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RESUMO 

 

Uma das aplicações do girassol ornamental (Helianthus annuus) é a exploração da sua 

inflorescência, que tem garantido espaço na floricultura. O lodo é um resíduo rico em matéria 

orgânica, macro e micronutrientes, podendo ser recomendado como adubo orgânico ou para 

recuperação de áreas degradadas, substituindo produtos químicos. Desta forma, o objetivo 

deste experimento foi verificar o desenvolvimento de Helianthus annuus, utilizando lodo de 

esgoto como substrato. O experimento foi realizado sobre DIC, com quatro repetições e seis 

tratamentos, sendo: 15%, 20%, 25%, 30% e 40% lodo/planta e testemunha com 100% de terra 

vegetal/planta. As misturas lodo com substrato ficaram em repouso por 30 dias e em 

sequência realizado a semeadura de Helianthus annuus. Após 60 dias em estufa as plantas 

foram levadas ao laboratório e analisado: área foliar (cm2), comprimento médio da parte aérea 

e radicular (cm), número médio de folhas (unidade), diâmetro médio do capítulo (cm), peso 

fresco médio das folhas (g), média do peso fresco e seco da parte aérea, radicular, flores e 

botões (g). Os resultados mostraram-se significativos pela análise de regressão nos parâmetros 

de número de folhas, área foliar e peso fresco da raiz. As porcentagens que possibilitaram 

maior desenvolvimento do capítulo (inflorescência) e número de botões florais variaram entre 

30% e 40% de lodo de esgoto caleado/planta, assim como também, a média da matéria seca e 

fresca e comprimento da parte aérea e radicular, constatando que o lodo é uma alternativa 

viável para a produção de Helianthus annuus. 

  

Palavras-chave: Parâmetros. Girassol ornamental. Adubo orgânico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFFICIENCY OF DEVELOPMENT OF Helianthus annuus 

 

 

 

ABSTRACT 

 

One of the applications of ornamental sunflower (Helianthus annuus) is the exploitation of its 

inflorescence, which has guaranteed space in the flower shop. Sludge is a residue rich in organic 

matter, macro and micronutrients and can be recommended as organic fertilizer or for recovery 

of degraded areas, replacing chemicals. Thus, the objective of this experiment was to verify the 

development of Helianthus annuus, using sewage sludge as substrate. The experiment was 

carried out on IHD, with four replications and six treatments, being: 15%, 20%, 25%, 30% and 

40% sludge / plant and control with 100% vegetable land / plant. The sludge-substrate mixtures 

were allowed to stand for 30 days and then Helianthus annuus was sown. After 60 days in 

greenhouse the plants were taken to the laboratory and analyzed: leaf area (cm2), average length 

of shoot and root (cm), average number of leaves (unit), average diameter of the chapter (cm ), 

average fresh weight of leaves (g), average fresh and dry weight of shoot, root, flowers and buds 

(g). The results were significant by regression analysis on leaf number, leaf area and root fresh 

weight parameters. The percentages that allowed for greater chapter development (inflorescence) 

and number of flower buds ranged from 30% to 40% of sewage sludge / plant, as well as the 

average of dry and fresh matter and length of shoot and root, noting that sludge is a viable 

alternative for the production of Helianthus annuus. 

  

Keywords: Parameters. Ornamental Sunflower. Organic fertilizer. 
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1 INTRODUÇÃO         

 

 A floricultura é conhecida como uma atividade técnica e organizacional de produção 

de mercado e disseminação de flores e plantas cultivadas com utilidade ornamental 

(JUNQUEIRA E PEETZ, 2011). 

A floricultura consiste em um dos mais atuais, movimentados e prósperos 

fragmentos do agronegócio brasileiro. Criada no comércio a partir da década de 1950, pelo 

esforço e determinação de imigrantes holandeses, japoneses, alemães e poloneses, passou a 

adquirir intenso incentivo de crescimento, notadamente na década atual (SEBRAE, 2015). 

Para o setor de plantas ornamentais, a região Sudeste é a produtora dominante, 

reunindo um percentual de 60,41%. Todavia esse comércio encontra-se distribuído por toda a 

região nacional, principalmente na região Sul (com 16,57%). As localidades do Centro-Oeste 

e Nordeste possuem capacidades próximas na representação deste setor, com 9,95% e 9,51%, 

respectivamente, ao passe que a região Norte possui 3,56% do valor de mercado interno para 

essas plantas (SEBRAE, 2015). 

Segundo Junqueira & Peetz (2014) a cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais 

no Brasil elevou, em 2013, o valor global de R$ 5,22 bilhões, rendendo expansão de 8,3% 

sobre os resultados obtidos no ano de 2012. Para 2014, as estimativas primárias mostram para 

um total de R$ 5,64 bilhões, basicamente resultante de um novo aumento de 8,0% sobre o ano 

anterior. Esses resultados mostram-se positivos e economicamente promissores, 

principalmente diante do crescimento econômico propenso à paralisação, que já se destaca no 

cenário nacional. 

A produção de flores para corte é uma possibilidade de renda para os pequenos 

produtores, pois não requer uma área grande, além de promover retorno econômico e manter 

o homem no campo. Neste sentido, o girassol ornamental para corte é um caminho viável para 

produção, sendo que pode ser utilizado em arranjos e decorações (CURTI et al., 2012).  

O girassol (Helianthus annuus) é uma cultura com propriedades muito particulares, 

em especial no que tange a sua capacidade para exploração econômica. Integra-se à família 

Asteraceae, é uma planta anual, com hábito vegetal designado como heliotropismo, essa 

cultura tem grande capacidade de aclimatação às diferentes condições de latitude, longitude e 

fotoperíodo (EMBRAPA, 2015). Possui ciclo curto, o qual pode variar de 10 a 12 semanas no 

verão e de 12 a 16 semanas no inverno. Possui inflorescência classificada como capítulo, com 

flores, geralmente, sésseis (CURTI et al., 2012). 
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A produção de mudas de plantas ornamentais é realizada sobre substratos a partir de 

misturas diversas. Uma alternativa para essas misturas é a utilização do lodo de esgoto, que é 

conhecido como fornecedor de nutrientes para as plantas. A proposição de utilizar o lodo 

como substrato sustentável se embasa no seu alto teor de C orgânico e elevados níveis de 

nutrientes (NASCIMENTO et al., 2013).  

Lodo de esgoto é considerado como resíduo rico em matéria orgânica e nutrientes, 

produzido a partir do tratamento das águas residuárias nas Estações de Tratamento de Esgotos 

(ETEs) (SILVA et al., 2010).  

Esse resíduo sofre um processo de higienização que se constitui na combinação de 

cal virgem (CaO) ao lodo em quantidades que variam de 30% a 50% de acordo com o peso 

seco do lodo. Quando a cal entra em contato com a água ocorre uma reação exotérmica. Nesse 

processo de desinfecção ocorre a mudança na temperatura, pH e a ação da amônia (LARA, A. 

I. et al., 1999). 

O veloz crescimento das zonas metropolitanas tem gerado grandes quantidades de 

vários tipos de resíduos, dentre esses, o lodo de esgoto (BUENO et al., 2011), onde, em sua 

maior parte, é descartado em aterros sanitários, cujo procedimento é complicado e de alto 

custo (GOMES et al., 2013).  

Pesquisas sobre o uso do lodo demonstram acréscimos na absorção de nutrientes 

pelas plantas com reflexos na produtividade que pode ser mais elevado do que com uso da 

adubação química (ZUBA JUNIO et al., 2012; RIBEIRINHO et al., 2012).Diante disso e da 

obrigação de conservar o meio ambiente ao dispor de maneira apropriada desses resíduos 

sólidos proveniente do tratamento de esgoto, levanta-se o desafio de conseguir formas 

ecológicas, seguras e econômicas para reutilizar esse resíduo, fazendo a reintegração deste 

produto ao ciclo produtivo (GODOY, 2013). 

Deste modo, pode-se aplicar o uso deste resíduo em áreas agrícolas e florestais, 

devido à concentração de nutrientes, alto teor de matéria orgânica e retenção de água, sendo 

essas características de grande importância na área agrícola (CALDEIRA et al., 2013; 

SANTOS et al., 2014; NOBREGA et al., 2017).  

Pode apresentar 40% de matéria orgânica, 4% de nitrogênio, 2% de fósforo e demais 

micro e macronutrientes. Quando é gerado nas estações de tratamento biológica, os teores de 

metais pesados e patógenos mantêm-se dentro dos limites para o uso agronômico (GALDOS 

et al., 2004). O CONAMA determina limites legais para o uso do lodo de esgoto na 

agricultura por meio da Resolução número 375 de 29 de agosto de 2006, sendo possível 

utilizá-lo com segurança (PEREIRA, 2015). 
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Segundo Pereira (2015) a reutilização agrícola desse resíduo como complemento 

nutricional da adubação química e de melhoramento das propriedades físicas do solo é uma 

possibilidade de destino do lodo de esgoto. Ainda, conforme Voltolini, Bizari e Stolf (2017), a 

reutilização do lodo na área da floricultura pode ser uma possibilidade a mais para o produtor 

rural que busca independência na atividade de horticultura. 

A vista disso, devido à importância desta espécie ornamental e a necessidade de 

obter substratos que colaborem com a produção de alta qualidade e baixo custo, o presente 

trabalho tem como objetivo verificar a viabilidade e qualidade da produção de Helianthus 

annuus, a partir da utilização do lodo de esgoto como componente de substrato, de modo a 

encontrar uma alternativa de uso para este resíduo. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

O experimento foi conduzido no Município de Nossa Senhora das Graças, 

Mesorregião do Norte Central Paranaense, situado em uma latitude de 22° 54' 44'' Sul e 

longitude de 51° 47' 9'' Oeste, apresentando clima quente e temperado.  

O experimento apresentou delineamento inteiramente casualizado com seis 

tratamentos, sendo, T1: testemunha 100% substrato, T2: 15%, T3: 20%, T4: 25%, T5: 30% e 

T6: 40%, apresentando quatro repetições. 

O substrato utilizado no experimento foi terra vegetal comum, e esta composta por: 

casca de pinus, vermiculita e macronutrientes. O lodo empregado no experimento foi lodo de 

esgoto caleado, coletado em Marialva – PR e disponibilizado já em estado de uso, pela 

empresa Sanepar situada na cidade de Maringá - PR.  

A mistura lodo de esgoto caleado com substrato foi colocado em vasos de 2 litros, de 

dimensões de 11,5 cm de altura e 38 cm de diâmetro, respeitando os tratamentos, ficando em 

repouso por um período de 30 dias, garantindo a reação entre ambos. Após o período de 

repouso, no dia 27 de maio 2019, foi efetuada a semeadura da cultivar 391 girassol anão de 

jardim (Helianthus annuus) diretamente na mistura de lodo com substrato. 

A adubação do girassol ornamental foi realizada baseado nas exigências nutricionais 

da cultura, segundo o livro da EMBRAPA (1996), no qual é recomendado: 40 - 60 kg/ha de 

nitrogênio, 40 - 80 kg/ha de fósforo e 40 – 80 kg/ha de potássio. 

As plantas foram conduzidas em estufa sobre mesa construída de pallets e coberta por 

sombrite, propiciando um maior controle do ambiente, fornecendo diariamente água em 
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quantidade de 250 ml/planta, por um período estipulado de 60 dias, possibilitando o término 

do ciclo e maior desenvolvimento da planta e de sua inflorescência. 

Após 60 dias da germinação das sementes, a colheita foi realizada, retirando as plantas 

de girassol ornamental dos vasos, removendo-as da mistura. As raízes das plantas foram 

lavadas para remoção total de substrato e lodo, e encaminhadas ao laboratório de solos na 

Instituição de Ensino Superior, situada na cidade de Maringá - PR, para análise dos seguintes 

parâmetros: área foliar (cm2), altura média da parte aérea (cm), comprimento médio radicular 

(cm), número médio de folhas (unidade), número médio de botões florais (unidade), diâmetro 

médio do capítulo (inflorescência), peso médio da matéria fresca da parte aérea, radicular , 

folhas, flores e botões florais (g), peso médio da matéria seca da parte aérea, radicular, flores 

e botões florais (g).  

Após a avaliação dos dados iniciais de matéria fresca, as partes de caule, folha, 

capítulo, botões florais e raiz foram mantidas em estufa em temperatura de 60° C, por sete 

dias, até atingir matéria seca constante, onde, em seguida este material foi pesado para 

verificar a quantidade de matéria seca nas 30 plantas. 

Para aquisição dos dados estatísticos foi aplicado o teste de regressão quadrático - 

Método estatístico que objetiva descobrir a relação entre duas ou mais variáveis, ou ainda, 

quais as variáveis mais relevantes que se associam com a variável dependente. 

                 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados obtidos da análise de regressão quadrática do número de folhas, área 

foliar, matéria fresca da raiz mostraram-se significativos, o que relata na tabela 1. 

 

Tabela 1. Valores do teste F das variáveis da planta de Girassol em função das diferentes 

doses de lodo caleado. 

     

Causas de variação Número de folhas Área foliar (cm2) Peso fresco radicular (g)

b2 0,039* 0,012* 0,017*

* significativo a 0,05% de probabilidade pelo teste F.

Fonte: Elaboração das autoras

Parâmetros
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Gráfico 1. Dispersão poligonal de 2° grau das variáveis do número de folhas, área foliar e 

peso da matéria fresca das raízes das plantas de Girassol ornamental em função das diferentes 

doses de lodo caleado. 

 

     

 

 

Firmando com os resultados de Silva et al. (2011), em que o número de folhas da 

pimenta ornamental (Capsicum sp L.) e da celosia (Celosia cristata L.) se mostraram mais 

representativos nos tratamentos em que o substrato incluía composto de lodo, formando 

mudas com maior área foliar. A área foliar pode ser considerada como um índice de qualidade 

das mudas, definida a importância dos órgãos fotossintetizantes na produção biológica da 

planta.  

Almeida, Fanhani e D’Oliveira (2005) constatou que houve acréscimo na biomassa da 

parte aérea e radicular de plantas arbóreas com doses crescentes do lodo.  

Os resultados dos demais parâmetros analisados não foram julgados significativos pelo 

teste de regressão, porém em comparação entre a testemunha e os tratamentos cultivados 

sobre lodo de esgoto caleado pode-se verificar diferenças relevantes entre as plantas, cujo 

estão apresentados e discutidos nas tabelas a seguir. 
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Tabela 2. Comprimento médio da parte aérea (CPA) e radicular (CPR) (cm) das plantas de 

Helianthus annuus em função de diferentes concentrações de lodo de esgoto caleado.   

 

CPA (cm) CPR (cm)

0 47,17 19,32

15 31,6 27,40

20 25,72 25,82

25 23,17 27,27

30 26,87 32

40 22,95 23,42

Parâmetros

Fonte: Elaboração das autoras

Tratamento (%)

 

 

O comprimento da parte aérea dos tratamentos em que foram utilizados o lodo de 

esgoto caleado incorporado ao substrato não se mostraram relevantes, quando comparado com 

a testemunha, que apresentou maior comprimento de 47,17 cm. Voltolini, Bizari e Stolf 

(2017), constataram em seu experimento com Acalypha reptans (rabo de galo) que, a altura 

das plantas não se diferenciaram estatisticamente entre os tratamentos e que quanto maior a 

dose do fertilizante classe D (lodo de esgoto caleado) menor a altura das plantas e parte área. 

Analisando a tabela 2, fica pontuado que: a adição de lodo no substrato promoveu 

resultados relevantes no comprimento radicular das plantas em contraposta com a testemunha 

e demais tratamentos. Tal resultado pode ser averiguado com clareza no tratamento cinco com 

adição de 30% de lodo caleado (336 g/planta). Esse maior desenvolvimento permite que essas 

raízes se aprofundem, auxiliando, assim, na maior absorção de nutrientes pela planta, 

permitindo maior tolerância à seca e maior resistência ao tombamento.  

Segundo Kratz et al. (2015), a densidade do substrato é um aspecto de ampla 

importância para a qualidade das mudas e pode intervir no desenvolvimento das raízes, pois 

valores elevados e substrato podem provocar um impedimento mecânico.  

 

Tabela 3. Matéria seca da parte aérea (MSPA), matéria seca do sistema radicular (MSSR) e 

relação da matéria seca do sistema radicular e matéria seca da parte aérea (MSPA), das 

plantas de girassol ornamental em função de diferentes porcentagens de lodo de esgoto 

caleado (g).  
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Tratamento (%) MSPA (g) MSSR (g) MSSR/MSPA (g)

0 4.07 1.08 0.26

15 5.26 1.92 0.36

20 2.76 1.63 0.59

25 3.39 1.61 0.47

30 7.43 3.21 0.43

40 3.66 1.63 0.44

Fonte: Elaboração das autoras

Parâmetros

 

 

A matéria seca da parte aérea e radicular determinada após 7 dias em estufa em 60°C 

apresentaram maiores pesos sobre as plantas do tratamento cinco, cultiva a 30%, com 

dosagem de 336 g/planta de lodo de esgoto caleado. As plantas do tratamento cinco, como 

observado na tabela 3, apresentaram matéria seca de 7,43 g da parte aérea e 3,21 g da área 

radicular, resultado marcante já que a determinação da matéria seca é a análise mais 

apropriada para a observação de crescimento.  

Silva et al. (2012), analisaram que substratos com maior porosidade total promovem 

um melhor desenvolvimento do sistema radicular e, o que por consequência, gera mudas com 

maior matéria seca de parte aérea e radicular.  

Santos et al. (2014), afirmam também que ocorre aumento do teor de nitrogênio dos 

substratos que recebem o lodo de esgoto. Esse dado pode ser confirmado observando a tabela 

4 de análise química do lodo de esgoto caleado.   
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Tabela 4. Análise química do lodo de esgoto caleado.  

            

pH 8,44

Umidade 480.117 mg/kg

 Sólidos Totais 519.883 mg/kg

Carbono 127.619,20

Nitrogênio Total (N) 12.941,30

Fósforo (P2O5) 5.567,77

Potássio (K2O) 548,41

Cálcio  (CaO) 93.893,61

Magnésio (MgO) 53.588,61

Enxofre (S) 10.792,82

Cobre (Cu) 276,43

Molibdênio (Mo) < 6 

Níquel (Ni) 47,495

Zinco (Zn) 584,86

Fonte: Elaboração das autoras

Macronutrientes (mg/kg)

Micronutrientes (mg/kg)

ANÁLISE QUÍMICA 

 

Além do nitrogênio, o lodo apresenta grandes teores de outros nutrientes essenciais 

para as plantas, como fósforo, cálcio e micronutrientes (SANTOS et al., 2014).  

Com base nisso, Siqueira et al. (2018) observou em seu experimento que o maior 

crescimento aéreo e radicular das mudas de Lafoensia glyptocarpa (mirindiba-rosa) pode ser 

explicado à tal riqueza nutricional, espelhando em um aumento da área foliar, matéria seca da 

parte área e do sistema radicular.  

 A relação entre matéria seca do sistema radicular e matéria seca da parte aérea 

(MSSR/MSPA) mostrou aumento superior nos tratamentos T3 e T4, em que as doses de lodo 

foram 20 e 25%, respectivamente, como ilustrado na Tabela 3, evidenciando desta forma que 

nessas concentrações o lodo de esgoto proporciona a planta o transporte de fotoassimilados da 

parte aérea para as raízes, ou vice-versa, mais eficiente.  

Resultados contrários foram obtidos por Siqueira et al. (2018), pois constatou em seu 

experimento com lodo de esgoto tratado na composição de substrato para produção de mudas 

de Lafoensia glyptocarpa (mirindiba-rosa), que a relação MSSR / MSPA expressou valores 

abaixo quando comparadas á testemunha utilizando 100% de substrato comercial.  

  

Tabela 5. Média do diâmetro da flor (cm), número de botões florais (unidade), peso da 

matéria fresca da flor (g) e botões florais (g), média da matéria seca da flor e botões florais (g) 

em diferentes porcentagens de lodo de esgoto caleado.  
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Diâmetro da flor (cm)
Peso da máteria fresca 

da flor (g)

Peso da matéria seca 

da flor (g)

Número de botões florais 

(unidade)

Peso da matéria 

fresca dos botões 

florais (g)

Peso da matéria seca 

dos botões florais (g) 

0 4,47 4,17 0,48 0,5 1,69 0,22

15 4,6 6,13 0,69 G.F G.F G.F

20 1,9 2,17 0,25 G.F G.F G.F

25 0 0 0 0 0 0

30 3 1,72 0,53 0,75 2,11 0,73

40 5,1 6,74 0,71 0,5 1,2 0,39

Tratamento (%)

Parâmetros

Legenda: GF- Girassol Formado 

Fonte: Elaboração das autoras  

 

 As plantas do tratamento seis, que se desenvolveram sobre substrato com 40% de lodo 

apresentaram flores mais desenvolvidas nos parâmetros analisados de diâmetro com 5,1 cm, 

peso fresco de 6,74 g e peso da matéria seca com 0,71 g em relação com as flores dos 

tratamentos com dosagens menores.  

Os resultados no diâmetro da flor se assemelham aos obtidos por Almeida et al. 

(2005), em seu experimento com vinca (Catharanthus roseus (L.), onde os maiores diâmetros 

das flores foram em doses superiores, com teores de 75% e 100% de lodo de esgoto. A figura 

1 ilustra o desenvolvimento das flores do girassol sobre diferentes porcentagens de lodo. 

 As plantas do tratamento quatro apresentaram desenvolvimento atrasado no quesito de 

produção de flores. Com 60 dias após a semeadura, foi observado que as plantas estavam 

iniciando o estágio reprodutivo de emissão do botão floral, isso pode ter ocorrido devido à 

baixa concentração de fósforo fornecido neste tratamento. Embora o lodo tenha demonstrado, 

em análises químicas laboratoriais, que seria capaz de fornecer fósforo em quantidades 

suficientes para uma ótima produção da cultura, a quantidade de fósforo no tratamento quatro, 

ao longo dos 60 dias não foi suficiente para favorecer a formação de botões florais.  

Marschner (2011), afirma que há relação entre deficiência de fósforo e a diminuição 

no número de flores e atraso na iniciação floral, apontando que há atuação do fósforo no 

balanço de substâncias reguladoras do crescimento vegetal.  

 

Figura 1.  Desenvolvimento das flores de Helianthus annuus sobre diferentes porcentagens 

de lodo. 
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Fonte: Imagem das autoras (2019) 

  

Considerando os parâmetros de número, peso da matéria fresca e peso da matéria seca 

de botões florais da tabela 5, podemos constatar que no tratamento cinco, com adição de 30% 

de lodo, os valores se apresentaram expressivos, o que revela que em porcentagens menores, o 

lodo mostra-se eficiente na formação de botões florais.  

Segundo D’Oliveira (2003), em seu ensaio com crisântemo (Dendranthema 

grandiflora) constatou que o aumento das doses de lodo promoveu a diminuição no diâmetro 

da flor, número da inflorescência e área foliar, utilizando 16% e 32% de lodo. A produção de 

matéria fresca (g) da parte aérea, inflorescência e raízes obtidos pelo mesmo autor também 

diminuíram com o aumento na dosagem do lodo. Comprovando que doses maiores desse 

composto diminuem o desenvolvimento das plantas ornamentais.  

  

 

4 CONCLUSÃO 

 

O lodo de esgoto caleado se apresentou eficiente na produção de Helianthus annuus 

(girassol ornamental), desta forma o mesmo se tornou, uma alternativa viável para que os 

produtores de plantas ornamentais utilizem este resíduo como componente de substrato.  

O lodo de esgoto caleado apresentou resultados satisfatórios no desenvolvimento das 

plantas sobre todos os parâmetros analisados no experimento, no qual, quando adicionado 

entre 30 a 40% (336 – 420 g/planta), este adubo orgânico irá proporcionar condições 

nutricionais mais adequadas para que as plantas produzam suas inflorescências mais vistosas 

e maiores durante o ciclo de produção desta cultura.  

T1

11 

T2

11 

T3

11 

T4

11 

T5

11 

T6

11 
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