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Substratos na emergência e no vigor de plântulas de girassol. 
 

Paulo César Ferreira Linhares[1], Walberto Borges de Abreu [2], Alexandre Carlos Menezes 
Netto [3], Vivian Gaete dos Santos [4], Adalberto Hipólito de Sousa [5], Patrício Borges 

Maracajá [6]. 
 
 
RESUMO 
 
Com o objetivo de avaliar a influência de diferentes substratos na emergência e 
desenvolvimento de plântulas de girassol (Helianthus annuus L.) foi conduzido 
um experimento de laboratório na Escola Superior da Agricultura de Mossoró-
RN (ESAM), Mossoró-RN. Foram comparados os substratos areia lavada + 
esterco bovino (2:1), areia lavada + húmus de minhoca (2:1), areia lavada + 
composto de cigarro (2:1), areia lavada e vermiculita. O delineamento utilizado 
foi o inteiramente casualizado com cinco tratamentos (substratos) e quatro 
repetições de 50 sementes. A avaliação do efeito foi feita através da 
determinação de: porcentagem de emergência, índice de velocidade de 
emergência, altura de plantas, comprimento da raiz e massas fresca e seca da 
planta inteira. Os substratos areia lavada + esterco bovino, areia lavada + 
húmus de minhoca, areia e vermiculita proporcionaram os melhores resultados 
de emergência. Quanto ao índice de velocidade de emergência, massa fresca 
da plântula inteira e altura da plântula, destacaram-se os substratos areia 
lavada + húmus de minhoca, areia e vermiculita. Maiores valores para altura de 
plântula e comprimento de raiz foram registrados nos substratos vermiculita e 
areia lavada + húmus, respectivamente. 
 
Palavras-chave: Helianthus annuus, componentes do desenvolvimento, vigor. 
 

 
ABSTRACT 
 
To evaluate the effect of different substrates on emergence and seedlings 
development of Helianthus annuus L. it was carried out a laboratory experiment 
at Escola Superior de Agricultura de Mossoró-RN (ESAM), Mossoró-RN. The 
substrates evaluated were washed sand + bovine manure (2:1), washed sand + 
earthworm humus (2:1), washed sand + composed of cigarette (2:1), washed 
sand, and vermiculite, which were arranged in a comp,etely randomized design 
five treatments (substrates) and four replications of 50 seeds. The effect was 
evaluated through percent of emergence, emergence velocity index, seedling 
height, root length, and whole seedling fresh and dry matter weights. Washed 
sand + bovine manure, washed sand + earthworm humus, washed sand, and 
vermiculite provided the best emergence results. Emergence velocity index and 
fresh matter weight fresh matter were greater in washed sand + earthworm 
humus, washed sand, and vermiculite. Seedlings emerged in vermiculite and 
washed sand + earthworm humus were taller and had longer roots, 
respectively.  
 
Key words: Helianthus annuus, growth components, vigor. 
 
 



 
 

1 - INTRODUÇÃO 
 
O girassol (Helianthus annuus L.) pertence a família das Compositae, 
conhecidas como margaridas (SILVA, 1990). É uma espécie sublenhosa de 
crescimento rápido, anual, medulosa de caule retilíneo, subsimples e pouco 
ramificado no ápice (PEIXOTO, 1972). 
De acordo com as prescrições das regras para Análise de Sementes (BRASIL, 
1992) além da luz, temperatura e oxigênio, o substrato tem fundamental 
importância nos resultados do teste de germinação. Na escolha do material 
para o substrato deve ser levado em consideração o tamanho da semente, sua 
exigência com relação à umidade, sensibilidade ou não à luz e ainda, a 
facilidade que este oferece para o desenvolvimento e avaliação de plântulas 
(FANTI & PEREZ, 1999).  
 
Fatores como estrutura, aeração, capacidade de retenção de água, grau de 
infestação de patógenos, entre outros podem favorecer ou prejudicar a 
germinação das sementes vegetais (ALBUQUERQUE et alli, 1998 e 
NOGUEIRA et alli, 2003). Para MARTINS et alli (1999), uma germinação rápida 
e uniforme das sementes, seguida por imediata emergência das plântulas são 
características altamente desejáveis, pois quanto mais tempo a plântula 
permanecer nos estádios iniciais de desenvolvimento e demorar a emergir no 
solo, mais vulnerável estará às condições adversas do meio. 
 
O bom substrato deve manter a proporção adequada entre a disponibilidade de 
água e aeração, não devendo ser umedecido em excesso para evitar que a 
película de água envolva completamente a semente, restringindo a entrada e 
absorção de oxigênio (VILLAGOMEZ et alli, 1979). Sendo assim, a escolha do 
tipo de substrato deve ser feita em função das exigências da semente em 
relação ao seu tamanho e formato (BRASIL, 1992). 
 
Posto isso, este trabalho teve como objetivo avaliar a influência de diferentes 
substratos na emergência e no vigor de plântulas de girassol. 
  
 
2 - MATERIAL E MÉTODOS 
 
O trabalho foi conduzido no Laboratório de Botânica, do Departamento de 
Fitossanidade, da Escola Superior de Agricultura de Mossoró – ESAM a 27 ± 
2,0º C, UR 65 ± 5%.   
 
Utilizaram-se bandejas plásticas com dimensões de 18,5cm x 19,0cm x 11,0cm 
de largura, comprimento e profundidade, respectivamente. Foram utilizadas 
sementes de girassol da cultivar Multissol, colocando-se uma semente por cova 
de 2,0cm de profundidade. 
 
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com cinco 
tratamentos (areia lavada + esterco bovino (2:1), areia lavada + húmus de 
minhoca (2:1), areia lavada + composto de cigarro (2:1), areia lavada e 
vermiculita), e quatro repetições, perfazendo 20 parcelas, sendo cada uma 
constituída por 50 sementes. Considerou-se para avaliação as 10 plântulas 



 
 

centrais da parcela. Os resultados obtidos foram submetidos a análise de 
variância e os substratos comparados pelo teste de Tukey ao nível de 1% de 
probabilidade.  
 
As características porcentagem de germinação, índice de velocidade de 
germinação, altura de planta, comprimento de raiz, massa fresca e seca da 
planta inteira foram avaliados aos 13 dias após a semeadura. 
 
A porcentagem de germinação foi calculada de acordo com LABOURIAU & 
VALADARES (1976): 
G = (N/A).100 
 
Em que: 
 
G – germinação. 
N - número total de sementes germinadas.  
A - número total de sementes colocadas para germinar. 
 
Para os pesos secos, as plântulas foram colocadas em estufa com ventilação 
forçada a 60°C durante 48 horas dentro de sacos de papel. 
 
Após pesagem em balança analítica com precisão de 0,001 g, dividiu-se a 
massa seca total pelo número de plântulas, para obtenção da massa seca por 
plântula. 
 
O índice de velocidade de emergência (IVG) foi determinado registrando-se 
diariamente o número de sementes germinadas até o sétimo dia e calculado 
pela fórmula proposta por MAGUIRE (1962). Foram consideradas como 
emergidas as plântulas que apresentavam os cotilédones totalmente livres. 
 
IVG = G1/N1 + G2/N2 + ... + Gn/Nn 
 
Em que: 
 
IVG - Índice de velocidade de germinação. 
G1, G2 e Gn - número de plântulas normais computadas na primeira, segunda e 

última contagem. 
N1, N2 e Nn - número de dias após a implantação do teste. 

 
 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Observou-se que houve efeito significativo dos tratamentos em todas as 
características avaliadas (Tabela 1). Os substratos areia lavada + esterco 
bovino, areia lavada + húmus de minhoca, areia lavada e vermiculita foram 
estatisticamente semelhantes e superior ao substrato areia lavada + composto 
de cigarro na percentagem de germinação. Certamente estes substratos 
reúnem características necessárias de um bom substrato para germinação, tais 
como porosidade e esterilidade. Uma boa porosidade permite o movimento de 
água e ar no substrato, favorecendo a germinação. Para SIMÃO (1971), a 



 
 

esterilidade do substrato seria outro fator importante para o aumento na taxa de 
germinação das sementes, não servindo como fonte de patógenos de solo que 
poderiam afetar a germinação e o estabelecimento das plântulas.  
 
Tabela 1 – Percentagem de germinação, índice de velocidade de germinação, massas fresca 

e seca, altura e comprimento de raiz de plântulas de girassol submetidas a diferentes 
substratos. 

 

 

Parâmetros A + E 
B 

A + H 
M 

A + C 
C 

A V Médias CV% 

Germinação (%) 96,00 
a 

97,00 
a 

82,00 
b 

99,00 
a 

100,00 
a 

94,80 4,15 

IVG 2,81 
b 

3,58 a 1,80 c 3,34  
a 

3,56 a 3,01 7,47 

Massa Fresca (g) 3,39 
b 

5,19 a 2,85 
b 

4,57  
a 

4,96 a 4,19 12,88 

Massa Seca (g) 0,32 
b 

0,79 a 0,22 
b 

0,76  
a 

0,30 b 0,48 26,59 

Altura (cm) 11,26 
c 

16,15 
ab 

9,38 c 14,82  
b 

17,30 
a 

13,78 7,47 

Comprimento de 
raiz (cm) 

3,14 
b 

7,54 a 3,95 
b 

6,10  
ab 

6,21 
ab 

5,39 26,17 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Médias não seguidas pela mesma letra nas linhas diferem estatisticamente 
entre si pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade de erro. 
A + EB-areia lavada + esterco bovino, A + HM-areia lavada + húmus de 
minhoca, A + CC-areia lavada + composto de cigarro, A-areia lavada, V-
vermiculita e CV-coeficiente de variação. 
 
Para o índice de velocidade de germinação e peso de massa fresca, os 
substratos areia lavada + húmus de minhoca, areia lavada e vermiculita 
destacaram-se dos substratos areia lavada + esterco bovino e areia lavada + 
composto de cigarro (Tabela 1). As plântulas cultivadas nestes substratos 
podem tornar as plântulas menos vulneráveis as condições adversas do meio 
por emergirem mais rápido no solo e passarem menos tempo nos estádios 
iniciais de desenvolvimento (MARTINS et alli., 1999). 



 
 

 
NOGUEIRA et alli (2003), avaliando diferentes substratos em mangabeira 
constatou que a areia foi responsável pelo maior índice de velocidade de 
germinação.  RAMOS et alli (1983), utilizando sementes de angico 
(Parpiptadenia rigida (Benth) Brenan) nas profundidades de semeadura de 0,5 
e 1,5 contataram que os substratos areia, serragem e serpilho apresentaram 
um índice de velocidade de germinação satisfatório.  
 
No peso da massa seca das plantas de girassol os substratos areia lavada + 
húmus de minhoca e areia lavada sobressaíram dos demais substratos.  
 
Para a altura de plantas se destacou o substrato vermiculita e para o 
comprimento de raiz destacou-se o substrato areia lavada + húmus de minhoca 
(Tabela 1).  
 
O fato da vermiculita não ter apresentado bom desempenho para o peso de 
massa seca e comprimento de raiz, certamente, está relacionado a reserva 
nutricional deste substrato. Segundo LOACH (1998) os substratos inorgânicos, 
como a vermiculita, possuem pouca reserva de nutrientes.    
 
SANTOS et alli (1994), verificaram, em sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia 
Benth.), que a areia, ao contrário deste ensaio, foi o substrato que teve os 
melhores resultados para altura e comprimento de raiz. Verificaram ainda que, 
para o peso de massa fresca e seca da parte aérea, o substrato areia 
proporcionou maiores valores que os substratos terriço e casca de arroz. 
   
 
4 - CONCLUSÃO 
 
Maior percentagem de germinação foi registrado nos substratos areia lavada + 
esterco bovino, areia lavada + húmus de minhoca, areia e vermiculita. Os 
maiores índices de velocidade de germinação e peso de massa fresca das 
plântulas de girassol foram observados nos substratos foram areia lavada + 
húmus de minhoca, areia e vermiculita. Maiores de altura de plântulas e 
comprimento de raiz foram registradas nos substratos vermiculita e areia 
lavada + húmus, respectivamente. 
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