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RESUMO: Realizou-se experimento em ambiente controlado com o objetivo de avaliar cinco 
níveis de reposição hídrica (20; 40; 60; 80; e 100% em função do lisímetro de drenagem) e três 
cultivares de girassol (Charrua, Aguará 6 e Olisun 3). As variáveis analisadas foram: partição de 
fotoassimilados do capítulo, folhas+caule e da raiz, produção total de aquênios, peso de 
aquênios cheios e peso de aquênios chochos. Os dados de cada variável foram submetidos à 
análise de variância, e quando significativos aplicou-se o teste de regressão polinomial para o 
fator reposição hídrica e teste Tukey para o fator cultivares. Realizou-se ainda análise de 
correlação de Pearson (r) entre as variáveis respostas nos tratamentos isolados e classificou-se a 
magnitude de correlação para as correlações que apresentaram significância em função do teste 
de P – valor. A cultivar Aguará – 6 apresentou maior partição de fotoassimilados da 
folha+caule que a cultivar Charrua. A maior produção de aquênios cheios foi verificada na 
reposição hídrica de 100%. O enchimento de aquênios dependeu significativamente de uma 
maior partição de fotoassimilados de folha+caule e capítulo. 

PALAVRAS-CHAVE: Helianthus annuus L, irrigação, variedades 

INTRODUÇÃO 

O girassol (Helianthus annuus L.) é uma espécie vegetal originária das Américas, 

apresenta importantes propriedades medicinais e grande aptidão ornamental (Silva et al., 2007). 

Mesmo a cultura de o girassol possuir alta adaptabilidade a diversas condições edafoclimáticas, é 

de extrema importância que as pesquisas sejam constantes, visando o desenvolvimento de 

tecnologias que buscam compreender melhor suas exigências (Backes et al., 2008). 

Dentre as tecnologias, a irrigação tem grande importância por fornecer água, sendo esta o 

principal limitante de produção. Dessa forma torna-se imprescindível que se leve em 

consideração o fator água disponível no solo, por ser importante ferramenta na recomendação 

da reposição hídrica, e de acordo com Guedes Filho et al. (2013), a planta aumenta sua energia 

para absorção de sais minerais e água à medida em que diminui a água disponível no solo. 

Kashyap e Panda (2001) relatam que a estimativa exata da demanda hídrica da cultura é um 

importante aspecto para o planejamento do cultivo, sendo que a quantidade de água requerida 

varia para cada cultura, e também entre os diferentes períodos de desenvolvimento. As 

necessidades hídricas das culturas são normalmente expressas mediante a taxa de 

evapotranspiração (ET), em mm d-1. Diante disso, um método de estimativa empregado em 

ambientes controlados é o lisímetro de drenagem que se baseia na água disponível no solo e que 

confere precisão e confiabilidade quanto à obtenção dos dados para o correto manejo da irrigação. 
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O estudo de níveis de reposição hídrica depende primordialmente da cultivar, o que é 

comprovado por Silva et al. (2011) avaliando as cultivares Catissol 01 e Embrapa 122 V-2000 

e Rigon; Rigon; Capuani (2013) analisando parâmetros genéticos e efeitos diretos e indiretos 

dos componentes de rendimento de aquênios em oito híbridos de girassol. 

O presente estudo buscou determinar o acúmulo de fotoassimilados e parâmetros de 

produção de aquênios, e a correlação de todas as variáveis para três cultivares do girassol 

submetidas a cinco níveis de reposição hídrica. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em ambiente controlado com temperatura e umidade 

relativa em torno de 27 ºC e 70%, no Instituto Federal Goiano, Campus de Rio Verde, 

localizado na região sudoeste do estado de Goiás, situado a 17º 47’ 53’’ latitude Norte e 51º 

55’ 53’’ latitude Sul com altitude de 743 m. 

Adotou-se o delineamento em blocos casualizados, em esquema fatorial 5 x 3, sendo, 

cinco níveis de reposição hídrica (RH) (20, 40, 60, 80 e 100%) e três cultivares (C) da 

Atlântica Sementes LTDA (Charrua, Aguará – 6 e Olissun – 3), dispostos em 3 blocos, cada 

qual com 15 vasos ou unidades experimentais, divididos em duas fileiras. 

A adubação do solo foi realizada por meio de fertirrigação, com MAP e KCl na 

quantidade de 0,86 e 0,58 g/Kg de solo respectivamente, e ureia parcelada em duas aplicações 

aos 20 e 40 dias após emergência com quantidade de 0,9 g/vaso em cada aplicação. Procedeu-se 

à aplicação de micronutrientes (Mo – 1,0; B – 0,5; Cu – 0,35; Mn – 3,0; Zn – 4,0; Mg – 2,0 %), 

via foliar e fertirrigação, aos 35 e 45 dias após semeadura, respectivamente, na quantidade de 4 

g/vaso, segundo análise do solo e recomendação para experimento em vaso de acordo com 

Novais (1991). 

Utilizaram-se seis vasos como lisímetro de drenagem para estimativa da lâmina, sendo 

os mesmos irrigados nas quantidades necessárias para ocorrência de drenagem. Para 

determinar a reposição hídrica de 100% utilizou-se a diferença do volume irrigado e drenado, 

a partir desta, determinou-se os níveis de 20, 40, 60 e 80%. 

Aos 100 dias após semeadura, foi efetuada a colheita, as partes constituintes da matéria 

do capítulo, da folha+caule e total, foram secadas em estufa de circulação de ar forçada a 65 

ºC por 48 horas. As partições foram pesadas em balança de precisão (0,01) para determinação 

dos pesos secos e após determinou-se a partição de fotoassimilados do capítulo (FOTOC), das 

folhas+caule (FOTOFC) e da raiz (FOTOR). 

Avaliaram-se ainda na colheita a produção total de aquênios (PA), peso de aquênios 

cheios (PAC) e peso de aquênios chochos (PACH). 

Os dados observados foram submetidos à análise de variância pelo teste F (p < 0,05), e 

aplicou-se o teste de regressão polinomial para o fator RH e o teste Tukey (p < 0,05) para o 

fator C, utilizando-se o programa SISVAR. Realizou-se análise de correlação de Pearson (r) 

entre as variáveis respostas nos tratamentos isolados e classificou-se a magnitude de 

correlação de acordo com Cohen (1988) e Dancey e Reidy (2006). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As variáveis de fotoassimilados do capítulo (FOTOC), raiz (FOTOR), folhas+caules 

(FOTOFC), peso de aquênios chochos (PACH) e produção de aquênios (PA) apresentaram 

diferença em função dos fatores isolados. Reposição Hídrica (RH), Cultivares (C) e o peso de 

aquênios cheios (PAC) demonstraram diferença para o fator C. 

Observa-se também que a cultivar Charrua apresentou maior FOTOR que Aguará – 6, 

porém observou-se o inverso para FOTOFC onde o maior incremento foi constatado na cultivar 

Aguará – 6 diferenciando-se da cultivar Charrua. A cultivar Olisun – 3 foi estatisticamente igual 

as demais cultivares para todas variáveis de partição de fotoassimilados e produção de aquênios. 

Já as cultivares Charrua e Olisun – 3 apresentaram PA e PACH maiores que Aguará – 6 (Figura 

1). 

 
Figura 1. Fotoassimilados no capítulo (FOTOC) (A), folhas+caule (FOTOFC) (B) e raiz (FOTOR) (C) do 

girassol em função da reposição hídrica 

Segundo Peixoto; Cruz; Peixoto (2011), as plantas que apresentam maior índice de área 

foliar conseguem interceptar maior quantidade de radiação solar e consequentemente a 

convertem em fotoassimilados, acumulando maior quantidade de massa seca e de acordo com 

Botelho; Perez (2001) acumulam maior quantidade de nitrogênio em suas folhas, pelo fato do 

nitrogênio ser constituinte de moléculas de clorofila e ácidos nucléicos. 

Com o objetivo de determinar genótipos superiores de girassol, bem como realizar 

estudos de correlação entre suas características, Pivetta et al. (2012) avaliaram seis híbridos de 

girassol em condições de safrinha no município de Palotina – PR e concluíram que para os 

componentes de produção, todas as variáveis apresentaram diferença significativa entre os 

híbridos e ainda, a maior massa de grãos por capítulo foi obtida no híbrido H360, com relação 

aos híbridos Aguará 3 e H358. Já o híbrido MG2 apresentou valores superiores para todos os 

componentes de produção. 

Y = 16,1555 + 0,2834**X - 0,0029**X2

R² = 0,95

0

5

10

15

20

25

20 40 60 80 100

F
O

T
O

C
 (

%
)

Reposição hídrica (%)

Y = 77,8958 - 0,5745**X + 0,0048**X2

R² = 0,99

60

62

64

66

68

70

20 40 60 80 100

F
O

T
O

F
C

 (
%

)

Reposição hídrica (%)

Y = 5,9486 + 0,2986**X - 0,0019*X2

R² = 0,85

0

5

10

15

20

20 40 60 80 100

F
O

T
O

R
 (

%
)

Reposição hídrica (%)

A B

C

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

1016



Silva et al. 2011, avaliaram a influência de seis lâminas de irrigação no desempenho 

produtivo de duas cultivares de girassol (Catissol 01 e Embrapa 122 V-2000) e) observaram 

comportamento significativamente diferenciado nos parâmetros diâmetro de capítulos e 

potencial de produção de aquênios para as cultivares. 

As variáveis FOTOC, FOTOR, FOTOFC, PACH e PA ajustaram-se ao modelo 

polinomial quadrático e PAC ao modelo polinomial linear (Figuras 1 e 2). 

Observou incremento do FOTOC até a RH de 48,86%, a partir desta, a variável foi 

negativamente influenciada até a RH de 100%, com um decréscimo de 32,9% em relação ao 

ponto máximo (Figura 1A). A partição de FOTOFC apresentou resultado inverso as demais 

variáveis de fotoassimilados, sendo que, até a RH de 59,8% e a partir desta, houve acréscimo 

dos resultados. Observou-se aumento de 7,35% entre RH de 60 e 100%, sendo esta, a maior 

variação para partição de FOTOFC (Figura 1B). Os valores de FOTOR foram negativamente 

influenciados a partir da RH de 78,6%, com redução de 4,93% até a RH de 100% (Figura 1C). 

Concomitantemente aos resultados de fotoassimilados, Silva et al. (2012) afirmaram que em 

função das condições de déficit hídrico, a produção de fitomassa seca total sofre interferência, 

além de ocorrer partições diferenciadas de fotoassimilados entre os órgãos aéreos das plantas. 

 
Figura 2. Produção de aquênios (PA) (A), peso de aquênios cheios (PAC) (B) e peso de aquênios chochos 

(PACH) (C) do girassol em função da reposição hídrica 

Visto que a fitomassa está diretamente associada com a partição de fotoassimilados, 

Soares et al. (2015) observaram que reposições hídricas crescentes de água promoveram 

aumento na fitomassa seca de caule, da parte aérea e fitomassa seca de capítulo e que os 

níveis de reposição hídrica até 120% da evapotranspiração aumentaram de forma linear a 

massa de sementes total do girassol. 
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O maior PA e PACH foram observados na RH de 76,67% e 66,06% com valores de 

43,73 g e 16,41 g, respectivamente (Figuras 2A e 2C). À medida em que se aumentou 1% da 

RH foi observado incremento de 3,36% para o PAC (Figura 2B). 

Silva et al. (2011), avaliaram seis lâminas de irrigação na cultura do girassol, e 

verificaram  que o potencial de produção de aquênios foi influenciado significativamente 

pelas diferentes lâminas de irrigação com ajuste linear, sendo que a máxima lâmina de 

irrigação (150% da ECA) proporcionou os maiores potenciais de produção de aquênios para 

as cultivares Catissol 01 e Embrapa 122 V-2000 nas condições edafoclimáticas do Vale do 

Curu, no Município de Pentecoste, CE. 

Viana et al. (2012), observaram diferença estatística em função da reposição hídrica 

para a massa de 1000 aquênios e produtividade do girassol, e verificaram que a aplicação de 

uma lâmina de 125% da evaporação do Tanque Classe A, foi a que proporcionou 

produtividade mais elevada frente as demais. 

A cultivar Olisun 3 apresentou correlação na RH de 20% para PAC com FOTOC e PAC 

com PA, e na RH de 40% correlação para FOTOFC com FOTOC e PAC com PA. A cultivar 

Charrua apresentou correlação na RH de 20% para FOTOFC com PA, na RH de 60% 

correlação para FOTOFC com FOTOC e na RH de 100% correlação entre PAC e FOTOFC. 

A cultivar Aguará 6 apresentou correlação na RH de 40% para FOTOR com FOTOC, na RH 

de 80% correlação para PA com FOTOC e PA com PAC e na RH de 100% observou 

correlação entre FOTOFC e PACH. 

Em função da magnitude, as correlações entre as variáveis significativas apresentaram 

forte correlação de acordo com Cohen (1988) e Dancey & Reidy (2006), respectivamente. 

No presente estudo, verificou-se pela análise de correlação que à medida em que se 

aumentou a partição de fotoassimilados nas folhas e caules houve maior produção de aquênios, 

uma vez, que frequentemente estas variáveis apresentam correlações significativas, como 

ocorreu para a cultivar Charrua na RH de 20 e 100%. Verificou-se também que a partição de 

fotoassimilados do capítulo apresentou correlação positiva com os parâmetros produtivos, o que 

foi verificado na cultivar Olisun 3 na RH de 20% e na cultivar Aguará 6 na RH de 80%. 

CONCLUSÕES 

A cultivar Aguará – 6 apresentou maior partição de fotoassimilados da folha+caule que 

a cultivar Charrua. 

A maior produção de aquênios cheios foi verificada na reposição hídrica de 100%. 

O enchimento de aquênios dependeu significativamente de uma maior partição de 

fotoassimilados de folha+caule e capítulo. 
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