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RESUMO 

 
 

Resposta do girassol à diferentes doses de hidrogel 

 

O paisagismo está presente em espaços externos e internos modificando as 
cidades. O girassol é uma planta anual, com potencial paisagístico. Algumas 
variedades ornamentais podem ser cultivadas em vasos, bordaduras e maciços, 
sendo considerada uma cultura com excelentes perspectivas de expansão no Brasil, 
em função de suas características, como, ampla adaptação aos diferentes ambientes, 
mas, no entanto, o estresse hídrico diminui o crescimento e a produtividade das 
plantas. Uma ferramenta que busca racionalizar o manejo hídrico é o condicionador 
de solo hidrogel empregado em diversos setores da agricultura. Trata-se de um 
polímero hidrorretentor que possui a capacidade de liberar gradativamente a água e 
nutrientes retidos na cadeia carbônica, melhorar a drenagem do solo, aumentar a 
produtividade, diminuir os custos de produção e evitar a perda de nutrientes por 
percolação e lixiviação. Porém, são necessários estudos direcionados a cada cultura 
para se realizar a recomendação desse condicionador. A produção de girassol 
cultivado em vaso tem grande potencial comercial no Brasil e a utilização do hidrogel 
como condicionador de solo pode permitir a economia hídrica ao longo do ciclo de 
cultivo. Este trabalho teve por objetivo avaliar as respostas da produção de girassol 
em vaso sob diferentes doses de hidrogel em duas diferentes épocas sazonais. A 
pesquisa foi conduzida em casa de vegetação nos períodos de outono/inverno 
(20/05/2015 a 31/07/2015) e primavera/verão (24/10/2015 a 14/12/2015). O 
delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados (DBC) com 4 doses 
de hidrogel (0, 6, 12 e 18 gramas por planta) com 6 repetições. A colheita foi realizada 
aos 60 dias após o transplantio das mudas (DAT). Foram avaliados a massa fresca e 
seca da parte aérea (MFPA e MSPA); massa fresca e seca das flores (MFF e MSF); 
massa fresca e seca das raízes (MFR) e (MSR) e volume das raízes (VR). A adição 
de hidrogel favoreceu a produção de girassol em vaso promovendo economia de água 
durante todo o ciclo da cultura. A dose de 6 gramas de hidrogel por planta, propiciou 
a melhor economia hídrica em ambos os experimentos. O período primavera/verão 
apresentou maior gasto na irrigação quando comparado ao outono/inverno. O 
diâmetro floral diminuiu em função do aumento das doses de hidrogel em ambos os 
períodos sazonais. 

 
Palavras-chave: Paisagismo; Manejo de Irrigação; Helianthus annus L.; Eficiência do 

uso de água 



 
 

 

ABSTRACT 
 

Response of sunflower to different doses of hydrogel 

 
 

The landscaping is present in several external and internal spaces modifying the 
cities. The sunflower is an annual plant with potential landscape use. Some ornamental 
varieties can be cultivated in pots, borders and massifs, being considered a crop with 
excellent prospects of expansion in Brazil, due to its characteristics, such as, wide 
adaptation to different environments, however, water stress decreases growth and 
productivity of plants. Hydrogel conditioner is a tool that aims to rationalize water soil 
management used in several sectors of agriculture. The hydrogel is a polymer that has 
the ability to gradually release water and nutrients retained in the carbon chain, 
improve soil drainage, increase productivity, decrease production costs and prevent 
nutrient loss through percolation and leaching. The production of potted sunflower has 
great potential for commercial growth in Brazil and the use of the hydrogel as a soil 
conditioner can allow water saving throughout the growing cycle. The objective of this 
work was to evaluate the responses of potted sunflower production under different 
doses of hydrogel in two different seasonal seasons. The research was conducted in 
a greenhouse during the fall / winter (05/20/2015 to 07/31/2015) and spring / summer 
(24/10/2015 to 12/14/2015). The experimental design was a randomized complete 
block (DBC) with 4 hydrogel doses (0, 6, 12 and 18 grams per plant) with 6 replicates. 
Harvesting was performed 60 days after transplanting of the seedlings (DAT). Were 
evaluated the fresh and dry shoot of the aerial part (MFPA and MSPA); fresh and dry 
mass of flowers (MFF and MSF); fresh and dry mass of the roots (MFR) and (MSR) 
and root volume (VR). The addition of hydrogel effectively favored potted sunflower 
production, promoting water saving throughout the crop cycle. The hydrogel addition 
favored potted sunflower production, promoting water saving throughout the all crop 
cycle. The dose of 6 grams of hydrogel per plant, provided the best hydric economy in 
both experiments. The spring / summer period presented higher irrigation use when 
compared to autumn / winter. The floral diameter decreased as a function of the 
increase by hydrogel doses in both seasonal periods. 

 
Keywords: Landscaping; Irrigation management; Helianthus annus L.; Efficiency of 

water use 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUÇÃO 

 

As plantas com potencial paisagístico são espécies agronômicas com amplo 

interesse de cultivo em todo o Mundo, pois apresentam uma vasta movimentação 

comercial. O paisagismo está em praticamente todo e qualquer espaço externo e 

interno modificando as cidades. A beleza e sensação de tranquilidade produzidas 

pelas plantas utilizadas no paisagismo, devido às suas diferentes características 

morfológicas, proporcionam diferentes usos para diferentes jardins que podem unir o 

homem à natureza. A água, no entanto, é imprescindível para a manutenção da vida 

dos jardins, da cor e beleza das flores. 

O girassol é uma planta anual, com excelente potencial paisagístico, algumas 

variedades ornamentais podem ser cultivadas em vasos, bordaduras e maciços, 

sendo considerada uma cultura com excelentes perspectivas de expansão no Brasil, 

em função de suas características, como, ampla adaptação aos diferentes ambientes, 

mas, no entanto, o estresse hídrico diminui o crescimento e produtividade das plantas. 

De acordo com Carvalho (2016) a valorização da água incentivou a pesquisa 

para a otimização do seu uso e consumo. O setor agrícola é o que mais usufrui desse 

bem e a agricultura irrigada é a grande responsável por isso; portanto, cresce a 

responsabilidade deste setor na busca pelo manejo hídrico adequado que vise o uso 

sustentável do recurso. 

Uma ferramenta que busca racionalizar o manejo hídrico é o condicionador de 

solo hidrogel, que possui uso diversificado e pode ser empregado em diversos setores 

da agricultura. Trata-se de um polímero hidrorretentor que possui a capacidade de 

liberar gradativamente a água e nutrientes retidos na cadeia carbônica, melhorar a 

drenagem do solo, aumentar a produtividade, diminuir os custos de produção e evitar 

a perda de nutrientes por percolação e lixiviação. Porém, são necessários estudos 

direcionados a cada cultura para se realizar a recomendação desse condicionador. 

A produção de girassol cultivado em vaso tem grande potencial de 

crescimento comercial no Brasil e a utilização do hidrogel como condicionador de solo 

pode permitir a economia hídrica ao longo do ciclo de cultivo. 

O objetivo do trabalho foi a produção de girassol em vaso sob diferentes 

doses de hidrogel (0, 6, 12 e 18 gramas por planta) em duas diferentes épocas de 

cultivo (outono/inverno e primavera/verão). E os objetivos específicos foram: 

estabelecer a dose ótima de hidrogel para o manejo da irrigação do girassol em 



 
 

 

ambiente protegido; quantificar o consumo hídrico do girassol em ambiente protegido 

e verificar o possível favorecimento da utilização de hidrogel na produção de girassol 

em vaso. 

CONCLUSÃO 
 
 

A adição de hidrogel favoreceu efetivamente a produção de girassol em vaso 

promovendo economia de água durante todo o ciclo da cultura; 

A dose de 6 gramas de hidrogel por planta, propiciou a melhor economia 

hídrica em ambos os experimentos; 

O período primavera/verão apresentou maior gasto na irrigação quando 

comparado ao outono/inverno, muito provavelmente devido às altas temperaturas 

atingidas nesse período. 
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