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Introdução



QUARTA OLEAGINOSA EM PRODUÇÃO 

DE GRÃOS E A QUINTA EM ÁREA 

CULTIVADA NO MUNDO



Top Sunflower Seed Producers - 2005
(million metric ton)

Russia 6.3
Ukraine 4.7
Argentina 3.7
China 1.9
India 1.9
United States 1.8
Turkey 1.0
Bulgaria 0.9
South Africa 0.7
Serbia 0.5

World Total 31.1
Source:
UN Food & Agriculture Organisation (FAO)[2]



2
USOS DO GIRASSOL



-400 kg de óleo 
-250 kg de casca  
-350 kg de torta, com 45% a 50% de proteína bruta, 
(produção de ração, em misturas com outras fontes de 
proteína)

Numa Tonelada de Grãos



PRENSAGEM

TORTA ou FARELO

ÓLEO



ALIMENTAÇÃO ANIMAL

Da extração do óleo, dos grãos triturados e 
da silagem....

TORTA ou FARELO



ALIMENTAÇÃO ANIMAL

• Silagem do girassol: Alto valor energético podendo 
apresentar teor de proteína 35 % superior ao do milho

• A melhor época para o corte é na maturação fisiológica 
(teor de umidade  entre 28% a 30% )



Ponto de corte 



A torta gorda (20% de óleo) do girassol pode ser incluída 
em 15 a 20% na ração de aves e suínos. Em bovinos, não 

tem restrição (inclusão de 20 a 30% na ração concentrada). 
Destaque: Alimentação de caprinos no Nordeste



SÍMBOLO DE VIDA SADIA

Óleo com propriedades 
funcionais

Alta relação entre ácidos graxos 
poliinsaturados e  saturados 
(65,3%/11,6%), com 65% de 

ácido linoleico (essencial; grupo 
dos ácidos graxos ômega 6) 

Prevenção de doenças cardiovasculares e 
controle do nível de colesterol (LDL) no sangue

Excelentes características 
físico-químicas e nutricionais

(ácidos graxos poliinsaturados
auxiliam na condução de gorduras para o 

fígado)



Instabilidade Geopolítica; Escassez de Petróleo; 

Importação de diesel; Preocupações ambientais 

(aquecimento global e efeito estufa)

Oportunidade do Biodiesel



A CULTURA DO GIRASSOL

Produção de Biodiesel

TRANSESTERIFICAÇÃO

Óleo Vegetal ou Gordura Animal Álcool (Etanol ou Metanol)

BIODIESEL GLICERINA+

Indústria de 
cosméticos

Similar ao
Diesel



A CULTURA DO GIRASSOL

Produção de Biodiesel

CRAQUEAMENTO

Óleo Vegetal ou Gordura Animal

Aquecimento (processo de

Pirólise), na ausência de Ar ou 

Oxigênio, a temperaturas

Superiores a 450 oC 

BIODIESEL



Características de Espécies com 
potencial para Biodiesel



-Adubação verde

-Alimentação humana
e de pássaros

-Ornamental

OUTROS USOS



É possível a produção de 40 a 45 kg de mel/ha (duas colméias)

Custo de instalação
195 reais = 4 caixas de melgueira + 2 caixas de ninho
48 reais = 40 castilho de melgueira
30 reais = 20 castilho de ninho
30 reais = cera alveolada
298 reais = Total



como planta
ornamental



GIRASSOL 
CONFEITEIRO

(Confectionary sunflower)



Comum

Com potencial confeiteiro



A CULTURA DO GIRASSOL

CLIMA E ZONEAMENTO
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A CULTURA DO GIRASSOL

CLIMA E ZONEAMENTO
(Ecofisiologia e Fenologia)

3.1



Ambiente Fisiologia, Fenologia, Agronomia Resposta

TECNOLOGIATECNOLOGIA



TEMPERATURASTEMPERATURAS

0ºC       10ºC                                    30ºC        35ºC

Danos por frio

Danos por 
calor

Ideal

(culturas em geral)



Ciclo Médio: De 100 a 150 dias

-dependendo do genótipo,

localização geográfica, 

disponibilidade de água 

e nutrientes

O fator temperatura é 

mais importante que o

fator fotoperíodo



V4

Fases de desenvolvimento e exigências térmicas e hídricas

Estádio vegetativo até início do estádio reprodutivo

50 a 70 dias de duração (aproximadamente 40 dias)

Temperaturas entre 23 a 28ºC

Necessidade hídrica entre 0,5 a 6 mm ao dia
(crescente com a proximidade do florescimento)

V-E a R1

Folhas maiores que 4 cm

Aparecimento do botão floralR1

V-E



Fases de desenvolvimento e exigências térmicas e hídricas

FlorescimentoR1-R4 = Aproximadamente 15 dias

R4 a R6

R4

Primeiras flores liguladas (floração inicial)

R6

Temperaturas de 20 a 24 ºC

Necessidade hídrica entre 

4,0 a 6,0 mm ao dia

Temperaturas < que 35ºC

Necessidade hídrica entre 

6,0 a 8,0 mm ao dia

30 a 45 Dias Flores liguladas murchas

(floração final)

R5

100% das flores abertas

(Segunda fase do florescimento)



Fases de desenvolvimento e exigências térmicas e hídricas

Desenvolvimento de Aquênios

• Primeiro fase (R7)– dorso do capítulo torna-se amarelo claro (a)
• Segunda fase (R8)– dorso do capítulo torna-se amarelo escuro 

e as brácteas ainda estão verdes (b)

a b

R7 R8



Fases de desenvolvimento e exigências térmicas e hídricas

Maturação Fisiológica (R9)

• Maturação dos aquênios – as brácteas estão entre as 
cores amarela e castanho.

• Duração: De 15 a 25 Dias
• Período Seco



Colheita



Representação esquemática da duração das principais fases de desenvolvimento do
girassol, com as respectivas exigências térmicas e hídricas.

Fase vegetativa Fase reprodutiva 

Germinação/ 
Emergência Crescimento Floração 

Enchimento 
de  

aquênios 

Maturação 
fisiológica 

 Lento Acelerado    
Duração: 

4 a 10 dias 
Temp. 23oC 
Água/dia: 

0,5 a 0,7 mm 

Duração: 
50 a 70 dias 

Temperatura 23 a 28oC 
Água/dia: 

0,7 a 6,0 mm 

Duração: 
10 a 15 dias

Temp. <35oC
Água/dia: 

6,0 a 8,0 mm 

Duração: 
20 a 30 dias 

Temp. 20 a 24oC
Água/dia: 

4,0 a 6,0 mm 

Duração: 
15 a 25 dias 
Período seco 

 



GILMORE & ROGERS (1958)
TbTmínTmáxGD −+= 2/.).(

Responde a graus-dia
1600 a 1700 unidades de calor

(Floração com 850)

Temperatura base entre 6 e 8 ºC

Fases de desenvolvimento e exigências térmicas e hídricas



Exigências Climáticas

- A faixa entre 10º a 34ºC é tolerada

- 500 a 700 mm de água, bem distribuídos ao longo do ciclo, 
resultam em rendimentos próximos do máximo

- Seca na floração – Prejudica o rendimento 

-Seca na granação – Prejudica a produção de óleo 

- Temperaturas superiores a 35º C provocam  redução do teor 
de óleo



A CULTURA DO GIRASSOL

CLIMA E ZONEAMENTO
(Regionalização e Épocas de Semeadura)

3.2



Fonte: IBGE





Época de Semeadura
A época de semeadura pode 

explicar as diferenças entre o 
sucesso e o fracasso de 

culturas anuais, entre elas o 
girassol 



01Ago       30Ago       30Set       30Out       30Nov       30Dez       

Rendimento
de grãos
T/ha

Época de semeadura

(Adaptado de Gomes, 1988)

01 out 10 nov

Recomendação do
Zoneamento Agrícola

01 Ago       30 Ago       3 0Set       30Out        30No v       30D ez       

Re ndime ntode  grão sT/h a

Épo ca de  sem eadu ra(Ad aptad o de G omes, 1988)

01 out 10 nov Re come ndaç ão dZon eam ento Agríco

01 Ago       30 Ago       3 0Set       30Out        30No v       30D ez       

Re ndime ntode  grão sT/h a

Épo ca de  sem eadu ra(Ad aptad o de G omes, 1988)

01 out 10 nov Re come ndaç ão dZon eam ento Agríco

01 Ago       30 Ago       3 0Set       30Out        30No v       30D ez       

Re ndime ntode  grão sT/h a

Épo ca de  sem eadu ra(Ad aptad o de G omes, 1988)

01 out 10 nov Re come ndaç ão dZon eam ento Agríco

Rendimento do milho, conforme época
de semeadura em Cambará, Norte do Paraná



Figura 19. Produtividade do girassol em função da data de semeadura e da
pluviosidade acumulada durante o ciclo da cultura. Montividiu-GO, 2000.
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Época de Semeadura
Safra: Sul e Sudeste

Safrinha: Brasil Central
Exceção: Nordeste (entre

Janeiro e Maio-Junho)



A CULTURA DO GIRASSOL

MANEJO, FERTILIDADE DE SOLOS e 

IMPLANTAÇÃO DA LAVOURA

4



pH e a disponibilidade dos elementos no solo

Disponibilidade
crescente

pH
5.0 6.0 7.0 8.06.5

Cloro e
Molibdênio

Manganês,
Ferro,

Cobre e
Zinco

Nitrogênio,
Enxofre e

Boro

Alumínio

Potássio,
Magnésio e

Cálcio

Fósforo

Faixa ideal para o girassol 
(Quaggio et al., 1985)

Adaptado de Malavolta, 1980

5.5



Raiz curta e grossa 

de girassol em função da 

toxicidade 

crescente de alumínio

Acidez extrema para o 

girassol: pH abaixo de 5,2

Com Al 

Sem Al

Resultado de Experimento



O girassol é muito sensível ao alumínio e 

pode necessitar de um maior número de calagens

O calcário recomendado é determinado 

pela metodologia usada em cada 

região levando-se em conta o sistema 

produtivo como um todo

A calagem corrige a acidez, 
elevando o Al e o Mn a níveis 

não tóxicos, fornecendo Ca e Mg 
e elevando a CTC do solo.



Quantidades médias de  macronutrientes para a produção de
uma tonelada de grãos

Soja Milho Trigo GirassolNutrientes

........................g/kg ou kg/1000kg.........................
N 83 24,9 28,3 41
P 6,7 4,3 6,9 7,5
K 32 18,2 20,6 142
Ca 12,2 3,9 3,7 39,5
Mg 6,7 4,4 2,1 11,2
S 15,4 2,6 4,3 8,8

Nutrição e Adubação



Adubação

Foto: www.dpv24.iciag.ufu.br 

Nutrição e Adubação

Levar em conta:

- Fertilidade atual dos solos

- Sistema produtivo como um todo e o fato de a cultura promover

grande ciclagem de nutrientes

-Eficiência econômica (60% de todo o fertilizante consumido pela

Agricultura brasileira é importado)



A CULTURA DO GIRASSOL

INSTALAÇÃO DA LAVOURA

4.2



4.1
A CULTURA DO GIRASSOL

SEMEADURA
(Condições do Solo)

Temperatura do Solo

Precisa de 70 UC para emergência

T.Média do Solo – T.Base (7,2ºC)

Ex. Se a Temp. Média do Solo for 15ºC

Unidade de Calor/dia: 15-7,2 = 7.8ºC

Dias para Emergência: 70/7.8= 9 dias

ASAGIR, 2008



UTILIZAR SEMENTES DE QUALIDADE

-4 a 5 Kg de sementes/ha

-Profundidade de 4 a 5 cm

TRATAMENTO DE SEMENTES

Não existem produtos registrados,

no Brasil, para pragas e doenças



A CULTURA DO GIRASSOL

SEMEADURA
(População de Plantas)

4.2



- b) Número de aquênios por capítulo

- c) Peso de 1000 aquênios

- a) Número de plantas por hectare

COMPONENTES DO RENDIMENTO



COMPONENTES DO RENDIMENTO

a) Número de plantas por hectare

A população de plantas é diretamente 
relacionada com a disponibilidade de água

Quanto mais plantas, menos água disponível



Em condições limitantes de água, menores populações de plantas (ex. espaçamento entre fileiras de 0,70 m) 
possibilitam melhores rendimentos

Existe uma correlação positiva entre disponibilidade hídrica

adequada após a antese e a concentração de óleo no frutos
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Densidade ideal de semeadura

*Para a população final, considerar: 85% a 95% de poder germinativo, com reserva 
maior de 25% para as perdas totais

45.0004063-5725

40.0003656-502890

45.0003656-5028

40.0003250-453180

45.0003249-4431

40.0002844-393670

plantas/haPlantasSementes*Entre plantasEntrelinhas

PopulaçãoNúmero/10mEspaçamento (cm)

*Para a população final, considerar: 85% a 95% de poder germinativo, com reserva 
maior de 25% para as perdas totais

45.0004063-5725

40.0003656-502890

45.0003656-5028

40.0003250-453180

45.0003249-4431

40.0002844-393670

plantas/haPlantasSementes*Entre plantasEntrelinhas

PopulaçãoNúmero/10mEspaçamento (cm)



COMPONENTES DO RENDIMENTO

b) Número de aquênios por capítulo 

Castro et al. 2000

y = 3,4359x - 886,21
(r = 0,82)
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COMPONENTES DO RENDIMENTO

c) Peso de 1000 aquênios 

Y = 59,5x - 724,69
(r= 0,71)
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Castro et al. 2000



A CULTURA DO GIRASSOL

NUTRIÇÃO DE PLANTAS

5



Nitrogênio

Nutrição e Adubação

- Além de restos de culturas o N é incorporado ao solo por processos

de fixação biológica, fertilizantes e precipitação . É o segundo nutriente 

mais requerido pelo girassol. 

- É bastante móvel no solo, sendo perdido facilmente por lixiviação.

- Em excesso pode favorecer o ataque de pragas e doenças

- Recomenda-se, em geral, de 40 a 60 kg/ha de N (1/3 na semeadura e 

o restante 30 dias após a emergência das plantas) 

(Constituinte de aminoácidos e nucleotídeos,

importante para síntese de compostos de reserva nas sementes)



Deficiência de N
em girassol

Plântula normal

Clorose nas folhas
Inferiores

(devido mobilidade)

Caules frágeis

Blamey et al. 
(1987)



Fósforo
Nutrição e Adubação

- Em geral, nas áreas agrícolas, o Fósforo disponível apresenta-se em baixas

concentrações na solução do solo. Na cultura do girassol é o elemento 

proporcionalmente mais exportado pelos aquênios 

-Após milho e soja não é comum o aparecimento de sintomas de deficiência

(Obs. Sintomas que podem ser confundidos pelos da doenças Alternaria helianthi)

-Em solos com teores médio a altos de fósforo (6,0 mg dm-3) as melhores

produtividades podem ser obtidas com adubação variando entre 40 e 80 Kg/ha

de P2O5 (Castro et. al., 1993)

Deficiência de fósforo

(fosfolipídeos, nucleotídeos, 

formação do ATP)



Áreas 
necrosadas

por deficiência
de P

Deficiência de P

Sem deficiência de P

Sem deficiência de P

Blamey et al.
(1987)

Plantas de tamanho inferior



Potássio
(processos biológicos, complexos de troca)

Nutrição e Adubação

-A correção da acidez é fundamental para diminuir a lixiviação de Potássio,

aumentando a retenção do íon K+ no complexo de troca

-A inclusão do girassol em sistemas de rotação de culturas permite a melhor 

utilização de K residual de culturas anteriores. Ex. soja 

-Em solos com teores de potássio em torno de 0,20 cmol dm3 as maiores 

produtividades podem ser alcançadas com adubação variando entre 40 e 80 Kg/ha 

de K2O (Castro et. al., 1993). Para recomendações superiores a 50 Kg/ha, em solos

com menos de 40% de argila, recomenda-se o parcelamento da adubação (1/3 na

semeadura e o restante 30 dias após a emergência)



Clore e necrose
em folhas velhas
por deficiência

de K

Deficiência de
K em plântula

Plântula com
deficiência de K

Planta normal
Blamey et al.

(1987)

Necrose nas bordas



na molécula de Clorofila
MAGNÉSIO



Clorose internerval

de folhas 

Inferiores por

deficiência de Mg Bronzeamento

Blamey et al.

(1987)



Micronutrientes: A importância do Boro

-Importante para a estrutura da parede celular

-Papel decisivo na elongação da raiz (divisão e

crescimento celular) 

É o nutriente que tem mais ocasionado

problemas nutricionais ao girassol



Soja Milho Trigo GirassolNutrientes

...........................mg/kg ou g/1000kg.............................
B 77 18 20 146
Fe 460 236 37 354
Mn 130 43 106 514
Cu 26 10 6 52
Zn 61 49 20 153

Quantidades médias de  micronutrientes para a produção de
uma tonelada de grãos



pH e a disponibilidade de Nutrientes

Disponibilidade
crescente

pH
5.0 6.0 7.0 8.06.5

Boro

Alumínio

Adaptado de Malavolta, 1980

5.5

-Solos com excesso de calagem 
podem mostrar deficiência de B

Obs. Quanto mais 
argiloso o solo, maior 

a adsorção de B

-São considerados baixos, teores de B
inferiores a 0,20 mg dm-3 de solo



BORO

Maior disponibilidade com pH entre 5,0 e 7,0

Perdas por lixiviação diminuem a sua disponibilidade, 
principalmente em solos arenosos

A absorção pelas plantas é influenciada por:

- Deficiência hídrica e altas temperaturas
(Seca induz a um menor crescimento radicular, menor volume de solo explorado e 
menor absorção de nutrientes)

- Teor de matéria orgânica do solo (Menor MO = Menos Boro)



Deficiência de 
Boro



Capítulo defeituoso

Perda do capítulo

Sintomas de
haste com
deficiência

Deficiência de Boro



Além de danos típicos no capítulo (queda)  e nas folhas.....

A deficiência de Boro ocasiona

Grãos chochos na região 

central do capítulo 

reduzindo

o número e o peso 

dos aquênios



A CULTURA DO GIRASSOL

DOENÇAS, PRAGAS E PLANTAS DANINHAS
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A CULTURA DO GIRASSOL

A IMPORTÂNCIA DAS DOENÇAS
-Ensaios realizados pela EMBRAPA Soja em todo o Brasil têm 

demonstrado que são relevantes os danos e quedas de 

rendimento causados por:

6.1



Mancha de Alternaria – Alternaria helianthi



Alternaria helianthi



Condições favoráveis
• As condições ótimas para a mancha de Alternaria em 

girassol situam-se em 25 °C e 24 h de molhamento 
foliar.

• Essas condições devem ser consideradas na escolha 
de épocas de semeadura para cada região.



Podridão branca – Sclerotinia sclerotiorum



Sclerotinia 
sclerotiorum

Plantas infectadas na base,
haste e capítulo

Escleródios no solo

Podridão da hastePodridão branca do capítulo

Podridão do capítulo
(vassoura)

Escleródios no solo



Podridão Branca 

da Haste da Soja
(Sclerotinia sclerotiorum)

A aveia preta ajuda a 
diminuir fonte de inóculo

EFEITOS DA ROTAÇÃO SOBRE O CONTROLE DE DOENÇAS
PARASITOS NECROTRÓFICOS

A rotação diminui, mas não 

elimina os esclerócios



Condições favoráveis

• As condições ótimas para a podridão branca 
(Sclerotinia sp) do capítulo em girassol são:
– Temperaturas abaixo de 20ºC a partir do 

florescimento
– Alta umidade relativa do ar



Míldio – Plasmopara halstedii



Plasmopara halstedii



Clima

• As condições ótimas para o míldio em girassol são 
temperatura abaixo de 20 °C e umidade relativa do ar 
acima de 80%.

• Essas condições são importantes na fase inicial de 
desenvolvimento do girassol.



Controle

• Resistência genética ?

– Todos os híbridos de origem argentina no 
Mercado

• Sementes de boa qualidade e procedência



Várzeas - TO



Várzeas - TO



Várzeas - TO



Várzeas - TO



Outros locais do Brasil



Outros locais do Brasil



Várzeas - TO



Várzeas - TO



Várzeas - TO



A CULTURA DO GIRASSOL

PRAGAS

6.2



Pragas iniciais
(redutoras de stand)

-Vaquinha (Diabrotica speciosa)

-Lagartas cortadeiras (rosca 
e Spodoptera)

-Insetos subterrâneos 
(larvas de corós), formigas e 

outros



Inseticidas usados por produtores (sem registro junto ao MAPA) para o tratamento de sementes de 
girassol, visando a proteção da planta contra o ataque de pragas de solo e besouros desfolhadores de 
início de ciclo (Corso, 2004) . (recomenda-se cautela na sua utilização)

Dose Formulação e Dose 

Nome técnico (g i.a. / 10 Nome comercial concentração prod. comercial

kg sem.) (g i.a./kg ou L) (kg ou L / 10 kg 
sementes)

Carbofurano 70 Furadan 350 TS                                                                      SC   350 0,200

Fipronil 6,25 Standak SC   250 0, 025

Imidacloprido 36 Gaucho  FS SC   600 0,060

Tiametoxam 21 Cruisier 700 WS PM   700 0,030

Tiodicarbe 72
70

Futur 300 
Semevin

SC   300
SC   350

0,240
0,200



Chlosyne lacinia 
saundersii

Lagarta desfolhadora

Ocorrência: Paraná, 
São Paulo

e Brasil Central

Com até 25% de desfolha, não há redução de produtividade, independente do estádio de 

desenvolvimento da cultura. No estádio vegetativo só ocorre dano econômico com desfolha

superior a 75% 



Período crítico: Entre a formação do botão floral e o florescimento

Consequência

Queda de rendimento de aquênios

LAGARTA DESFOLHADORA



Inseticidas indicados (sem registro junto ao MAPA) para o controle da 
lagarta-do-girassol, Chlosyne lacinia saundersii. (Corso, 2004).

Dose Formulação e Dose 

Nome técnico (g i.a./ ha) Nome comercial concentração prod. comercial

(g i.a./kg ou L) (kg ou L/ha)

Acefato 400 Orthene 750 BR PS   750 0,530

Bacillus thuringiensis 6002 Dipel SC
Dipel PM
Bactur PM

SC16 x109  U.I.
PM16 x109 U.I.
PM16 x109 U.I.

0,600
0,600
0,600

Carbaril 300 Sevin 480 SC
Carbaril Fersol 480 SC

SC  480
SC  480

0,625
0,625

Clorpirifós 240 Lorsban 480 BR
Lorsban 480 EC Milenia

CE 480
CE 480

0,500
0,500

Deltametrina 2 Decis 25 CE
Decis 50 SC

CE   25
SC   50

0,080
0,040



Inseticidas indicados (sem registro junto ao MAPA) para o controle da lagarta-do-
girassol, Chlosyne lacinia saundersii. (Corso, 2004).

Dose Formulação e Dose 

Nome técnico (g i.a./ Nome comercial concentração prod. comercial

ha) (g i.a./kg ou L) (kg ou L/ha)

Diflubenzurom 60 Dimilin PM  250 0,240

Endossulfam 250 Endozol
Thiodan CE
Thiodan UBV

SC  500
CE  350
UBV  250

0,500
0,715
1,000

Permetrina 20 Pounce 384 CE
Ambush 500 CE
Talcord 250 CE

CE  384
CE  500
CE  250

0,050
0,040
0,080

Profenofós 150 Curacron 500 CE  500 0,300

Triclorfom 500 Dipterex 500
Triclorfon 500 Milenia

CS  500
CS  500

1,000
1,000



Redução de peso, tamanho de
grãos e teor de óleo.

Principalmente no período de floração e
formação de capítulos (quando provocam

os maiores prejuízos)

Percevejos

Ocorrência

Conseqüência

Nezara viridula



•Controle: deve ser feito quando houver 4 percevejos / planta.

Edessa meditabunda



PLANTAS DANINHAS

6.3

As 10 mais importantes espécies de plantas daninhas ao 

Girassol são, por ordem decrescente de importância: 

(Brighent; Castro; Gazziero & Voll, 2005)



CONSIDERAÇÕES SOBRE PLANTAS DANINHAS NA CULTURA DO GIRASSOL

6.3.1

O girassol convive, sem prejuízos, com as plantas daninhas até
21 dias após a emergência

Há uma predominância das 

espécies dicotiledôneas sobre 

as monocotiledôneas



No estádio reprodutivo o problema 

diminui

O componente do rendimento 
mais prejudicado é o número 

de aquênios por capítulo
(perdas de 20 a 50%)

O período mais crítico está entre

20 e 30 dias (Brighenti et al., 2004)

ou entre 30 e 40 dias 

(Catullo et al.,1983)

8 a 10 folhas

Estádio R 1



MÉTODOS DE CONTROLE

6.3.2

a) Práticas de manejo, previamente planejadas para uma determinada área, 

podem ser muito úteis no controle de ervas daninhas

Preventivos: evitar introdução de novas ervas na área;

Práticas culturais: Usos de cultivares de ciclo rápido, maior índice de 

área foliar, etc.;

Correção do solo: Carrapicho, samambaia e sapé, por exemplo, preferem 

solos ácidos;

Stands menores  e rotação de culturas reduzem a infestação de ervas 

daninhas



b) Controle Químico

Antes da decisão do controle químico alguns aspectos devem ser levados 
em conta: 

Tipos de culturas e herbicidas utilizados na área anteriormente

Necessidade de adubação com boro

Manejo a ser realizado, se Semeadura Direta ou Convencional

Produtos disponíveis no mercado e com registro no MAPA



Preste atenção

b1 )Efeitos de Resíduos de herbicidas sobre o girassol

Cultura anterior?

Herbicida utilizado?



b1 )Efeitos de Resíduos de herbicidas sobre o girassol

Atrazina
(Atrazina, Coyote, Gesaprim, 

Herbitrin, Siptran e misturas com 
outros)

Milho

Cana-de-açúcar

Sorgo
Em condições brasileiras, o girassol  é

sensível até 60 dias após o uso da atrazina

Recomenda-se a semeadura 
só após 90 dias

Fonte: Brighent et al. (2004)



b1) Efeitos de Resíduos de herbicidas sobre o girassol

Imazaquin 
(Imazaquin, Scepter, Topgan; de

mistura Squadron)

Imazethapyr
(Dinamaz, Imazethapyr, Pivot, 

Vezir,Zethapyr; de misturas Only, 
Alteza)

Em condições brasileiras, o girassol  é

sensível

Recomenda-se a semeadura do girassol 
90 dias após a aplicação de Imazaquin (150 

g.i.a./ha) e 75 após a de Imazethapyr (70 g.i.a./ha)

Fontes: Brighent et al. (2004); Rodrigues & Almeida, 2005

Soja



b1) Efeitos de Resíduos de herbicidas sobre o girassol

Chlorimuron-Ethyl 
(Classic, Clorimuron, Conquest, Smart, 

Twister)

Em condições brasileiras, causa danos severos ao 

girassol, diretamente ou por deriva

Recomenda-se a semeadura do girassol 
100 a 130 dias após a aplicação de Chlorimuron 

doses?

Fontes: Fleck & Vidal, 1993; Brighent et al. (2004); Rodrigues & Almeida, 2005

Soja



b 3) Controle com herbicidas em Pré-Semeadura do Girassol

Trifluralin – Controla gramíneas e poucas folhas largas anuais.
Ex:  Trifluralina, Premerlin (0,9 a 2,4 l/ha p.c.)
Produto com registro no MAPA para o girassol

Plantio Convencional

necessidade de incorporação 
no solo

Pendimethalin – Controla gramíneas e poucas folhas largas anuais.
Ex:  Herbadox (0,9 a 2,4 l/ha p.c.)
Em solos arenosos pode causar injúrias ao girassol; é mais
estável que o trifluralin
Produto sem registro no MAPA para o girassol



b 3) Controle com herbicidas em Pré-Semeadura do Girassol
Plantio Direto

Dessecantes

Paraquat (Gramoxone): 1,5 a 3 l/ha

Paraquat + Diuron (Gramocil): 2 a 3 l/ha
2,4-D (Aminol, Capri, Navajo, Herbi D, etc.): 0,8 a 1,5 l/ha

(Fazer a semeadura do girassol apenas 5 a 7 dias depois)

Glyphosate (Round up, Glifosato, Gliz, Glister, Pilarsato,

Trop, Scout, Glifos, etc..): de 1 a 6 l/ha

Glyphosate Potássico (Zapp): 0,7 a 4 l/ha

Fontes: Brighent et al. (2004); Rodrigues & Almeida, 2005

Obs. Produtos sem registro no MAPA



b 4) Controle com herbicidas em Pré-Emergência do Girassol

Trifluralin (Trifluralina, Premerlin): 0,9 a 2,4 l/ha p.c.

Plantio Convencional

preparo do solo, semeadura, aplicação

Alachlor (Laço): 5 a 7 l/ha p.c.
Solos argilosos

Solos arenosos

(Bom controle de gramíneas e de algumas dicotiledôneas)

(Bom controle de gramíneas e dicotiledôneas)

Obs. Produtos com registro no MAPA

Fontes: Castro et al. (1996); Brighent et al. (2004); Rodrigues & Almeida, 2005



Aplicação de Boro junto com 
dessecantes

Segurança: 4 kg de Ácido bórico / 100 L de calda

Obs. Aplicação via solo: 1,0 até 2,0 kg/ha da B, em solos argilosos

Quando o teor no solo é menor 
que 0,3 mg/dm3 é considerado

baixo



Brighenti , 2002
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A CULTURA DO GIRASSOL

BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA 
(BAG)



Rotineiramente usada para pesquisa, caracterização, avaliação, 
documentação e utilização de materiais

Coleção Ativa



Coleção Base (Colbase)

Coleção abrangente, representativa 

de estoques domesticados,

conservados a longo prazo



Coleção Nuclear

Coleção com 10 a 15% do tamanho da coleção 

original,representando 70 a 80% da variabilidade 

genética disponível



Conservação in situ: Conservação de animais e plantas em suas 

Comunidades Naturais. Ex. Parques Nacionais, Reservas Biológicas, 

Reservas Genéticas, Estações Ecológicas, Santuários de Vida Silvestre

Conservação ex situ: Conservação de espécies fora de suas 

Comunidades Naturais. Ex. In vitro, em campo, câmaras frias, 

nitrogênio líquido 

Conservação on farm: Complementar à conservação in situ, preserva 

Agrobiodiversidade envolvendo recursos genéticos de comunidades locais 

e populações indígenas. Trata-se de recursos nativos e exóticos adaptados

por melhoramento realizado por essas populações 



A CULTURA DO GIRASSOL

COLHEITA 
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Maquinários

• - Plantadeira: discos específicos para o girassol.
• - Colheitadeira: Adaptação da plataforma do milho: (a)

navalhas (ou facas ou elemento cortante) nas canecas da
corrente e no chassi (armação da plataforma) (contra-
faca) e (b) proteção lateral da plataforma.



Tipos de plataformas para a colheita de girassol

Plataforma de soja adaptada para girassol

Plataforma de milho adaptada para girassol

Plataforma especial para girassol



Plataforma de cereais adaptada:







Girassol M 734 - Faz. Porta do Céu, Campo Novo dos Parecis (MT), 16/Junho/2004

Plataformas de girassol (esquerda) e de milho adaptada (direita) 



Plataforma de milho adaptada



Adaptação para

Agricultura familiar



Ataque de Pássaros: Um grande problema do girassol















Contudo

• falta de tradição do agricultor com a cultura

• falta de zoneamento agroclimático e fitossanitário

• falta de agrotóxicos registrados para a cultura

• produtividade de grãos: média nacional de 1600 kg/ha

• baixo nível de transferência de tecnologia

• expansão desordenada da cultura, 

Vantagens da produção de girassol: 
alimentação ou biocombustível

Porém o girassol tem Potencial......



Horizon
(cm)
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10
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39
14
17
14
8
8

Densité racinaire (%)

Casadebaig, 2008

Evolution de la densité d’enracinement em fonction de 
la profondeur d’enraccinement.

84%





Root system of corn or maize (Maturity)

213 cm

Maior parte da
raiz nos primeiros

60 cm

John E. Weaver - Root development of field crops.

University of Nebraska, 1926
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1) Motivos pelos quais o girassol é uma planta considerada tolerante à seca

-Redução da condutância estomática: redução da transpiração

pelo fechamento dos estômatos

-Redução do crescimento foliar e/ou aceleração da senescência

foliar para diminuir perdas de água

-Manutenção do crescimento da raiz para aumentar a quantidade de 

água transpirável do solo

-Manutenção da turgescência para tolerar a desidratação dos tecidos

Maury et al., 2011

(ENSAT INPT; INRA)



2) Motivos pelos quais o girassol é uma planta considerada tolerante à seca

-As necessidades hídricas do girassol para maximizar

o rendimento é avaliada em 420 mm em média. O que significa 

69% da sua evapotranspiração máxima. O milho, por 

exemplo, consome 100% da ETm para maximizar a produção

-Assim, o girassol não precisa maximizar a transpiração

para maximizar o seu rendimento
Nolot et Debaeke, 2003; 
Champolivier et al., 2011



spaced 20 cm apart

spaced 5 cm apart

Source:               

John E. Weaver - Root development of field crops.

University of Nebraska, 1926

Crescimento médio 
da raiz do girassol

152 cm
(podendo chegar a 182 cm) 182,88 cm

(podendo chegar a 222,5 cm)



Sunflower yield potential in relation to soil depth 
and rainfall for loam soils (kg/ha) – South Africa

Soil Depth Rainfall (mm)
500 550 650+

40-60 1 000 1 200 1 500
60-80 1 300 1 500 1 900
80+ 1 300 1 600 2 200

Source: Agriculture, Environmental Affairs
& Rural Development

Province of Kwazulu-Natal / South Africa 



Preço óleo de girassol – Março de 2012







ROTAÇÃO DE CULTURAS

Existe uma grande 

diversificação

de sistemas em todo o 

Brasil, dependendo 

do clima, dos solos e 

da região



-Preserva ou melhoras as características químicas, físicas e 
biológicas do solo

-Faz reciclagem de nutrientes e protege o solo

-Auxilia no controle de plantas daninhas favorecendo o plantio 
direto

-Auxilia no controle de pragas e doenças

-Dá maior estabilidade à produção agrícola

ROTAÇÃO DE CULTURAS
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Aveia preta (Avena strigosa)

Controle de erosão (proteção)

Elevação dos níveis de matéria 
orgânica e retenção de água no solo

Alaelopatia sobre plantas daninhas

(40 a 60 kg de sementes/há)



Aveia Branca (Avena sativa)

Controle de erosão (proteção)

Elevação dos níveis de matéria 

orgânica e retenção de água no 

solo

Alaelopatia sobre plantas daninhas

Produção de grãos



Sistema de Rotação de Culturas de 4 anos

INVERNO

VERÃO

Aveia Trigo Trigo

Milho Soja Soja Soja

Girassol

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano

Recomendado para o Norte do Paraná



Sistema Radicular da Planta de Girassol

Raiz Normal

Raízes tortas



Medidas gerais de manejo de 
doenças do girassol

-rotação de culturas: 4 anos
-evitar sucessão com culturas suscetíveis aos mesmos 

patógenos
soja, feijão, batata, fumo, tomate, canola 

(Sclerotinia sclerotiorum)

preferência para as gramíneas: ex. milho, 
aveia, trigo

-Escolha da área (evitar contaminação por Sclerotinia: Ex. pivô central)

-Época de semeadura e sementes de qualidade

-Densidade de 40 a 45000 plantas por hectare



Medidas gerais de manejo de 
doenças do girassol

• Época de semeadura

• Safrinha no PR (norte e oeste - zoneamento)
– até março
– genótipos de ciclo precoce (100 dias)
– evitar baixas temperaturas e chuvas no final do ciclo

Goiás Janeiro a 15 de Fevereiro

Paraná Agosto a meados de Outubro

Rio Grande do Sul 15 de Julho a Agosto

São Paulo Fevereiro e Março



MELHORIAS NO ZONEAMENTO DO GIRASSOL NO NORDESTE DO BRASIL 

ARACAJU – OUTUBRO DE 2011

- Transferir a responsabilidades e reconhecer a capacidade da assistência técnica local e do agricultor

Agricultura Familiar



CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Degradação ambiental em níveis avançados

Morros totalmente desmatados

Mata ciliar insuficiente e fora da legislação



Voçoroca

Degradação Ambiental



Rio Iguaçu

? Mata Ciliar



Café abandonado: Mamborê - PR



A ausência de vegetação reduz a infiltração de água para as 
camadas mais profundas do solo, causando o assoreamento de 
rios e represas e o desaparecimento de nascentes e minas de 

água

Degradação Ambiental



O desmatamento sem critérios e a ausência de
cobertura vegetal, provocam o escorrimento

superficial das águas , 
sendo uma das principais causas da erosão

Erosão



Destruição
de estradas rurais



Manejo de solo e água,
Infiltração de água no solo, 

proteção 
de morros, encostas, 

nascentes 
e matas ciliares

Importante



Limites da 
Propriedade

Talhões

Soja

28,5 ha

Mata

3,58 ha

Pastagem

4,38 ha

Planejamento agropecuário e ambiental



Plantio Direto

-Melhoria da aeração do solo

-Elevação de teores de matéria orgânica do solo



1. Preservar Biodiversidade

2. Preservar Matas e Reservas 
Florestais

3. Proteger as Águas:

Fontes e Cabeceiras 
de Riachos e Rios

Riachos, Rios 

Lagos e Reservatórios

Águas Subterrâneas

Mangues e Oceanos

Sustentabilidade Ambiental



Desenvolvimento Sustentável

“É Aquele Que Satisfaz As Necessidades 
Atuais SEM COMPROMETER a Capacidade 

das Gerações Futuras de Suprir Suas 
Próprias Necessidades”

Dra. Gro Brundtland
(1939 - ...)

Primeiro-Ministro Noruega
Diretor Geral, OMS

Presidente da Comissão Mundial sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento

Eco-Rio-92
Slide cedido por: Dr. Antonio Roberto Pereira- IAC-Campinas-SP


