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RESUMO

De origem controversa, o girassol (Helianthus annuus, L.) tem sido utilizado na alimentação humana e animal, além de, mais recentemente, na produção de biodiesel. Trata-se de

uma oleaginosa de grande importância mundial, pela excelente qualidade do óleo comestível e aproveitamento dos subprodutos da extração do óleo para rações balanceadas ou

na formulação de isolado protéico para enriquecimento de produtos de panificação e derivados cárneos. O projeto buscou avaliar os dados morfométricos da planta, a fim de

comparar seu desenvolvimento, quando cultivada em solos contaminados com diferentes dosagens de chumbo . O experimento foi conduzido a partir da construção de oito

canteiros dentro de recipientes mantidos em uma bancada, o que facilitava o controle da saída de água das regas por um dreno conectado a garrafas PET, fechando o circuito, já

que não permitia o contato desta água com o solo local.  Foram avaliadas todas as etapas de desenvolvimento da cultura do girassol, da semente à planta adulta, em solos

contaminados com as seguintes concentrações de chumbo: dois canteiros  contendo 0,64 g Pb/kg solo; dois canteiros com 0,48 g Pb/kg solo;  um canteiro com 0,32g Pb/kg  solo

e um canteiro com 0.16 g Pb/kg solo,  além de dois canteiros referência. Até o momento, pode-se observar que não houve influência significativa do chumbo no desenvolvimento

da morfologia externa do vegetal, embora tenha havido um maior ataque de insetos pragas nas plantas cultivadas em solos contendo maior concentração de chumbo.
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