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O girassol (Helianthus annuus L.) é uma dicotiledônea anual, pertencente à família 

Asteraceae. O gênero Helianthus compreende 67 espécies conhecidas. Visando melhoria 

na qualidade de óleo e no manejo da cultura o programa de melhoramento genético de 

girassol, vem ampliando a capacidade de adaptação às diversas condições de cultivo. 

Sendo assim, os testes de germinação dirigem-se à obtenção de informações para 

determinar o vigor das sementes para semeadura e a comparação entre diferentes lotes. 

Nesse sentido, o objetivo foi avaliar a germinação de sementes de girassol submetidas a 

diferentes tratamentos térmicos. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado 

em esquema fatorial 2x5, sendo duas cultivares de girassol (BRS 321 e BRS 323) e cinco 

tempos de tratamento térmico a 40°C (0, 5, 10, 15 e 20 minutos) em câmara BOD, 

compondo 10 tratamentos com quatro repetições cada. Em seguida, realizou-se o teste de 

germinação, dispondo as sementes provenientes dos distintos tratamentos em câmara BOD 

a 25°C e fotoperíodo de 12 horas. As avaliações foram realizadas no quarto e décimo dia 

após a instalação dos ensaios. O resultado dos testes de germinação foi semelhante entre os 

tratamentos testados. A primeira contagem demostrou alto vigor em ambas cultivares 

independente da utilização do tratamento térmico. Para o tratamento térmico de 20 minutos 

houve diferença estatística no desenvolvimento de plântulas entre as cultivares. A 

diferença entre tratamento térmico depende do tipo de calor, seco ou úmido, da 

temperatura empregada, do período de exposição e uniformidade da exposição do calor 

para H. annuus, sugere-se novas avaliações em experimentos posteriores. 
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