letras distintas diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.
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Com relação à análise de peso de mil aquênios existiu uma variância com relação aos dados 
experimentais, assim os genótipos BRS G43, MG 360 e BRS 387 superaram os demais genótipos, 
mas não diferiram entre si.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que pelas análises realizadas não ocorreu diferença significativa na avaliação da
maturação fisiológica,  na altura das plantas e na produtividade.  Já para a variável  peso de mil
aquênios BRS G43, MG 360 e BRS 387 foram superiores. Com isso levando em consideração os
percentuais médios dos componentes do aquênio: agua 4,8%, proteína 24,0%, carboidratos totais
19,9%, resíduo mineral 4,0% e óleo 47,3% (LEITE et al., 2005). Pode se verificar então que quanto
maior o peso de aquênios maior será o percentual de óleo produzido.
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