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RESUMO
Avaliou-se o crescimento do girassol sob irriga-

ção com água residuária de origem urbana e doses

de adubo orgânico, em experimento conduzido em

casa de vegetação da Universidade Federal de

Campina Grande, PB. Usou-se o delineamento de

blocos ao acaso, sendo as reposições hídricas: 40,

60, 80, 100 e 120% da necessidade hídrica da cultura

e as doses de adubação orgânica (0; 0,7; 1,4 e 2,1%

do volume de solo), em esquema fatorial 5 x 4, com

3 repetições. A adubação proporcionou aumento do

número de folhas, altura de plantas, diâmetro de

caule, fitomassa fresca e seca da parte aérea

somente aos 26 e 39 dias após o semeio (DAS)

e até a dose de 1,4%. As lâminas crescentes

favoreceram as variáveis estudadas,

principalmente aos 63 e 100 DAS, sendo

os maiores incrementos na fitomassa

fresca e seca da parte aérea, com N5.

ABSTRACT
Study was to evaluate the growth of the sunflo-

wer under irrigation with urban wastewater and

levels of organic manuring. An experiment was

carried out, at Universidade Federal de Campina

Grande, PB, under greenhouse conditions. Using

randomized blocks design, with different levels of

water: 40, 60, 80, 100 e 120% of hydria necessity of

the culture  doses organic manuring (0; 0.7; 1.4 e

2.1% of the volume of the soil) arranged in 5 x 4

factorial design, with 3 repetitions. The manuring

resulted in increase in number of leaves, plant

height and stem diameter were determine, the fresh

and dry weights of the aerial parts  only during 26

and 39 days after sowing (DAS) and up to the dose

of 1.4%. The increasing water depths, favored the

studied variables 63 and 100 DAS, being the highest

increments observed in the fresh and dry weights of

the aerial parts, with N5.

Palavras-chave: Helianthus annuus L.; lâminas de água;
crescimento.

Keywords: Helianthus annuus L.; water depth; growth.

INTRODUÇÃO
Apesar das fontes hídricas serem abundantes, fre-

quentemente elas são mal distribuídas na superfície

do planeta. Em alguns locais, a demanda é tão elevada

em relação à oferta que a disponibilidade de água su-

perficial está sendo reduzida e os recursos subterrâ-

neos estão esgotando rapidamente (SETTI et al., 2002).

Esta demanda é causa de conflitos que hoje ocorrem

em grande parte das bacias hidrográficas, sobretudo

naquelas com desenvolvimento agrícola e uso urbano

significativo (HESPANHOL, 2003); no entanto, algu-

mas alternativas são passíveis de amenizar estes en-

traves, como o reuso intensivo de água, o controle de

perdas físicas nos sistemas de abastecimento de água,

técnicas de coleta de água de chuva e a adoção de pro-

cedimentos para a economia do consumo de água

(NASCIMENTO & HELLER, 2005).

   A prática de reúso de água vem sendo

intensificada em várias partes do mundo

para os mais variados fins. Em relação

ao uso agrícola, esta promove a recarga

do lençol freático, o crescimento das

plantas com o aporte de água e nutrien-

tes (matéria orgânica, nitrogênio, fósfo-

ro) dissolvidos em esgotos domésticos (LON-

DE & PATERNIANI, 2003; CAPRA & SCICOLONE,

2004). Segundo Madeira et al. (2002), a aplicação de

esgotos e efluentes no solo é vista como uma forma

efetiva de controle da poluição além de alternativa vi-

ável para aumentar a disponibilidade hídrica, em que
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os maiores benefícios desta tecnologia são os aspectos

econômicos, ambientais e de saúde pública.

 Nascimento & Heller (2005), ressaltam que o reu-

so da água tem sido empregado com maior intensida-

de em regiões áridas e semiáridas, devido principal-

mente ao problema de escassez de água, entretanto,

em regiões de maior abundância de recursos hídricos

a concentração urbana em regiões metropolitanas,

combinada ou não com outros usos intensivos, como

a agricultura irrigada ou usos industriais, estão con-

tribuindo com a redução da disponibilidade hídrica e

consequentemente aumentando a necessidade de reú-

so de água.

 Hussain et al. (2002) estimam que pelo menos 20

milhões de hectares em 50 países praticam a irrigação

com esgoto bruto ou parcialmente tratado. No Brasil

o reúso da água ainda é uma prática recente; em mui-

tas cidades do Nordeste, onde a disponibilidade de água

não pode ser garantida devido a um desequilíbrio crô-

nico entre a demanda e a oferta hídrica, o uso de águas

residuárias provenientes do tratamento de águas plu-

viais urbanas, dos esgotos e dos efluentes industriais

sugere sua reutilização no uso público, na indústria e

principalmente na irrigação (HESPANHOL, 2001).

   A situação legislativa no Brasil para fixação de

princípios e critérios à reutilização da água ainda é

insipiente, entretanto, o Conselho Nacional de Recur-

sos Hídricos através da Resolução nº 54/2005 estabe-

lece diretrizes e critérios para a prática de reuso dire-

to de águas não potável (CNRH, 2009). Segundo Fink

& Santos (2002), a legislação em vigor, ao instituir os

fundamentos da gestão de recursos hídricos, cria con-

dições jurídicas e econômicas para a hipótese do “reú-

so” de água como forma de utilização racional e de

preservação ambiental.

 Além da possibilidade de estudos que visem o reu-

so de água para a exploração agrícola, faz-se necessá-

rio testar fontes de adubo orgânico como complemen-

to e/ou substituição aos métodos tradicionais de adu-

bação para minimizar os impactos ambientais e eco-

lógicos do sistema de cultivo convencional, que podem

causar a inviabilidade econômica da atividade, assim

como, devido a possibilidade de favorecimento da agri-

cultura familiar.

 A quantidade de esterco e outros resíduos orgâni-

cos a ser adicionada a determinada área depende, en-

tre outros fatores, da composição e do teor de matéria

orgânica dos referidos resíduos, classe textural e ní-

vel de fertilidade do solo, exigências nutricionais da

cultura explorada e condições climáticas regionais (DU-

RIGON et al., 2002).

O girassol (Helianthus annuus L.) é originária da

América do Norte, onde foi utilizado como planta or-

namental e hortaliça, até o século XVIII, quando co-

meçou o seu uso como cultura comercial. Tem sido

usada também como planta forrageira para alimenta-

ção animal, na alimentação de aves, como espécie

melífera e ornamental, além da produção de óleo para

alimentação humana (DALL’AGNOL et al., 2005) res-

pondendo por cerca de 13% de todo o óleo vegetal pro-

duzido no mundo e apresentando índices crescentes

de produção e área plantada a nível mundial (ESTA-

DOS UNIDOS, 2005).

Esta oleaginosa se destaca mundialmente como a

quinta em produção de matéria-prima, ficando atrás

apenas da soja, colza, algodão e amendoim, quarta

em produção de farelo, depois da soja, colza e algodão

e terceira em produção mundial de óleo, depois da soja

e colza. Os maiores produtores de grãos de girassol

são a Rússia, Ucrânia, União Européia e Argentina

(LAZARATO et al., 2005).

Devido à carência de informações relacionadas ao

uso de água residuária no Nordeste do Brasil, para

fins agrícolas, e a necessidade de se identificar fontes

alternativas de água e de adubação orgânica favorá-

veis ao desenvolvimento de culturas agrícolas, reali-

zou-se este trabalho com o objetivo de avaliar o cres-

cimento e o desenvolvimento do girassol irrigado com

águas residuárias (AR) de origem urbana e doses de

adubo orgânico.

MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido em casa de vegetação per-

tencente à Unidade Acadêmica de Engenharia Agríco-

la, vinculada ao Centro de Tecnologia e Recursos Na-

turais (CTRN) da Universidade Federal de Campina

Grande (UFCG – PB), Campina Grande, PB, durante o

período compreendido entre julho e outubro de 2008.

As coordenadas geográficas do local são: 7º15’18” de

latitude sul, 35º52’28” de longitude oeste e altitude de

550 m; o clima da região, conforme a classificação

climática de Köeppen, adaptada ao Brasil (COELHO &

SONCIN, 1982), é do tipo Csa, que representa clima

mesotérmico, subúmido, com período de estiagem

quente e seco (4 a 5 meses), com período chuvoso de

outono a inverno e conforme UACA (2009) possui mé-

dia pluviométrica de 765,5 mm.

   O delineamento experimental foi o de blocos ao

acaso, no esquema fatorial 5 x 4, com três repetições e

uma planta por parcela experimental, sendo os trata-

mentos constituído de cinco níveis de reposição hídri-

ca com água residuária (N1 - 40, N2 - 60, N3 - 80, N4

- 100 e N5 - 120% da NH) e quatro doses de adubação

orgânica (D1 – controle - 0, D2 - 0,7, D3 - 1,4 e D4 -

2,1% em base volume) utilizando-se, como fonte, o

esterco bovino curtido. Avaliaram-se os dados obtidos

mediante análise de variância pelo teste ‘F’; nos casos

de significância, realizou-se análise de regressão poli-

nomial linear e/ou quadrática (FERREIRA, 2000) atra-

vés do software estatístico SISVAR-ESAL (Lavras, MG).

A variedade de girassol utilizada foi a Embrapa 122/

V-2000, cujas sementes foram fornecidas pela Empre-
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sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa,

Unidade Soja, escritório de negócios de Dourados, MS.

Esta variedade se destaca pela precocidade (ciclo de

100 dias) em comparação com os híbridos atualmente

cultivados no Brasil, possui porte baixo (155 cm) e o

início do florescimento ocorre em média aos 53 dias;

pode atingir média de produtividade de 1800 kg ha-1 e

teor médio de óleo de 43,5% (EMBRAPA, 2006).

Vasos plásticos com 23 L de capacidade, foram uti-

lizados e preenchidos com 0,2 kg de brita (número zero)

a qual cobria a base e 20 kg de material de solo deno-

minado Neossolo tipo franco-arenoso, não salino e não

sódico, proveniente de uma área do distrito de São José

da Mata, Município de Campina Grande, PB, cujas ca-

racterísticas físico-químicas determinadas no Labo-

ratório de Irrigação e Salinidade (LIS) da UFCG, cons-

tam na Tabela 1. Os vasos eram providos de furos na

base, que permitiam a drenagem; desses recipientes,

doze eram usados como lisímetro de drenagem com o

intuito de se estimar a necessidade hídrica da cultura,

sendo que, para tal, possuíam uma mangueira de 12

mm de diâmetro conectando à sua base a um recipien-

te (2 L de capacidade), para coleta do volume drenado.

O esterco bovino, usado conforme os tratamentos

foi curtido previamente e misturado aos 20 kg de ma-

terial de solo.

Antes do semeio se determinou a quantidade de água

necessária para colocar o solo em capacidade de cam-

po mediante método de saturação por capilaridade se-

guida de drenagem livre, usando-se água residuária

de origem doméstica.

O semeio foi realizado em 23 de julho de 2008 uti-

lizando-se 10 sementes por vaso, distribuídas de for-

ma equidistante a uma profundidade de 5 cm. A emer-

gência das plântulas perdurou do terceiro ao décimo

terceiro dia após o semeio (DAS), quando então se fez,

aos 15 DAS, o desbaste, deixando-se apenas duas plan-

tas por vaso, as de melhor crescimento.

   A água residuária utilizada no ensaio proveio de

um córrego que passa pela área experimental (UFCG),

oriunda de bairros próximos ao Campus, captada por

meio de conjunto motorbomba e armazenada em to-

nel de PVC (capacidade de 200 L); a água foi submetida

a uma filtragem no ponto de captação através de tela

de náilon com malha de 2 mm de diâmetro. As carac-

terísticas químicas da água foram determinadas pelo

LIS/UFCG e constam na Tabela 2 (abaixo).

   Na fase inicial (até 18 DAS) as irrigações eram

feitas com um volume de 300 mL / vaso / dia, às 17

horas; posteriormente, foram baseadas na necessida-

de hídrica (diferença entre o volume médio aplicado

nos vasos e o drenado nos lisímetros do tratamento

L5). O turno de rega adotado após 18 DAS foi de dois

dias sendo que, no dia anterior ao da irrigação (17

horas), se irrigava apenas os lisímetros dos tratamen-

tos L5, e no dia seguinte, se coletava a drenagem (7

horas), para então calcular os volumes a serem apli-

cados de acordo com cada tratamento.

   Realizaram-se, durante a condução do experi-

mento, alguns tratos culturais, como pulverização,

quinzenalmente, com produtos indicados para controle

preventivo de lagartas (Plusia nu e Clhosyne saunder-

sii), de mosca branca (Bemisia tabaci), de minadoura

(Lyriomyza huidobrensis), de cochonilha (Planococcus

minor) e de doenças fúngicas, além de capinas manu-

ais, escarificação superficial do solo e tutoramento das

plantas.

   Adubações foliares foram realizadas a cada quin-

Tabela 1. Características físico-hídricas e químicas do solo

utilizado no experimento

* ps e es, respectivamente, pasta de saturação e extrato de saturação
Tabela 2. Características químicas da água utilizada no

experimento. Campina Grande, PB
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ze dias, a partir do início da emissão das flores, com

Albatroz (N - 10%, P
2
O

5
 - 52%, K

2
O - 10%, Ca – 0,1%,

Zn - 0,02%, B - 0,02%, Fe - 0,15%, Mn - 0,1%, Cu -

0,02% e Mo - 0,005%) na proporção de 1 g do adubo

para 1 L de água, aplicando-se 5 L, distribuídos nas

plantas.

Avaliou-se o crescimento do girassol e se determi-

nou, aos 39 e 63 DAS, número de folhas (NF), altura

de planta (AP) e diâmetro de caule (DC); aos 26 e 100

DAS, a fitomassa fresca (FFPA) e seca (FSPA) da parte

aérea e, aos 100 DAS, fitomassa fresca (FFR) e seca

(FSR) de raiz e fitomassa seca total (FST). No período

entre 26 e 100 DAS e com os dados da FFPA e FSPA

determinou-se, conforme Benincasa (2003), a taxa de

crescimento absoluto (TCA
FFPA

 e TCA
FSPA

) e relativo

(TCR
FFPA

 e TCR
FSPA

) das plantas.

Na contagem de NF consideraram-se apenas as que

estivessem expandidas, com comprimento mínimo de

5 cm, desprezando-se as folhas secas rente ao solo e

aquelas cujo limbo foliar estava danificado em mais

de 50%; a AP foi definida mensurando-se a distância

entre o colo da planta e a inserção do capítulo; o DC

foi medido a 5 cm da superfície do solo, utilizando-se

de paquímetro digital; a FSPA e a FSR foram determi-

nadas após secagem em estufa com ventilação força-

da de ar, a 65 °C, até a obtenção de peso constante; o

caule de cada planta foi cortado rente ao solo, com

auxílio de um estilete; em seguida, fez-se a pesagem

em balança com precisão de 0,01g da FFPA (folhas e

caule) e, depois de se separar as raízes do material do

solo, avaliou-se a FSR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base no resultado do teste F (Tabelas 3 e 4) dos

dados, verifica-se que não houve efeito significativo

da interação entre os dois fatores estudados (lâmina

de reposição hídrica e dose de adubação orgânica). De

mesma forma, Tavares et al. (2005), avaliando os efei-

tos da água residuária de esgotos domésticos tratada

por lagoas de estabilização e da adubação orgânica na

produção de alface, observaram que a interação entre

ambos os fatores não foi significativa.

De acordo com o teste F (Tabela 3), o número de

folhas variou significativamente em função da repo-

sição hídrica, aos 39 (p < 0,01) e 63 DAS (p < 0,05) e

devido à adubação orgânica (p < 0,01) aos 39 DAS.

Conforme os estudos de regressão para NF, o efeito

aos 39 DAS foi linear havendo acréscimos de 3,77%

por aumento de 20% de reposição hídrica estudada (Fi-

gura 1B), e de 5,67% a cada incremento de 0,7% de

adubação orgânica (Figura 1A). Aos 63 DAS os dados

também se ajustaram melhor ao modelo linear obser-

vando-se, através da equação de regressão, um au-

mento de 18,56% entre o menor (17,58 folhas), com

NH de 40%, e o maior NF (20,85), obtido com 120% de

reposição hídrica (Figura 1B). Biscaro et al. (2008),

estudando a cultura do girassol em condição de cam-

po irrigada com água de boa qualidade e submetido a

diferentes doses de nitrogênio, verificaram que o mai-

or NF por planta (15,5) foi obtido aos 45 dias após a

emergência (DAE) com a aplicação de 80 kg ha-1; com-

parando este resultado com o presente experimento,

verifica-se que a menor reposição hídrica com água

residuária (AR) proporcionou um NF superior, deno-

tando que a AR constitui um aporte de nutrientes (Ta-

bela 2) para as plantas favorecendo seu crescimento.

Notou-se que o déficit hídrico afetou o número de

folhas em virtude, provavelmente, da deficiência hí-

drica ocasionar o fechamento dos estômatos diminu-

indo a concentração intracelular de CO
2
 e, consequen-

temente, gerando decréscimo na assimilação do mes-

mo (BERNARDO et al., 2006).

Observa-se que na avaliação inicial a adubação teve

maior influência sobre o NF e, posteriormente, o me-

nor volume de irrigação prejudicou mais a emissão de

folhas. Este resultado está de acordo com a FAO

Tabela 3. Resultado de teste F para número de folha (NF), altura de planta (AP) e diâmetro de caule (DC) aos 39 e 63 dias após o

semeio (DAS) do girassol em função de diferentes proporções de reposição hídrica com água residuária e doses de adubação

orgânica

ns, **, * respectivamente não significativo, significativo a p < 0,01 e p < 0,05



5

agosto/09

(2004), ao citar que a cultura do girassol possui uma

exigência relativamente alta de água, sobretudo na fase

de floração requerendo, uma porcentagem total mé-

dia de água em torno de 55%, e de 20% durante o cres-

cimento e 25% para o enchimento de grãos; este infor-

ma, ainda, que o déficit hídrico não deve exceder 45%

da água disponível do solo por possibilitar secagem

das folhas e, consequentemente, redução do rendimento

da cultura.

Souza et al. (2008), verificaram também, estudan-

do o efeito de diferentes lâminas de irrigação sobre a

cultura do algodoeiro, aumento no número de folhas

por planta com a maior oferta de água no solo até a

lâmina de 1,08% da ETc estimada, para então apre-

sentar tendência decrescente. Taiz & Zeiger (2004), ci-

tam que em condições de estresse hídrico, além da di-

minuição no número de folhas emitidas ocorre um

decréscimo na área foliar do girassol e do algodoeiro.

Figura 1. Número de folhas (A, B), altura de planta (C, D) e diâmetro de caule (E, F) de plantas de girassol aos 39 e 63 dias após

o semeio (DAS) em função da adubação orgânica e reposição da necessidade hídrica
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Constatou-se efeito significativo (p < 0,01) das re-

posições hídricas aos 63 DAS e das doses de adubação

aos 39 e 63 DAS, sobre a altura de planta (Tabela 3).

Conforme equações de regressão referente à última

avaliação, o modelo ao qual os dados se ajustaram

melhor, foi o linear, indicando um acréscimo de 11,20%

na AP por aumento de 20% da reposição da necessida-

de hídrica (Figura 1D), tendo alcançado, aos 63 DAS,

uma AP de 159,8 cm em N5. Biscaro et al. (2008) obti-

veram, aos 45 DAE uma AP de 114,7 cm em girassol

irrigado com água boa e aplicação de 72,9 kg ha-1 de N

o que evidencia, neste experimento com AR, um su-

primento adequado de nitrogênio às plantas quando

irrigadas com este tipo de água (Tabela 2). Silva et al.

(2007), avaliando o crescimento e a produtividade do

girassol sob diferentes lâminas de água de boa quali-

dade, notaram também incremento na AP com maior

disponibilidade hídrica no solo; já Cunha et al. (2005),

testando diferentes lâminas de irrigação com água

residuária e adubação nitrogenada sobre o algodoeiro,

não encontraram diferenças significativas para a al-

tura de plantas divergindo, assim, dos resultados aqui

obtidos.

Em relação à adubação orgânica, constata-se efei-

to quadrático (Figura 1C) onde se vê que as maiores

alturas, 87,46 cm (39 DAS) e 143,93 cm (63 DAS) fo-

ram referentes às dosagens de 1,4 e 1,5%, respectiva-

mente. De acordo com Canellas et al. (2000) a matéria

orgânica através das trocas iônicas, tem importância

fundamental no suprimento de nutrientes às plantas,

na ciclagem de nutrientes e na fertilidade do solo.

 Segundo Oliveira et al. (2009), elevados teores de

esterco podem proporcionar desbalanço nutricional no

solo e, em consequência, redução no desenvolvimento

e produção final das cultura.

Verifica-se na Tabela 3, o resultado do teste F para

diâmetro do caule o que torna possível observar que

houve efeito significativo (p < 0,01) dos fatores neces-

sidade hídrica, nas duas avaliações, e doses apenas aos

39 DAS, sobre esta variável. Analisando-se os efeitos

das lâminas com água residuária, constata-se efeito

quadrático aos 39 DAS (Figura 1F), obtendo-se 11,6

mm como maior diâmetro, com 120% de reposição

hídrica, o que representa um aumento de aproxima-

damente 44% em N5 em relação a N1; já na última

análise o efeito foi linear com incremento de 13,8%

por intervalo de 20% de reposição da necessidade hí-

drica estudado. Conforme equação de regressão para

‘D’, na avaliação inicial o modelo ao qual os dados se

ajustaram melhor, foi o quadrático, podendo-se cons-

tatar que o DC, assim como ocorrido para a variável

AP, teve incremento em função de ‘D’ até 1,4% atin-

gindo, assim, o maior diâmetro (10,74 mm) e apresen-

tando, em seguida, tendência a redução (Figura 1E).

Trabalhando com a cultura da mamona sob adu-

bação com biossólido e irrigação com água residuária,

Nascimento et al. (2006) constataram incremento nas

variáveis DC, AP, NF e área foliar, ao longo do tempo,

em função dos tratamentos, em comparação com a

irrigação com água de abastecimento.

Em experimento com a cultura da mamoneira Oli-

veira et al. (2009) verificaram efeito quadrático da

adubação orgânica usando esterco bovino, sobre o di-

âmetro e área foliar das plantas, o que denota que

algumas variáveis são beneficiadas pelo incremento

de nutrientes, até certo limite.

Constata-se que o diâmetro do caule das plantas

decresceu à medida em que as proporções de irrigação

diminuíram como decorrência natural das condições

hídricas desfavoráveis para divisão e alongamento ce-

lular afetando, sobretudo, o câmbio caulinar (TAIZ &

ZEIGER, 2004).

Com relação à fitomassa fresca (FFPA) e seca (FSPA)

da parte aérea, nota-se que houve efeito significativo

Tabela 4. Resultado de teste F para fitomassa fresca da parte aérea (FFPA) e seca (FSPA) aos 39 e 63 dias após o semeio (DAS), e

aos 100 DAS para fitomassa fresca (FFR) e seca (FSR) de raiz e seca total (FST) do girassol em função de diferentes lâminas de

água residuária e doses de adubo orgânico

ns, **, * respectivamente não significativo, significativo a p < 0,01 e p < 0,05
1 dados transformados em     X    e  2 dados transformados em      X+ 1
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(p < 0,01) das doses de adubação apenas aos 26 DAS

sobre essas variáveis; já as reposições hídricas influ-

enciaram apenas por ocasião da avaliação aos 100 DAS

(Tabela 4). Verificou-se, aos 26 DAS, resposta quadrá-

tica das doses de adubação orgânica com as maiores

FFPA (22,33 g) e FSPA (1,75 g) obtidas para uma dosa-

gem de 1,4% de esterco bovino (Figura 2A e C), deno-

tando que, nesta fase, a necessidade por nutrientes

das plantas tem influência superior à de reposição hí-

drica do solo, em virtude de não ter apresentado re-

sultado significativo quanto à variação de N, o que

comprova os resultados da FAO (2004), que cita a fase

de crescimento do girassol como a de menor exigência

hídrica. Conforme Malavolta et al. (1997) a produção

de massa de matéria seca está intimamente associada

à lâmina de água colocada à disposição da planta o

que pode ter ocorrido, inicialmente, pelo fornecimen-

to de adubação orgânica e devido ao uso de água resi-

duária.

Portanto, o suprimento inadequado de nutrientes,

tanto pela falta quanto pelo excesso, pode provocar

restrições ao seu crescimento e alterar relações entre

biomassa aérea e radicular (BOVI et al., 1999).

Na ultima avaliação, constatou-se com base nas

equações de regressão, resposta linear crescente com

as reposições hídricas aplicadas sobre as fitomassas

fresca e seca da parte aérea (Figura 2B e D). Verifi-

cam-se acréscimos de 328% da FFPA e 280,8% para

FSPA das plantas sob N5 em relação a N1, ou seja,

incremento de 82,0 e 70,2%, respectivamente, por in-

tervalo de 20% de reposição da necessidade hídrica

analisada no experimento. Em discordância ao pre-

sente estudo, Osburn & Burkhead (1992), citam que a

aplicação de águas residuárias de esgoto urbano na

produção de hortaliças, não promoveu diferença sig-

nificativa no crescimento da planta.

Segundo Taiz & Zeiger (2004), o estresse hídrico na

cultura de girassol afeta a fotossíntese e a expansão

foliar. A expansão foliar é muito sensível a deficiência

hídrica sendo completamente inibida sob níveis mode-

rados de estresse, o que afeta severamente as taxas

fotossintéticas e, em consequência, a produção de fi-

tomassa da parte aérea.

   Quanto à produção de fitomassa fresca e seca de

raiz aos 100 DAS (Tabela 4), o teste F indicou efeito

significativo (p < 0,01) do fator de necessidade hídrica

sobre essas variáveis, não se detectando diferenças sig-

nificativas da FFR e FSR em relação às doses de adu-

bação orgânica estudada, indicando ter ocorrido uma

possível suplementação de nutrientes às plantas atra-

Figura 2. Fitomassa fresca (A, B) e seca (C, D) da parte aérea de plantas de girassol aos 26 e 100 dias após o semeio (DAS) em

função da adubação orgânica e reposição da necessidade hídrica
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Figura 3. Fitomassa fresca (A) e seca (B) de raiz de plantas de girassol aos 100 dias após o semeio (DAS) em função da reposição

da necessidade hídrica

Figura 4. Fitomassa seca total de plantas de girassol aos 100

dias após o semeio (DAS) em função da reposição da necessi-

dade hídrica

vés do uso da água residuária. Conforme Lobo & Grassi

Filho (2007), estudando o comportamento do girassol

sob diferentes níveis de lodo proveniente de estação de

tratamento de esgoto, concluíram ser possível substi-

tuir o N oriundo da adubação mineral com N origina-

do do lodo de esgoto, havendo um aumento significa-

tivo na produtividade em matéria seca, em grãos e

rendimento de óleo.

Constata-se ajuste dos dados de FFR e FSR a uma

função linear crescente com as lâminas de água apli-

cadas (Figura 3A e B). Vê-se, em relação à massa fres-

ca de raiz, acréscimo de 81,0% por aumento de 20% da

lâmina de reposição hídrica, perfazendo um acrésci-

mo total da FFR de 324,8% na maior lâmina em rela-

ção à menor se alcançando, em N5, uma fitomassa

por planta de 80,1g. A FSR teve incremento de 122%

por intervalo de reposição da necessidade hídrica es-

tudado obtendo em N5, 17,38 g, valor este bem superi-

or a N1 (2,96 g). De acordo com Taiz & Zeiger (2004)

déficits hídricos moderados afetam o desenvolvimen-

to do sistema radicular.

 Denota-se ser a produção de fitomassa das plan-

tas controlada por um balanço funcional entre absor-

ção de água pelas raízes e fotossíntese pela parte aé-

rea, ou seja, a parte aérea vai crescendo até que a ab-

sorção de água pelas raízes se torne limitante; inver-

samente, as raízes crescerão até que sua demanda por

fotoassimilados da parte aérea se iguale ao suprimen-

to. Observa-se, no presente experimento, que o aumen-

to do déficit hídrico proporcionou redução na produ-

ção de fitomassa do sistema radicular como forma de

adaptação das plantas ao estresse e em consequência,

favoreceu o decréscimo da massa da parte aérea. Dife-

rentemente, Baumgarrner et al. (2007), estudando o

reúso de água residuária proveniente da piscicultura e

da suinocultura na irrigação de alface, não constata-

ram diferença significativa entre as médias das mas-

sas fresca e seca das raízes, parte aérea e total. Esta

divergência de resultados pode ter ocorrido em razão

da diferença de nutrientes existentes nas diferentes

águas e das culturas estudadas.

Conforme resultados do teste F (Tabela 4), ocorreu

efeito significativo (p < 0,01) das reposições de neces-

sidades hídricas sobre a fitomassa seca total, aos 100

DAS; assim como se deu para fitomassas da parte aé-

rea e de raiz, não se verificou efeito significativo do

fator adubação sobre a FST devido as plantas terem

comportamento semelhante, o que pressupõe que a

água residuária também contribuiu nutricionalmente

(Tabela 2) para o crescimento das plantas. Verificou-

se na equação de regressão contida na Figura 4, incre-

mento linear da FST de 153,6%, ou seja, 34,8 g por
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Figura 5. Taxa de crescimento absoluto (TCA) e relativo (TCR) da fitomassa fresca e seca de plantas de girassol em função da

reposição da necessidade hídrica

aumento de 20% da reposição da necessidade hídrica

indicando um aumento de 614,4% da massa seca total

entre o maior e o menor índice de reposição hídrica

estudado.

   Em seu estudo com a cultura do girassol, Castro

et al. (2006), constataram que o déficit hídrico ocorri-

do principalmente durante o início do florescimento e

enchimento dos grãos, promoveu decréscimo na mas-

sa seca total, de aquênios e de óleo.

   De acordo com as equações de regressão referen-

te à taxa de crescimento absoluto (Figura 5A), obser-

va-se que o modelo linear representou o melhor ajus-

te dos dados tanto em relação à FFPA como à FSPA,

havendo acréscimo de 109,6 e 79,0% na TCA
FFPA

 e

TCA
FSPA

, respectivamente, por aumento de 20% da

reposição da necessidade hídrica; segundo Benincasa

(2003), a TCA, variação ou incremento entre duas amos-

tragens sucessivas, reflete a velocidade de crescimen-

to da planta. Vê-se que nas condições em que foi de-

senvolvido este experimento as plantas, quando sub-

metidas a índices crescentes de reposição da umidade

no solo tiveram maior velocidade de crescimento as-

sim como maior acúmulo de matéria fresca e seca.

Farias et al. (2003) estudando a cultura do melão sob

diferentes lâminas de irrigação e salinidade da água,

também constataram que a maior oferta hídrica fa-

voreceu o crescimento das plantas, ao longo do tem-

po.

   A Figura 5B indica o comportamento da taxa de

crescimento relativo, ou seja, a estimativa do cresci-

mento da planta em função da matéria pré-existente

(BENINCASA, 2003), verificando-se, com base nas equa-

ções de regressão, haver incremento linear de 69,7%

(TCR
FFPA

) e de 54,5% (TCR
FSPA

) por intervalo de reposi-

ção hídrica pesquisado, denotando que o déficit hídri-

co contribui para a redução da eficiência da planta em

acumular matéria seca.  Tal como nesta pesquisa, ou-

tros autores também notaram reduções na TCR, em

função do aumento do déficit hídrico, como Rodrigues

et al. (2008) trabalhando com mamona, Peixoto et al.

(2006) com citros, dentre outros.

CONCLUSÕES
1. A adubação orgânica proporcionou aumento das

variáveis NF, AP, DC, FFPA e FSPA somente nas avali-

ações iniciais (26 e 39 DAS) e até a dosagem de 1,4%.

2. A reposição da necessidade hídrica crescente com

água residuária favoreceu as variáveis estudadas prin-

cipalmente nas avaliações realizadas aos 63 e 100 DAS

sendo os maiores incrementos observados na produ-

ção de massa fresca e seca das plantas, com reposição

de 120%.

3. Os efeitos da irrigação com água residuária in-

fluenciaram um número maior de variáveis estuda-

das, que a adubação orgânica.

4. O uso de água residuária proveniente de esgoto

doméstico constitui fonte potencialmente importante

ao suprimento hídrico de plantas de girassol, cv. Em-

brapa 122/V-2000.

5. Os efeitos da reposição hídrica e adubação orgâ-

nica sobre o girassol ocorreram de forma independen-

temente, em virtude de não se ter verificado interação

entre os mesmos.
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