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RESUMO 

 

O girassol é uma cultura que vem sendo uma opção de rotação e sucessão de culturas, 

principalmente nas regiões produtoras de grãos, por possuir grande adaptabilidade a 

diversas condições climáticas. Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho 

forrageiro da planta de girassol em função da época de corte. O experimento foi 

instalado e conduzido em área experimental da Universidade Federal de São João del 

Rei, Sete Lagoas/MG, com delineamento experimental de blocos casualizados. O corte 

das plantas para a coleta de dados foi realizado aos 88, 97, 104, 110 e 118 dias após a 

emergência. As características avaliadas foram: altura de plantas, diâmetro de capítulos, 

diâmetro de colmo, peso de capítulos, número de plantas da parcela, massa verde e 

massa seca. A cultivar de girassol Helio 251 tem perda decrescente de peso de capítulos 

e massa verde a medida que se atrasa o corte das plantas a partir de 88 dias após a 

emergência. Não há alteração na altura das plantas, o diâmetro de caule e no diâmetro 

de capítulos após o florescimento. A cultivar Helio 251 teve perda de matéria seca em 

função da época de corte, sendo encontrado em 88 DAE o melhor número para 

toneladas/ ha
-1 

e, em 110 DAE, o melhor percentual para forragem, com valor médio de 

31,47% de matéria seca. Os ataques de Maritacas podem ter afetado na diminuição do 

capítulo e consequentemente na diminuição da massa seca das plantas.  

  

 

Palavras-chave: Forragem, época de colheita, Girassol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The sunflower is a crop that has been an option of rotation and succession of crops, 

mainly in the grain producing regions, because it has great adaptability to diverse 

climatic conditions. Thus, the objective of this work is to evaluate the forage 

performance of the sunflower plant as a function of the cutting season. The experiment 

was carried out in a experimental area of the Federal University of São João del Rei, 

Sete Lagoas, MG, Brazil, with a randomized complete block design. The plants were 

cut for data collection at 88, 97, 104, 110 and 118 days after emergence. The evaluated 

characteristics were: height of plants, diameter of chapters, stem diameter, weight of 

chapters, number of plants of the plot, green mass and dry mass. The Helio 251 

sunflower cultivar has a decreasing weight loss of chapters and green mass as plant 

cutting is delayed from 88 days after emergence. There is no change in plant height, 

stem diameter and in diameter of chapters after flowering. The cultivar Helio 251 had 

dry matter loss as a function of the cutting season, with 88 DAE being the best number 

for tons / ha-1 and, in 110 DAE, the best percentage for forage, with an average value of 

31.47% Of dry matter. The attacks of Maritacas may have affected in the reduction of 

the chapter and consequently in the decrease of the dry mass of the plants. 

 

Keywords: Fodder, harvest time, Sunflower 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O girassol (Helianthus annuus L.) é uma cultura que, nos últimos anos, vem 

sendo uma opção de rotação e sucessão de culturas nas regiões produtoras de grãos, por 

possuir grande adaptabilidade a diversas condições, como latitude, longitude e clima. É 

tolerante a seca principalmente por possuir um sistema radicular profundo que absorve 

maiores quantidades de água e nutrientes. 

Atualmente, a Ucrânia é a maior produtora e consumidora de girassol do mundo, 

com cerca de 11,3 milhões de toneladas produzidas na safra 2015/2016, com prévia de 

aumento de 10,8% para safra do ano de 2016/2017.  Em seguida vem a Rússia com 

produção de 9,7 milhões de toneladas, aumento em torno de 8,6% e a União Europeia, 

com cerca de 7,8 milhões de toneladas produzidas, mas com queda de 12%. A previsão 

é que aumente a safra mundial em torno de 1,1% comparado a safra anterior (CONAB, 

2016). 

A produção nacional de girassol no Brasil na safra de 2015/2016, girou em torno 

de 59,0 mil toneladas ou 61, 5%, menor que a safra passada. O Mato Grosso, que na 

maioria das vezes foi considerado o maior produtor, nessa safra ficou em segundo, com 

produção de 19.400 mil toneladas, queda de 83,3,% em relação a safra de 2014/2015. 

Em compensação, no estado de Minas Gerais, houve um aumento significativo de 2,4% 

com 21,0 mil toneladas produzidas. A expressiva queda da produtividade, ocorreu 

devido às condições climáticas menos favoráveis no período do plantio e o preço do 

girassol que não acompanhou os da soja e do milho, por exemplo. Em contrapartida, a 

estimativa é que a produtividade deva crescer em torno de 16,0% para a safra de 

2016/2017 (CONAB, 2016). 

No Brasil, por ocasião das épocas mais críticas para a alimentação de alguns 

animais, o girassol, por ter grande adaptabilidade, têm sido utilizado como planta para 

forragem, que é conservada em forma de silagem para suprir a escassez de alimentos 

nesses períodos. Por isso, busca-se híbridos de girassol forrageiro para produção de 

silagem com alto valor nutritivo para não comprometer a produção animal (Evangelista 

et al., 2016). 

O girassol ainda é utilizado para vários fins. Na alimentação humana, usa-se a 

semente; o óleo é utilizado diretamente sobre os alimentos, como saladas; óleos para 

frituras e produção de alimentos do dia a dia; óleo também é utilizado nos produtos 



industrializados como manteigas, leite e é utilizado ainda sobre a pele por conter 

proteínas e vitaminas, principalmente a vitamina. Além disso, a semente de girassol 

serve de alimentos também para pássaros, biocombustível, apicultura, flor ornamental e 

para alimentação via forragem para animais como os bovinos (GAZZOLA et al., 2012). 

Tendo em vista a alimentação dos bovinos, quando a pastagem por si só já não é 

suficiente para alimentar os animais, procura-se acrescentar com forragem de outras 

fontes e, neste caso, o girassol tem sido uma ótima opção. Essa forragem que é 

fornecida para a alimentação dos animais é armazenada e fermentada em forma de 

silagem, principalmente em períodos de seca. 

Por isso, é importante identificar o momento correto e adequado para realizar o 

corte dessa cultura obtendo maior eficiência no uso dessa oleaginosa como forrageira, 

subsidiando assim os produtores e agropecuaristas na definição de estratégias de manejo 

e uso. O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho forrageiro da planta de girassol 

(Helianthus annuus L.) em função da época de corte. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ORIGEM DO GIRASSOL 

 

O termo Girassol (Helianthus annuus L.) deriva do grego Helios, que significa 

sol e de anthus, significando: flor (CASTRO E FARIAS, 2005). Conhecida também 

como “flor do sol”, por movimentar sua inflorescência acompanhando os raios solares, 

até o momento da antese, posicionando-se, a partir dai, na direção leste (termo mais 

correto é o heliotropismo). 

Por muitos anos, acreditou-se que o girassol tivera sua origem no Peru, porém, 

pesquisas arqueológicas revelaram que, os índios norte-americanos, fizeram seu uso por 

volta de 3000 a. C., nos Estados de Arizona e Novo México (SELMECZI – KOVACS, 

1975). No México, mais precisamente em um sítio arqueológico de San Andrés, 

pesquisadores encontraram uma semente e um aquênio parcialmente carbonizados, que 

consideram uns dos mais antigos resquícios encontrados da planta. 

O girassol, no ano de 1510, fora levado por conquistadores espanhóis, do 

continente americano para o Jardim Botânico de Madri, Espanha, a princípio como 

planta ornamental e depois, acabou sendo usado como alimento (PUTT, 1997). Com o 



tempo, foi difundido para diversas partes da Europa, como na Rússia, no século XVIII, 

onde foi utilizado como planta produtora de óleo, só ganhando importância na Segunda 

Guerra Mundial quando, tornou-se a principal matéria prima para a fabricação do óleo 

combustível (LEITE et al., 2005). 

Em 1880, o girassol voltou para os Estados Unidos, por meio de fazendeiros 

que, inicialmente fizeram deste alimento para os animais e posteriormente, seu óleo foi 

o que fez com que houvesse mais de seu cultivo. 

Presume-se que no Brasil, o cultivo de girassol tenha iniciado por volta do 

século XIX, na região Sul, possivelmente pelos primeiros colonos europeus que 

consumiam suas sementes torradas e fabricavam uma espécie de chá matinal 

(PLEGRINI, 1985). Os primeiros indicativos de cultivo comercial foram constatados 

em São Paulo, em 1902, quando a Secretaria de Agricultura da época distribuiu 

sementes para os agricultores (UNGARO, 1982). 

 A partir daí, a cultura foi sendo disseminada, mas enfrentou muitas dificuldades, 

como a falta de conhecimento/estudo sobre o girassol, sobre as doenças, fungos, a falta 

de tecnologia, de mercado etc.  Só no fim da década de 70 que, o governo, determinou o 

aumento das pesquisas sobre essa oleaginosa, visando a substituição do petróleo por 

óleos vegetais (PELEGRINI, 1985). Em 1990 várias empresas se propuseram a 

fomentar a produção de girassol, aproveitando os maquinários das culturas de soja e 

milho e a sua tolerância a seca (LEITE et al., 2005). 

 

2.1.1 Botânica 

O girassol que se tem cultivado hoje, pertence ao gênero Helianthus annuus (L.), 

família das Compostas, compreendendo 49 espécies, 19 subespécies, sendo 12 anuais e 

37 perenes (CAVASIN JUNIOR, 2001). 

Leite et. al (2005), descreve a classificação botânica do girassol da seguinte 

forma: Reino: Plantae; divisão: Magnoliophyta; classe: Magnoliopsida; ordem: 

Asterales; familia: Asteraceae; gênero: Helianthus L e espécie: Heliantos annuus. 

A raiz principal do girassol pode atingir até 4 metros de profundidade e as 

secundárias, podem chegar a 50 cm de diâmetro em relação a planta, o que ajuda na 

absorção de nutrientes, com caule não-ramificado, ereto e simples. Por conta dessas 

características, é bastante resistente a seca e possui alta resistência ao tombamento 

quando seus capítulos atingem o peso elevado (CAVASIN JUNIOR, 2001). Esse 



sistema radicular cresce mais rapidamente que a parte aérea da planta, e a profundidade 

desse sistema vai depender dos atributos físicos e químicos do solo. 

De acordo com Rossi, (1998), “o girassol é uma planta de haste única, não 

ramificada, ereta, pubescente e áspera, vigorosa, cilíndrica, e com interior maciço”. A 

cor predominante é verde, mas quando maduro, torna-se amarelado escuro e quebradiço. 

É este, normalmente, o ponto para a colheita de grãos (Figura 1). 

De modo geral, as plantas de girassol possuem cerca de 25 a 40 folhas. Estas, 

apresentam variações quanto a tamanho, forma, intensidade de cor, pilosidade e ângulo 

do pecíolo. Os três primeiros pares de folha são opostos, sendo o primeiro com maior 

desenvolvimento da lâmina foliar; o segundo par é lanceolado (forma de lança), com 

maior desenvolvimento do pecíolo e bordos serriados; o terceiro, normalmente são 

triangulares, raramente codiformes e com bordos dentados (Vrânceanu, 1977).  A partir 

daí,as folhas crescem alternadamente: a distância entre o primeiro e segundo nó de 

folhas mais curtos; entre o segundo e o terceiro nó, maior; voltando a diminuir entre o 

terceiro e quarto nós e assim sucessivamente. 

A inflorescência é composta por flores sésseis, condensadas em receptáculo 

comum discoide e rodeada por um invólucro de brácteas, formando a parte superior do 

caule, chamado de capítulo. A orientação deste se dá na direção do sol devido ao 

crescimento diferenciado do caule, ocorrendo este movimento pela desigualdade da 

iluminação de um lado para com outro da planta, pois o lado sombreado cumula o 

hormônio regulador de crescimento (auxina), fazendo com que este lado cresça mais 

rápido do que a parte que está no sol, o que faz o capítulo inclinar-se para o sol. Quando 

o sol se põe, o capítulo retorna a posição inicial (leste) e a auxina é redistribuída na 

planta, esse é o chamado fenômeno do heliotropismo (CASTRO E FARIAS, 2005). 

As flores inseridas no receptáculo são de dois tipos: tubulosas (flores férteis) e 

liguladas (inférteis) (figura 1).. As tubulosas são hermafroditas, composta de cálice, 

colora, androceu e gineceu. Uma vez fecundadas, originam as sementes e os frutos. Elas 

ocupam toda a superfície do receptáculo, e dependendo da variedade, podem existir 

1000 a 1800 flores férteis em cada um deles (ROSSI, 1998). 

As flores liguladas são as primeiras a aparecer. Contornando o capitulo, há uma 

série de folhas, denominadas de brácteas, que impedem a queda natural dos frutos. 

Nascem do receptáculo floral antes da floração, separam-se e aí aparecem as flores 

liguladas e depois as tubulosas. 



O girassol também produz um fruto seco, do tipo aquênio, oblongo, 

normalmente achatado, composto pelo pericarpo (casca), e pela semente (polpa ou 

amêndoa). O pericarpo é uma casca fibrosa, o qual afeta no teor de óleo de acordo com 

sua proporção em relação ao aquênio, ou seja, aquênios que possuem a casca mais 

grossa e desgrudada das amêndoas, produzem menor teor de óleo (PEIXOTO, 2004). 

Existem dois tipos de sementes: as oleosas e as não oleosas. As sementes não 

oleosas são as maiores e a casca (pericarpo) pode ser removida facilmente. Estas são 

utilizadas para o consumo humano, como amêndoa e ração para pássaros; já as oleosas, 

são as que, como o próprio nome diz, possuem óleo e são utilizadas para a extração 

deste e produção de farelo, possuindo a casca mais aderida (LEITE et al.,2005). A cor 

da semente também influencia no teor do óleo: semente clara estriada possui menos teor 

de óleo enquanto semente negra ou negra estriada, vão conter mais óleo (CASTRO et 

al., 2005).  

De modo geral, a semente além de fonte de alimento para homens e animais, é 

também fonte de energia para a produção de biocombustível, contendo assim, grande 

valor comercial. 

 

 

Figura 1: Estrutura de uma planta de girassol. Fonte: Castiglioni et al, 1997. 



 

 

  

 

Figura 2: Duração das principais fases do desenvolvimento da planta de girassol. 

Fonte: Castiglioni et al, 1997. 

 

 

 

Tabela 1: : Exigência climática das principais fases do girassol. 

 

Germinação - 

Emergência 
Crescimento Florescimento 

Enchimento de 

aquênios 

Maturação 

de colheita 

4- 15 dias 45-70 dias 10- 15 dias 20-30 dias 20-30 dias 

Temperatura ótima 

20° C 

Temperatura 

ótima 25-27° C 
Temperatura < 35° C 

Temperatuta ótima 

20-26° C 
Período seco 

Solo bem 

estruturado 

Solo bem 

estruturado 
Solo bem estruturado Solo bem estruturado 

Alta 

temperatura 

Umidade no solo       

( 10-15 cm) 
pH > 5,2 

Consumo de água: 6-8 

mm/dia 

Consumo de água: 4-6 

mm/dia  

Consumo de água: 

0,5-0,7 mm/dia 

Consumo de 

água: 1,8-6,2 

mm/dia 

N-P-K disponível N-P-K disponível 

 

 

N-P-K 

disponível Polinizadores 

  Fonte: Adaptado de Castiglioni et al, 1997. 

 

2.2 PRINCIPAIS PRAGAS DO GIRASSOL 

 

2.2.1 Lagartas 

É fato que, ao introduzir uma cultura, insetos e doenças poderão acompanha-la, e 

com o girassol não é diferente. Essas pragas aparecem de acordo com o 



desenvolvimento das fases do girassol, principalmente na fase de floração, onde deve-se 

evitar o uso de inseticidas químicos por causa dos polinizadores, como as abelhas, por 

exemplo. 

As lagartas estão entre as pragas no girassol e estão presente na fase inicial. As 

principais, de acordo com Castro et al., (1996) e Gazzola et al., (2012) são: Lagarta do 

girassol, lagarta rosca, lagarta da soja e falsa medideira. 

 Lagarta do girassol (Chlosyne lacinia saundersi Dbloly): Uma das mais 

importantes, são de cor laranja com cerdas escuras, normalmente vivem agrupadas e 

atacam folhas e caule. Essas lagartas vivem em torno de 20 dias e, após esse ciclo, se 

transformam em borboletas alaranjadas com manchas pretas. Em caso de ocorrência 

severa, podem acabar completamente com toda a produção; 

 Lagarta-rosca (Agrotis ipisilon): Esta possui a cor acinzentada ou marrom 

(dependendo da fase de desenvolvimento) e quando adultas, se tornam mariposas. Nas 

plantas novas, atacam raízes e cortam o caule do girassol, logo acima do solo; 

 Lagarta da soja (Anticarsia gemmatalis): Principal vilã da soja, também 

pode esse se tornar a principal em uma produção de girassol, pois elas se alimentam das 

folhas e danificam os capítulos. 

 Falsa medideira (Rachiplusia nu): A lagarta falsa medideira apresenta cor 

verde claro, com duas linhas brancas ao longo do corpo e três pares de pernas falsas. Ela 

é desfolhadeira e quando adulta, se transforma em uma mariposa de cor escura com 

mancha brilhosa. 

 

2.2.2 Besouros 

 

Os besouros também são pragas que podem atacar na fase inicial da cultura do 

girassol, sendo três os principais como será visto a seguir. 

O Besouro da Vaquinha – Diabrotica speciosa possui a coloração verde, cabeça 

castanha e manchas amareladas. Atacam as folhas, perfurando-as na fase adulta, quando 

larvas, podem se tornar prejudiciais as raízes (GAZZOLA et al., 2012). 

Cyclocephala melanocephala, conhecido como besouro do girassol, ataca o 

capítulo, perfurando e destruindo as sementes. Possui 11 mm, contando com a cabeça e 

o seu prototórax é vermelho ferrugíneo (GAZZOLA et al., 2012).. 



Besouro Angora – Atylus Variegatus, causa problema tanto na fase de larva 

como adulto. As larvas atacam antes e após a germinação, causando falha no estande da 

cultura. Na fase adulta, atacam as folhas, o caule e alimentam do pólen do girassol. As 

asas anteriores são amarelas com pintas pretas (CASTRO et al., 1996) . 

2.2.3 Percevejos 

 

São os principais problemas na fase de frutificação, sendo os principais citados 

por Castro et al., (1996) e Gazzola et al., (2012): 

 Sacaptocoris Castânea (Percevejo Castanho): Ataca a raiz da planta, podendo 

causar grandes prejuízo por ser de difícil controle. Mede cerca de 8 mm com coloração 

amarronzada e pernas fossorais; 

 Nezara Viridula (Percevejo Verde): Possui a coloração verde uniforme e ataca o 

caule da planta; 

 Piezodorus Guildinii (Percevejo verde pequeno da soja): O adulto mede cerca de 

10 mm de coloração verde com faixa no protórax vermelha ou amarelada. Ataca 

principalmente o capítulo; 

 Euschistus heros (Percevejo marrom de soja): Este danifica o capítulo. Possui 

quando adulto cerca de 1 cm, de coloração marrom com dois espinhos laterias e uma 

mancha dorsal em forma de meia lua; 

 

2.3 PRINCIPAIS DOENÇAS DO GIRASSOL 

 

A cultura do girassol pode ser prejudicada, entre outros fatores, pela presença de 

doenças causadas por vírus, bactérias e fungos. Várias doenças já foram relatadas 

afetando a cultura do girassol no Brasil, como mosaico, mancha, podridão da medula da 

haste, mancha de alternária, podridão branca, míldio, ferrugem, bolha branca, oídio, 

mancha cinzenta da haste, mancha preta da haste, tombamento, podridões radiculares e 

podridões do capitulo.  

 

2.3.1  Doenças fúngicas 

A mancha de Alternaria (Alternaria spp) é umas das principais doenças, 

podendo ocorrer em todas as épocas de semeadura e em todas as regiões do Brasil. Os 



sintomas iniciais são pequenas pontuações necróticas, de coloração variável de castanha 

à negra, que com o tempo, podem coalescer e causar a desfolha precoce e assim, a 

diminuição da área fotossintética da planta, redução do diâmetro dos capítulos, do 

número de aquênios por capítulo e do teor do óleo, chegando – em casos severos- até a 

morte da planta (LEITE, 1997). 

Ainda, conforme Leite, (1997), outra doença causada por fungo é a Sclerotinea 

sclerotiorum, a chamada Podridão branca. Este fungo infecta a raiz e o colo da planta, a 

haste ou capítulo e também mata as plântulas infectadas causando falhas no estande. Os 

resultados dessa doença são: perca do peso da semente, número de sementes por 

capítulo e concentração da qualidade do óleo.  

A Podridão branca pode produzir três sintomas diferentes no girassol, são eles: 

 Podridão Basal: ocorre do estádio da plântula até a maturação. É uma murcha 

súbita da planta e uma lesão marrom clara, mole e encharcada que aparece na haste, 

podendo destruir seus tecidos. Consegue-se observar melhor na fase de floração, onde 

as plantas infectadas aparecem isoladas na linha de plantação; 

 Podridão na porção mediana na haste: Ocorre a partir do final do estádio 

vegetativo até a maturação. As folhas feridas são o alvo dessa infecção, que prossegue 

até o pecíolo, terminando na haste. Esta possui a lesão semelhante da podridão basal; 

 Podridão do capítulo: São lesões pardas e encharcadas no lado dorsal do 

capítulo, provocando apodrecimento interno deste. Acontece a partir do final da 

floração e a infecção pode começar em qualquer parte do receptáculo. 

Vale lembrar que em todas essas três formas da doença nota-se a formação de um 

micélio branco cobrindo a lesão e escleródios dentro ou fora da haste. Além disso, o 

fungo persiste durante muitos anos no solo, sendo assim, um perigo permanente para o 

girassol. 

Outra doença que pode ser muito destrutiva para o girassol e que também pode estar 

em todas as áreas de cultivação, é o Míldio (Plasmopara hastedii). Pode causar 

tombamento (quando infecta a raiz da plântula); crescimento lento ou nanismo, com 

folhas cloróticas e grossas; quando a infecção é sistêmica, as hastes ficam quebradiças 

com capítulos eretos e normalmente estéreis e galha basal. 

 

2.3.2 Doenças bacterianas 



Três se destacam entre as doenças bacterianas: mancha bacteriana, crestamento 

bacteriano e podridão da medula da haste. Essas duas primeiras, são causadas por 

diferentes espécies de Pseudomonas, mas os sintomas nas folhas, possuem grande 

semelhança, o que dificulta a sua caracterização no campo. Essas bactérias são 

transmitidas principalmente pela agua da chuva, mas também, pode ocorrer pela 

semente e espalham-se rapidamente em condições de clima quente e úmido. 

Observa-se na mancha bacteriana e no crestamento, pontuações em formato 

angular, levemente cloróticas e encharcadas no limbo foliar, que se tornam marrom a 

negras, formando lesões necróticas com estreitos halos amarelados. Essas lesões podem 

se agrupar e tomar grande parte da folha. Na face anterior, essas lesões possuem aspecto 

negro e oleoso, ou brilhante, e consumam a queda prematuramente das folhas infectadas 

(LEITE, 1997). 

A podridão da Medula da Haste (Erwinia sp),  é causada pela bactéria do gênero 

Erwinia carotovora, que forma uma lesão na haste e esta vai crescendo rapidamente. 

Dentro da haste, a doença faz com que ocorra a decomposição total dos tecidos da 

medula, que adquire coloração parda e odor característico e por fim, se liquefaz na 

região lesionada. Essa doença evolui de baixo para cima da haste da planta. O capítulo 

pode mostra-se pequeno e mal formado e as plantas ainda podem ter a haste quebrada, 

devido a destruição dos tecidos internos (EMBRAPA, 1993). 

 

2.3.3 Doenças Viróticas 

Conforme Leite, (1997) a doença virótica mais comum é o Mosaico Comum do 

Girassol, causado pelo vírus do mosaico do picão (normalmente no picão preto) e 

transmitido por pulgões.  

Causam um mosaico típico, com áreas verde claras distribuídas no limbo foliar e 

podem ocorrer manchas anelares, faixas verde escuras nas nervuras e presença de anéis 

concêntricos ou necróticos. Quanto mais cedo ocorrer a infecção, maior será a redução 

que a doença fará no tamanho da planta e da inflorescência. 

 

2.4 FENOLOGIA DA PLANTA DE GIRASSOL 

 

A fenologia envolve o conhecimento da vida vegetal em todas as etapas, como o 

crescimento, desenvolvimento, germinação, emergência, florescimento etc., até a 



maturação de frutos e sementes. Em um conceito cientifico, a fenologia é o estudo dos 

eventos periódicos da vida da planta em função da sua reação às condições do ambiente 

e sua correlação com os aspectos morfológicos das plantas (FANCELLI E DOURADO 

NETO, 2000).  

Para facilitar e adotar as melhores épocas para as práticas culturais em que se 

adota a escala fenológica, de acordo com a escala de Schneiter e Miller (1981), a 

variabilidade genotípica de girassol quanto a duração total do seu ciclo é de 65 a 165 

dias, sendo dividida entre fase vegetativa (V) e fase reprodutiva (R). 

A fase vegetativa integra a fase da emergência (VE) e o desenvolvimento das 

folhas (Vn), iniciando com a emergência das plântulas e terminando com o botão floral. 

Depois da emergência, os estádios vegetativos são definidos em função do número de 

folhas maiores que 4 cm de comprimento (da base da lâmina até sua extremidade). 

- VE (emergência): o ideal desse período é que ocorra em até sete dias 

(dependendo da profundidade do plantio). É o momento em que o hipocótilo emerge da 

superfície do solo junto com os cotilédones, aparecendo assim o primeiro par de folhas, 

as quais devem ter menos de 4 cm de comprimento. 

- Vn (desenvolvimento das folhas): período em que aparecem as folhas. Estas 

devem ter menos de 4 cm de comprimento e é definido por V1, V2, V3, V4. Em caso de 

envelhecimento natural das folhas, leva-se em consideração também o numero de folhas 

ausentes, identificadas no caule por meio de cicatrizes foliares. 

Na tabela 2 abaixo, será vista as fases reprodutivas da fenologia do girassol, 

conforme Schneiter e Miller (1981), desde quando surge o botão floral (onde começa a 

fase reprodutiva), até a maturação dos aquênios: 

 

 

 

Tabela 2: Fases reprodutivas da fenologia do girassol. 

R1 
Observa-se o aparecimento de um pequeno broto floral junto com as brácteas em 

formato de estrela ao seu redor; 

R2 
É a fase do alongamento do broto floral, distanciando-se 0,5 a 2,0 da ultima folha, a 

que está unida ao caule. 

R3 
Segunda fase do alongamento do broto, com uma distancia maior de 2,0 da ultima 

folha. 

R4 
Primeira fase do florescimento. Aparecem as primeiras folhas liguladas que 

normalmente são de cor amarela. 



R5 

Segunda fase do florescimento. Nesta, as flores liguladas já estão expandidas e todo o 

disco das flores está visível. São divididas em sub estádios, conforme a porcentagem de 

flores tubulares do capítulo que estão liberando pólen ou abertas: R5.1: 10% das flores 

estão abertas; R5.2: 20% das flores estão abertas; R5.3: 30% das flores estão abertas; 

R5.4: 40% das flores estão abertas e R5.5: 50% das flores estão abertas (floração 

plena). 

R6 
É a terceira fase do florescimento, onde as flores tubulares estão todas abertas e, as 

liguladas, murchas; 

R7 
Primeira fase do desenvolvimento do aquênio, onde o dorso do capítulo passa de verde 

à amarelo claro; 

R8 
É a segunda fase do desenvolvimento de aquênios. O capítulo torna-se amarelo escuro 

e as brácteas continuam verdes; 

R9 

Ocorre a maturação dos aquênios e as brácteas agora estão entre as cores amarela e 

marrom. 

 

Fonte: Schneiter e Miller (1981). 

 

2.5 CULTIVARES  

 

Cultivares são espécies de plantas melhoradas, como na sua coloração, no porte 

e até sua resistência a doenças. A característica que for melhorada deve se manter em 

todas as plantas da mesma cultivar e devem ser diferentes daquelas já existentes 

(MAPA, 2016). 

O nome de cada cultivar tem grande importância para sua comercialização e 

proteção, pois não são aceitas duas cultivares com o mesmo nome, as quais são 

protegidas pela Lei Nº 9.456/1997. No Brasil, podem-se buscar esclarecimentos sobre 

as nominações dos cultivares no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), na 

Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo e no site do MAPA , 

onde é disponibilizada uma aba para consulta das cultivares já registradas e protegidas. 

Os cultivares do girassol são especificamente para atender o consumo 

(alimentação humana, forrageira e produção de óleo), alto rendimento de grãos, 

aumento do teor de óleo, ciclo precoce a médio, porte reduzido, uniformidade de altura 

e floração, resistência a doenças, em especial a Mancha de Alternaria (Alternaria spp) e 

Podridão Branca (Sclerotinia sclorotium), capítulos planos e poucos espessos e a 

tolerância ao alumínio e à deficiência de boro (GAZZOLA et al., 2012). 

 Ainda segundo Castro e Farias,( 2005) após o florescimento, quando as folhas 

atingem o maior índice de área foliar, a ocorrência de déficit hídrico afeta severamente 



as folhas, causando a sua senescência precoce, reduz a translocação de fotoassimilados 

para os grãos, diminuindo o seu peso, a produtividade e o teor de óleo. 

Atualmente, a maioria das áreas cultiváveis no mundo são semeadas como 

variedades de sementes hibridas. Semente hibrida é um cruzamento de duas ou mais 

variáveis diferentes, resultando numa planta com traços de amplas variedades. 

Normalmente são mudadas geneticamente para obterem alguma característica que outra 

cultivar não teria, como por exemplo ser mais resistente a alguma doença.  O hibrido 

simples é o cruzamento de duas linhagens puras, enquanto o hibrido duplo, é o resultado 

do cruzamento de dois híbridos simples. Há também híbridos triplos, que são a 

combinação de uma linhagem pura com um hibrido simples, normalmente para alta 

tecnologia (CRUZ e PEREIRA FILHO, 2009). 

A semente híbrida é uma forte opção porque resulta em plantas mais uniformes, 

facilitando as operações de manejo e principalmente de colheita. Assim, a escolha deve 

ser baseada na experiência do produtor e na assistência técnica local (CRUZ e 

PEREIRA FILHO, 2009). 

 Existem vários híbridos disponíveis no mercado para várias finalidades. Em se 

tratando do girassol, a Embrapa em 2010-2011 lançou 3 novos híbridos simples para 

diferentes condições edafoclimáticas, com a finalidade da produção de óleo, são eles: 

BRS 321, BRS 322 e BRS 323. Estes possuem grande teor de ácido graxo linoleico, 

essencial para saúde humana. Ainda, as cultivares BRS 321 e BRS 324 – híbridos 

simples, lançadas pela Embrapa, possuem a finalidade de obter um ciclo precoce e alta 

adaptabilidade às condições climáticas do Brasil, com tolerância a seca e ao frio 

(CARVALHO, 2012), indicado, por exemplo, para os estados do Rio Grande do Sul, 

Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, 

Sergipe e Bahia (PORTAL BRASIL, 2014). A exemplo de híbridos triplos e duplos,  

temos: Helio 360, hibrido triplo e o M- 734, hibrido duplo com a finalidade de produção 

de grãos e  silagem de qualidade. 

A cultivar Helio 251, utilizado nessa pesquisa, é um hibrido simples com a 

finalidade de forragem de qualidade e considerado de grande estabilidade de produção 

quando esta é em grande escala, possuindo as características como: híbrido: simples; cor 

de aquênio estriada; ciclo médio; autocompatibilidade excelente; resistente ao míldio e 

tolerante a ferrugem  preta; resistente ao acamamento; altura média das plantas de 1,90 

m, densidade na colheita de 35.000 plantas ha
-1

; 42 % de média na produção de óleo; 

recomendado para todo o Brasil (HELIAGRO,2016 ). 



 

 

 

2.6 GIRASSOL COMO FORRAGEM 

 

A planta inteira pode ser utilizada como adubo verde e como forragem, tanto na 

forma de silagem como diretamente no cocho (CASTIGLIONI et al, 1997). 

A forragem é feita para colaborar na alimentação dos animais, normalmente a 

forragem é armazenada e fermentada em forma de silagem, principalmente em períodos 

de seca, quando a pastagem não é suficiente para alimentar os animais. A qualidade 

dessa silagem vai depender da eficiência do processo de fermentação dessa forragem, 

do estádio de crescimento da planta e por suas condições durante a colheita. Então, o 

principio básico na conservação da forragem é armazenar o excedente e conservar o seu 

valor nutritivo para que, quando for necessário o seu uso, permaneça estável e 

conservado, com o mínimo de perda (EVANGELISTA et al., 2016). 

É importante lembrar que, a forragem está diretamente ligada a nutrição animal e 

isso é responsável pelo ganho de peso, produção de leite, eficiência reprodutiva e 

lucratividade. Analisando o conteúdo de nutrientes da forragem pode-se adequar a 

suplementação necessária para as necessidades dos animais: “a qualidade da forragem 

pode ser definida como o potencial da forragem em produzir uma resposta animal 

desejada” (FONTANELI et al., 2009). 

Assim, o desempenho animal está correlacionado com o consumo da forragem 

porque ela é a principal fonte de nutrientes e, para se ter uma boa alimentação animal, é 

preciso de uma forragem de qualidade, ou seja, desde o plantio até a colheita da 

forrageira, deve-se tomar todos os cuidados para que não afete o processo de silagem 

(PINHEIRO et al., 2014). 

Como o girassol é adaptável a vários climas e possui normalmente uma boa 

quantidade de matéria seca, além de geralmente também conter alto valor protéico e 

valor energético (por causa do óleo), é considerado uma excelente forrageira 

(GAZZOLA et al., 2012). 

Comparando o girassol com as gramíneas como o milho, por exemplo, as 

vantagens são: maior tolerância ao déficit hídrico, menores temperaturas na fase de 

germinação, menor ciclo vegetativo, proporcionando mais de um cultivo no verão e a 



qualidade do produto ensilado. O valor protéico da silagem do girassol, têm mostrado 

valores superiores (REZENDE et al., 2007). 

A forragem armazenada na silagem, procura tentar manter os mesmos valores 

nutritivos da forragem verde, e aí entra a produção da matéria seca, que é uma variável 

muito importante para a ensilagem, por estar relacionada a ação de microrganismos 

deletérios a qualidade do material ensilado, a produção de influentes e à redução do 

consumo voluntário. A ensilagem, conforme Evangelista (2016), é o processo de cortar 

a forragem, coloca-la no silo, compacta-la e protegê-la com a vedação do silo, para que 

haja a fermentação. Entretanto, silagens com muita matéria seca favorecem a ocorrência 

de danos por aquecimento e mofo pela dificuldade de compactação. 

 Por isso, é recomendado ter em média de 26% para cortes com plantas 

apresentando cerca de 90% dos grãos maduros (Gonçalves et al., 2005) e no máximo 

35% de matéria seca na silagem. 

Já o baixo teor de matéria seca, limita a ensilagem do girassol, visto que, deve-se 

considerar que o girassol possui uma grande umidade e isso pode apresentar baixa 

qualidade da silagem, pois forragens com baixo teor de matéria seca aliado a grande 

umidade, não apresenta fermentação lática adequada, permitindo a formação de ácido 

buritico e assim, comprometendo a forragem. 

Para Instituto Agronômico - IAC, (2000), o ponto ideal para que se faça a 

colheita para obtenção de u ma forragem e consequentemente uma silagem de qualidade 

é quando a parte posterior do capítulo possui cor amarela, brácteas de cor castanho 

clara, folhas baixeiras murchas ou secas e quando nota-se uma resistência quando os 

grãos, são pressionados. Isso ocorre 85 dias após a emergência (genótipos precoces) e 

110 dias para genótipos com ciclo tardio. 

 

Tabela 3: Composição bromatológica das silagens de girassol, sorgo e milho.  

COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA DAS SILAGENS  

 
GIRASSOL SORGO MILHO 

MATÉRIA SECA (%) 30,1 30,68 32,76 

PROTEÍNA BRUTA(%) 11,73 7,97 8,65 

PROTEÍNA DIGESTÍVEL(%) 7,35 4,67 4,58 

FIBRA DETERGENTE ÁCIDO(%) 34,95 36,21 31,41 

FIBRA DETERGENTE NEUTRO(%) 65,88 71,65 68,34 

ENERGIA BRUTA KCAL/KG 4,993 4,373 4,536 

ENERGIA DIGESTÍVEL KCAL/KG 3,108 2,715 2,915 

ENERGIA METABÓLICA KCAL/KG 2,548 2,226 2,39 

Fonte: Cati, 2008. 



 

No girassol, o teor de proteína bruta é maior que o de milho, por exemplo, que é 

de 8,65 como mostra a tabela 3. Essa proteína bruta é considerada uma proteína 

verdadeira que provém de aminoácidos e esta, possui percentuais de nitrogênio. Na 

forragem, pode-se aumentar o percentual de nitrogênio, adicionando ureia, por exemplo, 

mas não o de proteína verdadeira. O girassol possui 65,88% de teor de fibra neutra 

detergente no geral, esta corresponde a celulose, hemicelulose e lignina. É o melhor 

indicativo para saber o teor de fibra e também já prever a qualidade da silagem (CATI, 

2008). 

 

2.7 ÉPOCA DE PLANTIO 

 

Como é sabido, o girassol é uma cultura extremamente adaptável sob várias 

condições ambientais. A época de seu plantio tem fator fundamental para o sucesso 

dessa cultura. Observando isso, a época ideal será aquela que permitirá satisfazer as 

necessidades da planta nas diferentes fases de desenvolvimento, reduzindo os riscos do 

aparecimento de doenças e assegurando assim, uma boa colheita (CASTRO et al., 

1996). 

Leite et al., (2005) acrescenta ainda que “a época ideal para a semeadura do 

girassol é determinada pela disponibilidade hídrica e pela característica de cada região”. 

É importante saber que, normalmente o plantio do girassol ocorre em áreas já 

agriculturáveis, com solos normalmente já corrigidos e em localidades com capacidade 

hídrica, e a época de semeadura varia de acordo com a região brasileira, cada qual com 

sua particularidade. 

Em relação ao fotoperíodo, de acordo com Castro et al., (1996) e Gazzola et al., 

(2012), o girassol tem seu rendimento pouco influenciado, é considerada, normalmente, 

como insensível. Porém, algumas variedades podem se comportar como plantas de dia 

curto (precisam ficar expostas à iluminação por um tempo inferior ao seu fotoperíodo 

crítico para que ocorra a floração), outras como plantas de dia longo, que dependem de 

iluminação por tempo superior ao seu fotoperíodo crítico. 

No Brasil, o girassol ocorre principalmente como segundo cultivo, chamado 

época de safrinha, especialmente após a cultura da soja, iniciando em fevereiro até o 

mês de Março, isso é muito comum na região Centro Oeste do Brasil. Em alguns 



estados, como o Rio Grande do Sul, o girassol se adapta bem ao cultivo como primeira 

safra (EMBRAPA, 2016). 

 Em Minas Gerais o girassol é plantado nos meses de fevereiro e março, sendo a 

colheita prevista para o período de julho e agosto, ou seja, realiza-se também a rotação 

de cultura, normalmente depois da colheita do milho ou soja (FAEMG, 2014). 

O girassol, graças ao seu sistema radicular, explora grande volume do solo, o 

que possibilita absorver água e nutrientes que serão importantes para seu cultivo. Como 

normalmente é realizada na safrinha, essa cultura já aproveita os nutrientes do solo já 

plantado, pois já estão corrigidos ou parcialmente corrigidos, nesse caso, os agricultores 

têm economia na adubação e por fim, mais lucro na colheita (CASTRO et al., 1996).  

Não se têm uma quantidade exata da necessidade hídrica do girassol, porém, 

segundo Castro e Farias (2005) e Castro et al. (1996),  o girassol necessita de 500 a 700 

mm de agua bem distribuídos ao longo do ciclo. Solos bem preparados e com alta 

capacidade de armazenamento de agua, permitem o girassol tolerar maiores períodos 

sem chuva ou irrigação. Em contrapartida, se houver um déficit hídrico, pode limitar o 

desenvolvimento da planta, principalmente na época de floração (que pode atrapalhar o 

rendimento dos grãos) e no enchimento dos aquênios (afetando a produção de óleo). 

Além disso, vale ressaltar que o girassol, para matéria seca principalmente, possui baixa 

eficiência no uso da água, sendo que, a cada litro de água consumido, produz menos de 

dois gramas de matéria seca, enquanto o milho, por exemplo, produz 4 (CASTRO et al., 

1996). 

Ainda, conforme Leite et al, (2007) são plantadas em média 40 a 45 mil plantas 

de girassol por hectare e usa-se para a adubação cerca de 40 kg de nitrogênio, 60 kg de 

fósforo e 80 kg de potássio por hectare, apenas para repor os nutrientes do solo já 

corrigido. O girassol possui raízes profundas e um sistema radicular pivotante bastante 

ramificado que explora muito bem a profundidade do solo e permite a reciclagem de 

nutrientes. Solos compactados dificultam a penetração, fazendo com que esse sistema 

não funcione muito bem, por não crescer em profundidade (CASTRO et al., 1996). 

 

2.8 PREPARO DO SOLO E PLANTIO  

O espaçamento mais adequado para essa cultura está entre 45 cm a 90 cm, sendo 

considerados os melhores espaçamentos dentro de 50 cm a 70 cm.  



A profundidade ideal de plantio deve ser de 3 a 5 centímetros, variando de 

acordo com o tipo de solo, pois em solos mais arenosos o plantio deve ser mais 

profundo por possuir uma capacidade de armazenamento de água e, solos mais argilosos 

o plantio deve ser mais raso, para se evitar também que a temperatura excessiva do solo 

nu durante o dia não afete o poder germinativo das sementes (KLEFFMANN GROUP, 

2016). 

Por fim, é importante salientar que, quando há utilização de vários cultivares, 

deve-se plantar primeiro os cultivares de ciclos mais longos, visando propiciar um 

melhor arejamento da área e reduzir os riscos de doenças (CASTRO et al., 1996).  

 

3 MATERIAL E METODOS 

 

O experimento foi instalado e conduzido em área experimental da Universidade 

Federal de São João del Rei, localizada em Sete Lagoas/MG. A área está localizada em 

terreno limítrofe a Embrapa Milho e Sorgo com as coordenadas geográficas 19º 

28’40”S e 44º 11’ 58” W e altitude de 769 metros. O solo da área é classificado como 

Latossolo Vermelho Distrófico de textura argilosa, comum na região. No local do 

experimento, o solo se encontrava um pouco compactado, pois esse local era usado 

como via interna do campus e ali transitava máquinas e veículos. 

O clima local segundo Köppen (Ometto, 1981) é do tipo AW (tropical 

estacional de savana, inverno seco), temperatura média anual 22,1 °C e precipitação 

média anual 1.290 mm. Os dados climáticos observados no período experimental 

(jan/2016 a abr/2016) foram: temperatura média 24,17 ºC; umidade relativa média 

56,09 %; precipitação total 580,41 mm (EMBRAPA, 2016). Os dados climáticos por 

decêndio durante o período experimental (temperatura média, precipitação total e 

umidade relativa média) se encontram na Figura 1. 

 

 



 

 

Figura 3: Dados climáticos, por decêndio, durante o período experimental (jan 2016 a 

abr 2016). Temperatura média (ºC), precipitação total (mm) e umidade relativa (%). 

Fonte: Estação Meteorológica da Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas – MG. 

 

Figura 4: Vista da área do experimento com a cultivar HELIO 251 marcada em 

vermelho UFSJ -  campus Sete Lagoas, Sete Lagoas - MG, 2016. 

 

O experimento foi instalado no período de verão do ano de 2016. O 

delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com 3 repetições. A 

área foi cultivada anteriormente com milho e com sorgo. O preparo do solo da área 

experimental foi utilizado uma aração e duas gradagens. A cultivar de girassol utilizado 

foi HELIO 251, sendo caracterizada por híbrido simples forrageiro com resistência ao 

acamamento e as seguintes doenças: D. Mildew, Alternária, e Mofo branco. É 

recomendada para todo Brasil com estabilidade na produção e relevância de alta 

produtividade. 

Início do estágio de florescimento 



A semeadura foi realizada de forma manual no dia 6 de janeiro de 2016 e a 

emergência ocorreu no dia 11 de janeiro, com espaçamento entre linhas de 0,7 metros e 

semeadura de 8 sementes por metro linear. A profundidade da semente foi de 

aproximadamente 5 centímetros sendo que a área foi separada em 15 parcelas com 4 

linhas de plantio de 4 metros linear cada uma utilizando as duas centrais para coleta de 

dados e observações. A população final foi ajustada, após desbaste realizado aos 34 

DAE (dias após emergência) (15 de fevereiro), para 70000 plantas ha
-1

. 

A correção do solo com calagem não foi necessária e, em todos os tratamentos, a 

adubação de semeadura foi de 400 kg ha
-1

 da fórmula N-P-K 04-30-10. A adubação de 

cobertura foi realizada aos 34 dias DAE, utilizando 300 kg ha
-1

 da fórmula N-P-K 20-

00-20 ao lado da linha de plantio. Aos 35 DAE foi realizada a adubação foliar com o 

bioestimulante organo-mineral ALGA. Utilizou-se 100 mL do produto para 20 L de 

água. A aplicação foi realizada com auxilio de uma bomba costal de 20 Litros com 

bombeamento manual. 

Dia 26 de Fevereiro e 31 de Março de 2016, foi realizado o controle da lagarta do 

girassol com dosagem de 150 ml/há do inseticida Curyom 550 EC (de contato e injeção 

do grupo químico organofosforados) VIDE BULA, devido ao nível de danos nas folhas. 

Outro controle realizado foi o de plantas daninhas, de forma mecânica com enxada no 

pré plantio e novamente realizado no pós plantio. 

O corte das plantas para a coleta de dados foi realizado aos 88, 97, 104, 110 e 118 

DAE, intervalos próximos ao de uma semana, retirando-se plantas de 3 parcelas (3 

repetições). Em cada parcela foram coletadas todas as plantas nas duas linhas centrais 

desprezando 50 cm nas extremidades de cada linha. 

A seguir, a descrição das metodologias para obtenção de dados das características 

avaliadas:  

a) Altura de plantas (m): determinada em 5 plantas representativas da área útil de 

cada parcela, medidas do solo até a inserção do capítulo. 

b) Diâmetro de capítulos (cm): determinada em 5 plantas representativas da área 

útil de cada parcela medindo com auxilio de um paquímetro.  

c) Diâmetro de colmo (cm): determinada em 5 plantas representativas da área útil 

de cada parcela, medidas a 20 cm acima do solo com auxílio de um paquímetro. 

d) Peso de Capítulos (kg): determinada com a pesagem dos capítulos de 5 plantas 

representativas da área útil de cada parcela. 



e) Número de plantas da parcela: determinada com a contagem total de plantas 

retiradas das duas linhas centrais da parcela. 

f) Massa verde: pesagem das plantas colhidas na área útil da parcela. Os valores 

obtidos foram expressos em t ha
-1

. 

g) Massa seca: secagem de amostras do material fresco em estufa com ventilação 

forçada de ar a 65 °C até peso constante, e pesagem em balança analítica. O peso 

resultante, com base na massa verde obtida, foi expresso em t ha
-1

. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância com o auxílio do 

programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2003) e para as diferenças significativas 

identificadas pelo teste F foi aplicado o teste de médias de Scott-Knott (5%).  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O resumo das análises de variância, para as características estudadas, está 

apresentado na Tabela 4. Houve efeito significativo da época de corte das plantas para 

massa verde, massa seca e peso de capítulo. Já para altura e diâmetro de plantas, 

diâmetro de colmo, diâmetro de capítulo e número de plantas não houve efeito 

significativo. 

Tabela 4: Resumo da análise de variância para altura de plantas (ALT P), em m, 

diâmetro de colmo (DIAM COL), em cm, diâmetro de capítulo (DIAM CAP), em cm, 

peso de capítulo (PES CAP), em kg de 5 plantas, número de plantas, plantas por 5,6 m
2
, 

massa verde, em t ha
-1

, massa seca, em t ha
-1

 da cultivar de girassol Helio 251 em 

função da época de corte das plantas  (DAE). UFSJ, Sete Lagoas - MG, 2016. 

         

FV GL ALT P 

DIAM 

COL 

DIAM 

CAP 

PES 

CAP NP P MVHA MSHA 

EPOCA 4 0,005
NS

 7,96
NS

 465,29
NS

 0,388** 98,26
NS

 841999674** 9227892* 

REP 3 0,014 6,13 97,57 0,019 6,46 5396323 301210 

ERRO 8 0,017 6,74 174,98 0,047 45,71 47065402 2588756 

CV (%)   7,30 13,15 10,99 32,69 22,19 25,65 27,09 

Média 

geral   1,79 1,97 12,036 0,66 30,46 26751,00 5938 
** significativo a 1%; * significativo a 5%; NS não significativo pelo teste t. 

 

Não houve diferença significativa na época de corte para  altura de plantas, o 

valor médio encontrado neste trabalho foi de 1,79 m. Porém são encontrados diferentes 



valores para altura de girassol, Santos (2008) informa que a altura varia entre 1,0 m e 

2,50 m, já Gazzola et al., (2012), descreve a altura do girassol variando de 1,20 a 1,80 

m, Castiglioni et al (1994) observaram plantas que variam de 0,5 a 4 m de altura. 

Conforme Tabela 4, é verificado que nessa pesquisa, o girassol Helio 251 chegou a 

altura de 1,79 m, ou seja, percebe-se que as plantas do girassol variam seus caracteres 

fenotípicos de acordo com seus genótipos e condiçõs endafoclimáticas, isso serve 

também para o tamanho do capítulo e do caule (CASTIGLIONI et al., 1994). 

Alguns fatores serão observados como a variabilidade genética, fertilidade do 

solo, disponibilidades de água, época de plantio, estádio de desenvolvimento da planta e 

número de plantas por unidade de área que podem influenciar na produtividade do 

girassol cultivado para silagem (TOMICH et al., 2003).  

Conforme Castro e Farias (2005), a cultura de girassol em geral, necessita de 

500 a 700 mm de precipitação pluvial durante o ciclo, bem distribuídos. Pode-se 

verificar que, nesse experimento, a distribuição foi irregular, conforme figura 1. O 

segundo decêndio foi a que mais houve precipitação, sendo só nessa fase 298,20 mm e 

nas outras fases, variando com o máximo de 63,60 mm no sétimo período, e o mínimo 

no quinto período, resultando em 16,20 mm. 

Não houve diferença significativa na época de corte para diâmetro de plantas, 

sendo encontrado como média 1,97 cm de diâmetro. Os valores encontrados por 

Gonçalves e Tomich (1999)  são de 1,5 a 9 cm  e por Gazzola et al., (2012) são de 1 a 8 

cm, no geral.  Para Evangelista et al., (2016), o caule juntamente com o capítulo têm 

grande impotância para a massa seca do girassol, por possuirem maior participação, o 

que pode levar e ajudar a se ter uma forragem e posteriormente uma silagem de 

qualidade. 

Não houve diferença significativa na época de corte para diâmetro de capítulo, 

sendo encontrado como média 12,036 cm. Não existem muitos estudos sobre valores 

exatos de peso e do diâmetro do capítulo, pois ele pode variar conforme o hibrido e as 

estruturas gerais de plantio, porém conforme Gazzola et al., (2012), o capítulo do 

girassol deve possuir, em geral, de 17 a 22 cm de diâmetro, já Gonçalves e Tomich 

(1999)  deve possuir cerca de 6 a 50 cm e, neste experimento, verificou-se que o hibrido 

Helio 251, possui 12,036 cm de diâmetro (Tabela 4). 

O peso de cinco capítulos teve comportamento linear e decrescente em função 

dos aumento de dias após emergência. Observa-se que para cada dia de atraso no corte 

há um decréscimo de 0,227 kg no peso de 5 capítulos. O valor máximo de peso de 5 



capítulos obtido  foi de 1,12 kg. Neste experimento, houve ataque de aves (Maritacas) 

(Figura 4), o que pode ter influenciado na perda de capítulo (Figura 3) e 

consequentemente, no peso massa verde (Figura 6). 

   

Figura 4: Plantas atacadas por Maritacas. Fonte: Elaborada pelo autor, 2016 

 

 
Figura 5: Peso de cinco capítulos em função da época de corte das plantas (Dias Após 

Emergência). UFSJ, Sete Lagoas - MG, 2016. 

 

Para número de plantas na parcela, não houve diferença significativa na época de 

corte sendo obtido 30,46 plantas por 5,6 m
2
. 

A massa verde teve comportamento linear e decrescente em função do aumento 

de dias após emergência. Observa-se que para cada dia de atraso no corte há um 



decréscimo de 10.19kg ha
-1

. O valor máximo de massa verde obtido foi de 49,16 kg ha
-

1
.   

Dependendo da variedade ou hibrido usado, das condições de clima e de solo, 

um hectare de girassol, produz em média de 20 a 40 t de massa verde, correspondendo 

de 2 e 4 t de massa seca (CAMARA, 2016). Observando a Figura 5, percebe-se que a 

produção de massa seca do hibrido Helio 251 é maior em relação a massa verde obtida. 

Exemplo disso foi a produção de massa verde no primeiro corte aos 88 DAE, em que se 

tem 49,16 t ha
-1

 e 6,91 t ha
-1

 de massa seca. Mesmo nos últimos dois cortes, onde houve 

diminuição tanto de matéria seca quanto de massa verde, ainda é visto mais massa seca 

produzida que o esperado. 

 

 
Figura 6: Produtividade de massa verde (MV) em função do número de dias após 

emergência. UFSJ, Sete Lagoas - MG, 2016. 

 

O corte do hibrido nesse experimento, iniciou-se após o florescimento, 

aproximadamente no estádio R5. Assim, observa-se que a porcentagem de massa seca 

teve comportamento linear cescente em função do atraso na época de corte das plantas. 

Para cada dia de atraso no corte há um acréscimo de  1,305% de MS. O valor máximo 

de porcentagem de massa seca obtido aos 118 dias foi de 54,92%.. 

A percentagem de matéria seca tem importância fundamental sobre a qualidade 

da forragem e silagem, mas é importante saber que, as recomendações para ensilagem 

em dias após o plantio ou emergência, como ocorre com o milho ou o sorgo, não se 

aplicam ao girassol, pois o teor de matéria seca da planta é variável conforme o estádio 



de desenvolvimento da cultura, do cultivar e das condições de cultivo (EVANGELISTA 

et al., 2016). 

 

 

Figura 7: Percentagem de massa seca (MS) em função do número de dias após 

emergência. UFSJ, Sete Lagoas – MG, 2016 

 

O ponto ideal para que se faça a colheita para se obter uma boa forragem, 

conforme a pesquisadora do IAC em Tecnologias (2000) e Pereira et al., (1999), é 

quando a parte posterior do capítulo possui cor amarela, brácteas de cor castanho clara, 

folhas baixeiras murchas ou secas e quando os grãos, ao serem pressionados, nota-se 

uma resistência. Isso ocorre aos 85 DAE (genótipos precoces) e 110 DAE para 

genótipos com ciclo tardio. Nesta pesquisa, o girassol alcançou esse estágio para o 

melhor corte no intervalo entre 102 e 109 dias, com uma data ótima aos 105 dias, 

estando próximo do valor médio de 30% de matéria seca para forragem conforme 

Gonçalves et al., (2000), onde 26% e o mínimo e 35% é o percentual máximo para se 

obter uma forragem de melhor qualidade. 

De acordo com Tomich et al., (2004), o girassol ainda possui muita água em 

relação aos 88 DAE, o que prejudica a fermentação da forragem, ou seja, acaba não 

tendo uma boa conservação, prejudicando o resultado final na ensilagem. Por sua vez, 

quando é ensilado tardiamente, com alta percentuais de matéria seca, tem produzido 

silagens com altas proporções de componentes da parede celular e baixos coeficientes 

de digestibilidade, portanto, de menor valor nutritivo. Por isso a importância de se 

manter entre as porcentagens de matéria seca encontradas por Gonçalves et al., (2005), 

de 26% a 35%. 

Não se deve levar em consideração apenas a contagem dos dias após a 

semeadura, estádio de desenvolvimento da cultura, cultivar e condições de para se 



determinar o ponto de colheita do girassol, mas também é fundamental a observação 

visual quanto às características relacionadas por Pereira et al. (1999) e a pesquisadora 

do IAC em Tecnologias (2000). 

Contudo, os ataques das Maritacas podem ter afetado na diminuição do capítulo 

e consequentemente na diminuição da massa seca, conforme o atraso de corte. O hibrido 

Helio 251, cultivado nos meses de Janeiro a Abril de 2016, no compus da UFSJ, em 

Sete Lagoas – MG, atingiu a melhor época de corte para a forragem, de acordo com as 

recomendações citadas no decorrer do texto, em 105 DAE, com aproximadamente 30% 

de matéria seca, quando possuía parte posterior do capítulo de coloração amarela, 

resistência das sementes, brácteas de cor castanho clara e folhas baixeiras murchas ou 

secas. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

A cultivar de girassol Helio 251 tem perda decrescente de peso de capítulos e 

massa verde a medida que se atrasa o corte das plantas a partir de 88 DAE. 

Não há alteração na altura das plantas, o diâmetro de caule e o diâmetro de 

capítulos após o florescimento.  

A cultivar Helio 251 têm um aumento de matéria seca em função da época de 

corte, sendo encontrado em 105 DAE o melhor ponto de corte com valor médio de 30% 

de matéria seca.  
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