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Desenvolver e promover informações científicas sobre 
o manejo responsável dos nutrientes das plantas para o 
benefício da família humana

MISSÃO

1. INTRODUÇÃO

O silício (Si) é um elemento químico presente em 
grande quantidade na crosta terrestre, sendo o 
principal constituinte das rochas, dos minerais 

silicatados e dos solos. Entretanto, os teores solúveis e disponíveis 
às plantas podem ser baixos em alguns solos devido, principalmente, 
à sua mineralogia, textura e teor de argila. Assim, solos com maior 
teor de óxidos de ferro e alumínio e solos arenosos e de textura média 
apresentam menor teor de Si solúvel (Tabela 1). Entretanto, alguns 
solos com baixos teores de argila contém teores suficientes de Si para 
as plantas, tal como o Argissolo textura média (> 8 mg kg-1 de Si solú-
vel em CaCl2 0,01 mol L-1), e não respondem à adubação silicatada.

Embora Epstein e Bloom (2005) tenham citado o Si como 
um elemento “semi-essencial”, ele ainda é classificado como bené-
fico às plantas, porque sua essencialidade não foi comprovada para 
todas as plantas pelos critérios diretos e indiretos de Arnon e Stout. 
Entretanto, o Si é considerado elemento essencial para algas dia-
tomáceas (algas unicelulares) e para a cavalinha (planta vascular), 
as quais não sobrevivem na sua ausência. 

A absorção de Si ocorre preferencialmente pelas raízes 
das plantas na forma de ácido monossilícico (H4SiO4), sendo 
posteriormente transportado pelo xilema e depositado na forma de 
dupla camada de sílica e cutícula na epiderme das folhas e colmos, 
tornando-se imóvel quanto à redistribuição para outros órgãos. A 

maior parte do Si nas plantas encontra-se como opalina e menos de 
1% está solúvel na forma coloidal, iônica ou combinada a compostos 
orgânicos (MA e IAMAjI, 2006).

Toda espécie vegetal tem capacidade de absorver Si e não são 
conhecidos sintomas de deficiência, sendo que seus teores podem 
variar de 0,1 a 10% na massa seca (EpSTEIn, 2009). A quantidade 
de Si absorvida pelas espécies está relacionada à estrutura das raízes 
(MITAnI e MA, 2005), que é a principal entrada desse elemento 
para o interior das plantas. 

O Si é o único elemento que não acarreta prejuízo quando absor-
vido em excesso pelas plantas, sendo algumas delas consideradas acu-
muladoras, tais como arroz e cana-de-açúcar. por exemplo, cultivares 

Tabela 1.  Teores de argila e teores de Si solúvel em ácido acético (0,5 mol L-1) 
e CaCl2 (0,01 mol L-1) em solos do estado de São paulo.

Solo
Argila Ácido acético CaCl2

(%)  - - - - (mg kg-1 Si) - - - -

neossolo Quartzarênico   6,0   1,0   1,0
Latossolo Vermelho 22,0   8,1   5,0
Latossolo Vermelho eutroférrico 68,0 10,7   5,7
Argissolo 28,1 27,5 11,5

Fonte: Adaptada de Camargo, Rocha e Korndörfer (2013); Camargo, Korndörfer 
e Wyler (2014).
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antigas de cana-de-açúcar, cultivadas em solos argilosos do Havaí, 
absorveram 379 a 408 kg ha-1 de Si em 12 meses. no Brasil, Camargo, 
Korndörfer e Foltran (2014), estudando nove variedades de cana- 
de-açúcar, observaram valores entre 120 e 237 kg ha-1 de Si em 
três colheitas, que variaram de acordo com a  cultivar e o órgão 
da planta analisado (Tabela 2). Isso mostra que, além do tipo de 
solo, a espécie vegetal e as variedades influenciam sobremaneira 
na quantidade de Si absorvida pelas plantas.

2. ESTRESSES BIÓTICOS REDUZIDOS PELO SILÍCIO

Há duas hipóteses complementares sobre o modo de ação 
do Si na redução dos danos causados nas plantas por agentes pato-
gênicos e insetos: a barreira física e a barreira química.

A hipótese do Si atuar como barreira física na proteção das 
plantas contra doenças foi desenvolvida por pesquisadores japo-
neses para a cultura do arroz contra doença fúngica (YOSHIDA, 
1965). A deposição de Si na parede das células da epiderme dificulta 
o desenvolvimento de fungos e a penetração de insetos nos tecidos 
das plantas. Essa hipótese foi comprovada para doenças e pragas em 
diversas culturas, mas não é suficiente para explicar os resultados 
positivos do Si na redução de doenças fúngicas em plantas não 
acumuladoras de Si, ou seja, plantas que absorvem baixa quantidade 
do elemento e não formam barreira física.

A hipótese da barreira química fundamenta-se no fato do Si 
solúvel, presente no interior da planta, ativar o sistema de defesa 
natural quando um patógeno infecta a planta. Assim, o Si estimula 
a produção de compostos fenólicos, quitinases, peroxidases e o 
acúmulo de lignina. Esses compostos são acumulados na parede 
celular, impedindo ou dificultando a colonização da planta pelo 
fungo. Essa hipótese foi comprovada para brusone, em arroz 
(RODRIgUES et al., 2003, 2004), sendo complementar à da bar-
reira física para doenças. 

Considerando que o Si pode ajudar na redução da severi-
dade de algumas doenças, a utilização desse elemento benéfico 
possibilita minimizar o uso de agrotóxicos e reduzir a contami-
nação do ambiente, contribuindo, assim, para a sustentabilidade 
agrícola.

2.1. Doenças

O papel do Si na redução da incidência e/ou severidade 
das doenças tem sido estudado nas culturas de algodão, feijão, 
soja, hortaliças e especialmente em gramíneas – arroz, cana-de- 
açúcar e trigo (Tabela 2). 

Tabela 2.  Absorção de silício por variedades de cana-de-açúcar ao final 
de três colheitas.

Variedade
Si absorvido (kg ha-1)

Palha (folhas + palmito) Colmo

IAC 86-2480 154,9 abc 157,9 a

IAC 87-3396 133,6 abc 145,9 a

IAC 91-1099                    240,9 a 165,6 a

IAC 91-2101                    167,0 ab 108,6 a

IACSp 93-3046 136,0 abc 118,7 a

IACSp 93-6006 139,0 abc 148,8 a

IACSp 94-4004                      81,4 c 139,2 a

IACSp  94-2094 143,9 abc   99,9 a

RB 84-7515 126,7 abc 171,9 a

Fonte: Adaptada de Camargo, Korndörfer e Foltran (2014).

Recentemente, foram identificados os genes Ls1 e Ls2 res-
ponsáveis por codificar transportadores de Si em plantas de arroz, 
contribuindo para o entendimento do processo ativo de absorção de 
Si pelas raízes. Foram descritos um modelo para o arroz, mostrando 
a localização desses genes nas raízes, e outro para o milho e a cevada 
(MA e IAMAjI, 2006). A localização desses genes explica a maior 
eficiência na absorção de Si pelas plantas de arroz em relação ao 
milho e à cevada. Outras pesquisas têm sido realizadas para maior 
compreensão do processo, para mensuração da quantidade absor-
vida e para inserção desses genes em plantas que apresentam baixa 
absorção de Si, como a soja. 

O Si absorvido proporciona muitos benefícios para as 
plantas. A sua deposição nas folhas promove melhoria do posi-
cionamento das folhas para maior interceptação da luz solar, 
aumentando a capacidade fotossintética e a produtividade das 
culturas. Em experimento com arroz cultivado em solução nutri-
tiva, as folhas mostraram-se mais eretas no tratamento com Si 
(Figura 1), observando-se menor ângulo de inserção das folhas, 
o que proporcionou aumentos de 71% e 13% na massa seca de 
folhas e  de raízes, respectivamente, comparado ao tratamento 
com ausência desse elemento.

Resultados positivos da ação do Si também têm sido 
verificados na redução de danos causados por estresses bióticos 
(pragas e doenças) e abióticos (seca, metais pesados, salinidade) 
que, geralmente, ocorrem durante o desenvolvimento das plantas. 
Como o Si não é considerado nutriente, em algumas situações, 
o aumento de produção com a adubação silicatada não é obser-
vado em algumas plantas consideradas não acumuladoras de 
Si, quando cultivadas sob condições controladas e adequadas 
de água, luz, temperatura e umidade. Entretanto, quando algum 
tipo de estresse, biótico ou abiótico, está presente no cultivo, os 
efeitos do Si são evidentes na atenuação desses efeitos, conforme 
será visto a seguir.

Figura 1.  Tamanho e arquitetura das folhas de arroz cultivadas na presença 
e na ausência de silício.

Fonte: Adaptada de Zanão Filho (2007).

                    Ângulo de inserção    Matéria seca    Matéria seca
                                                         da folha         das raízes

Sem Si                 28,6 a                  0,783 b             0,726 b

Com Si                   9,3 b                  1,341 a             0,827 a
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Figura 2.  período de incubação, severidade da mancha parda e teor de silício nas folhas de arroz 
cultivado na presença e na ausência de silício. 

Fonte: Zanão Filho (2007).

O arroz é uma cultura muito importante na alimentação da popu-
lação mundial e uma das mais estudadas em relação à adubação com Si. 
As pesquisas com Si na cultura do arroz tiveram início no japão, quando 
pesquisadores observaram que as folhas afetadas por brusone continham 
menos Si do que as folhas sadias. A brusone é uma doença fúngica que 
causa prejuízos significativos na produtividade e qualidade dos grãos. 
posteriormente, a relação entre redução dos danos por brusone e aumento 
da concentração de Si nas folhas foi comprovada em experimentos sob 
condições controladas no japão (DATnOFF e 
RODRIgUES, 2005) e no Brasil (pRABHU et 
al., 2001; SAnTOS et al., 2011). 

A mancha parda, causada pelo fungo 
Bipolaris oryzae, é outra doença importante 
na cultura do arroz. Seus danos, que incluem 
decréscimo do peso e da qualidade dos grãos, 
menor número de grãos cheios por panícula 
e, consequentemente, menor produtividade do 
arroz, podem ser reduzidos com a adubação 
silicatada. Zanão Filho (2007), estudando a 
resistência do arroz à mancha parda, obser-
vou que o Si proporcionou prolongamento 
do período de incubação da doença em 
aproximadamente 9 h (Figura 2), aumento 
no acúmulo de compostos fenólicos solúveis 
e lignina nas folhas inoculadas e redução na 

severidade da mancha parda em até 96%, reduzindo também o 
número de lesões.

Em cana-de-açúcar, ainda são poucos os estudos sobre 
a ação do Si na redução dos danos causados por doenças. Raid, 
Anderson e Ulloa (1992) observaram acréscimo no teor de Si nas 
folhas e redução média de 67% na severidade da mancha anelar, 
causada pelo fungo Leptosphaeria sacchari, com a aplicação de 
6,7 t ha-1 de silicato de cálcio ao solo, comparada à testemunha 
sem Si, em condições de campo, nos Estados Unidos (Tabela 3).

Tabela 2.  Doenças fúngicas reduzidas com a utilização do silício em grandes 
culturas e hortaliças.

Cultura Doença Referência

Grandes culturas
Algodão Ramulária Curvelo et al. (2013) 
Arroz Bruzone

Mancha parda

Descoloração de grãos

Datnoff et al. (1991), 
Santos et al. (2011)
Dallagnol et al. (2014), Zanão 
Filho (2007)
prabhu et al. (2001)

Cana-de-açúcar Ferrugem marrom

Mancha anelar

Raid, Anderson e Ulloa (1992); 
Camargo, Amorin e gomes 
junior (2013); Ramouthar 
(2009) 
Raid, Anderson e Ulloa (1992) 

Feijão Antracnose polanco et al. (2014) 
Soja Ferrugem asiática

Cercosporiose

Cancro da haste

Cruz et al. (2012) 
nolla, Korndörfer e Coelho 
(2006)
grothge-Lima (1998)

Trigo Bruzone

Míldio

Debona et al. (2014), 
Cruz et al. (2015), 
Sousa et al. (2013)
Bélanger, Benhamou e 
Menzies (2003)

Hortaliças
Abobrinha Míldio Menzies et al. (1992)
Batata Requeima puzyrov et al. (1996)
Melão Oídio Dallagnol et al. (2015)
pepino Míldio Menzies et al. (1992)
pimentão Murcha de fitóftora French-Monar et al. (2010)
Tomate Murcha de Fusarium 

(podridão de raízes)
Huang, Roberts e Datnoff 
(2011)

Tabela 3.  Teor de silício nas folhas e severidade de mancha anelar em 
variedades de cana-de-açúcar com e sem aplicação de Si. 

Variedade
Si na folha (g kg-1) Severidade da mancha 

anelar (%)
- Si + Si - Si + Si

Cp72-1210 2,8 6,7 23,4 7,3
Cp74-2005 2,9 5,9   8,5 3,1
Cp80-1827 2,9 5,5   5,2 1,7
Cp70-1133 2,8 5,4 10,5 4,2
Cp72-2086 2,5 7,3   4,1 0,9

Fonte: Adaptada de Raid, Anderson e Ulloa (1992).

Efeito semelhante foi verificado para a ferrugem marrom, 
causada por Puccinia melanocephala, em cultivo de cana-de-açúcar 
realizado em vasos. A adubação silicatada, na forma de silicato de 
potássio, promoveu diminuição nos danos da doença com o aumento 
da deposição de Si nas folhas e nas nervuras das folhas de cana-de- 
açúcar (Figura 3), o que foi confirmado por imagens de raio X 
(RAMOUTHAR, 2009). Há uma clara distinção entre o tratamento 
controle (sem Si) e o tratamento com aplicação de 800 mg L-1 
de Si. O pesquisador mensurou também a distribuição da área 
coberta com Si na epiderme inferior, na epiderme superior e no 
mesófilo das folhas de cana-de-açúcar cultivada com doses de até  
2.000 mg L-1 de Si (Figura 4). nota-se que o incremento da deposi-
ção de Si foi maior na epiderme inferior da folha e menor no mesó-
filo foliar. Foi verificado ainda que, à medida que a deposição de 
Si e o teor de Si total na folha aumentaram, a severidade da doença 
reduziu linearmente. Embora o modo de ação desse fungo seja dife-
rente, ou seja, ele infecta a folha via estômato (RAID; AnDERSOn; 
ULLOA,1992) e não via cutícula, o acúmulo de depósitos de Si 
nas folhas de cana-de-açúcar promoveu diminuição dos danos 
causados pela ferrugem marrom, mostrando o benefício do Si.

                                                         - Si                             + Si

Período de incubação              20,50 b                      29,33 a

Severidade da doença             68,89 a                        2,46 b

Teor de Si (g kg-1)                     12,70 b                      73,60 a
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Camargo, Amorim e gomes junior (2013) observaram 
redução significativa na incidência de ferrugem marrom com o 
aumento dos teores de Si na folha diagnóstica em cana-planta e 
em duas soqueiras, aos 8 meses de idade (Figura 5), cultivadas 
em vasos (100 L), a céu aberto, em três diferentes solos: arenoso 
(neossolo Quartzarênico - RQ), textura média (Latossolo Verme-
lho - LV) e argiloso (Latossolo Vermelho distroférrico - LVdf). na 
cana-planta cultivada no solo com menor teor inicial de Si solúvel 
(RQ), a incidência máxima de ferrugem marrom foi reduzida em 
20%, 20% e 59% em relação ao tratamento controle com as doses 
de 185 kg ha-1, 370 kg ha-1 e 555 kg ha-1 de Si, respectivamente. 
nos solos com teores superiores de Si (LV e LVdf), apenas as doses 
maiores (370 e 555 kg ha-1 Si) promoveram redução da incidência 
máxima de ferrugem. na segunda soca, apenas no solo argiloso a 
incidência de ferrugem foi reduzida (14% do valor da incidência 
máxima do tratamento controle) com a aplicação de Si.

Em trigo, dois trabalhos recentes, comprovando a atuação 
do Si como barreira física para brusone (Pyricularia oryzae), foram 
realizados pelo grupo de pesquisa do Dr. Fabrício A. Rodrigues, 
professor da Universidade Federal de Viçosa, criador da hipótese 
da barreira química (RODRIgUES et al., 2003, 2004). Cruz et al. 
(2015), com o auxílio da microscopia de luz e da microscopia eletrô-
nica de varredura, mostraram como o Si pode reduzir a colonização 
de brusone nos tecidos da raque do trigo. na ausência de Si ocorreu 
intensa colonização e descoloração das espigas, em contraste com 
as espigas de cor esverdeada do tratamento com Si. Aliado a isso, 
no tratamento com Si foram encontradas poucas hifas do fungo na 
epiderme, bem como material fenólico no parênquima da raque, 
ao contrário do controle (sem Si), onde ocorreu intensa coloni-
zação. Isso mostra que o Si pode induzir mecanismos de defesa 
da própria planta por meio da ativação de estratégias de defesa, 
como, por exemplo, a síntese de compostos fenólicos (barreira 
química). Silva et al. (2015a), estudando também a brusone em 
trigo, observaram que, além do incremento do teor de Si foliar de 
2,6 para 36 g kg-1, houve acúmulo de flavonoides nas paredes das 
folhas, o que representa uma forte defesa bioquímica em resposta 
à infecção pelo patógeno.

2.2 Pragas
O Si pode atuar como atenuador dos danos causados por 

pragas, sendo que o mecanismo de ação, na maior parte dos estu-
dos sobre ataque de insetos, está alicerçado na hipótese da barreira 
mecânica formada pela deposição de Si nos tecidos das plantas. pes-
quisas nacionais e internacionais têm comprovado os efeitos bené-
ficos do Si contra pragas das culturas de algodão, arroz, cana-de- 
açúcar, girassol, milho, pastagens, trigo, soja e sorgo (Tabela 4). 

Figura 3.  Deposição de silício nas nervuras de folhas de cana-de-açúcar cultivada com 
0, 400 e 800 mg L-1 de silício na forma de silicato de potássio e respectivas 
imagens de raio X.

Fonte: Ramouthar (2009).

Figura 5.  Relação entre incidência da ferrugem marrom e teor de silício nas folhas diagnósticas do cafeeiro aos 6 meses, cultivado em três solos: arenoso 
(RQ), textura média (LV) e muito argiloso (LVdf). 

Fonte: Adaptada de Camargo, Amorim e gomes junior (2013).

  Controle

  400 mg L-1 Si

  800 mg L-1 Si

  Deposição de Si

Figura 4.  Área coberta por depósitos de silício na epiderme inferior, na 
epiderme superior e no mesófilo da folha de cana-de-açúcar. 

Fonte: Ramouthar (2009).
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na África do Sul, a broca do colmo, 
Eldana saccharina, pode causar graves prejuí-
zos econômicos à cana-de-açúcar. Experimentos 
de campo e em vaso têm mostrado incremento 
da resistência das plantas a essa praga com a 
aplicação de silicato ao solo, devido ao aumento 
da absorção de Si pelas plantas. Isso indica que 
o Si aumenta a resistência mecânica da planta 
à penetração e alimentação da larva. Keeping e 
Meyer (1999) verificaram decréscimo do ataque 
da broca em 19% e 33% com a aplicação de 
425 e 850 kg ha-1 de Si, respectivamente. Essa 
redução de danos é especialmente observada 
em variedades suscetíveis, como demonstra-
ram Keeping e Meyer (2006). Eles obtiveram 
reduções dos danos variando entre 26% e 34% 
em variedades tolerante e suscetível à broca, 
respectivamente. A associação de n e Si tam-
bém foi testada em estudos de Meyer e Keeping 
(2005), obtendo-se reduções de 70% e 35% dos 
danos com a utilização de baixo e alto nível de 
nitrogênio, respectivamente. 

no Brasil, a broca do colmo Diatraea saccharalis também 
pode reduzir a produtividade da cana-de-açúcar. Embora ela seja 
controlada com o emprego de métodos biológicos e/ou variedades 
resistentes, os seus danos podem ser reduzidos com a aplicação de 
Si, conforme mostrado por Elawad, Street e gascho (1982). Em 
condições de campo, Camargo, Korndörfer e Foltran (2014), utili-
zando doses de até 165 kg ha-1 de Si, aplicadas no sulco de plantio 
como silicato de cálcio, obtiveram redução linear dos danos de broca 
nas variedades de cana-de-açúcar Sp89-1115 (suscetível à broca) e 
IAC87-3396, em cana-planta, e aumentos do teor de Si no colmo e 
da produtividade (Figura 7). Em cana-soca, não houve redução da 
incidência da broca na variedade IAC87-3396, cuja porcentagem 
de danos foi inferior a 4%, mas houve redução linear da incidência 
de broca na variedade suscetível. É importante ressaltar que o efeito 
do Si é verificado apenas quando a incidência da praga é maior que 
o nível de dano econômico, sendo variável em função da tolerância 
da variedade e da dose de Si aplicada ao solo.

Korndörfer (2010), estudando o comportamento de varie-
dades de cana-de-açúcar resistentes (Sp79-1011 e Sp80-1816) 
e suscetível (Sp81-3250) à cigarrinha-das-raízes (Mahanarva 
fimbriolata) em solos cultivados com e sem Si (800 kg ha-1 de Si), 
observou que a adubação silicatada aumentou o teor de Si nas folhas 
e a mortalidade das ninfas na média das duas variedades, mas não 
influenciou na duração da fase de ninfas (Tabela 5). 

3. ESTRESSES ABIÓTICOS REDUZIDOS PELO SILÍCIO
O Si pode atuar na redução dos estresses abióticos causados 

por seca, salinidade e metais pesados, porém, os mecanismos envol-
vidos ainda são pouco compreendidos, sendo variável para cada 
espécie. Aumentos da tolerância ao estresse hídrico pela ação do 
Si foram verificados em arroz (MAUAD, 2006), sorgo (HATTORI 
et al., 2005), trigo (gOng et al., 2005), batata (CRUSCIOL et al., 
2009; pILOn et al., 2014) e cana-de-açúcar (BEZERRA et al., 2015). 

Em sorgo, Hattori et al. (2005) observaram que na ausência 
de déficit hídrico (tratamento úmido) não houve diferença na taxa 
fotossintética nas plantas dos tratamentos com e sem aplicação de 
Si (Figura 8). Entretanto, as plantas sob estresse hídrico com Si 
apresentaram maior taxa de fotossíntese, comparadas às plantas 
sem Si sob condições de seca. 

Tabela 4. pragas controladas com a utilização de silício em diversas culturas.

Cultura Praga Referência

Algodão Lagarta (Spodoptera frugiperda) Silva et al. (2014)

Arroz
Broca do colmo (Chilo suppresalis) Djamni e pathak (1967)
Cigarrinha (Sogatella furcifera) Kin e Heinrichs (1982)
Lagarta (Spodoptera frugiperda) nascimento et al. (2014)

Cana-de-açúcar

Broca do colmo (Eldana saccharina) Keeping e Meyer (1999, 2006)

Broca do colmo (Diatraea sacharalis) Camargo, Kornörfer e Foltran 
(2014)

Cigarrinha (Mahanarva fimbriolata) Korndörfer (2010)
girassol Lagarta (Chlosyne lacinia saundersii) Assis et al. (2015)

Milho
Lagarta do cartucho (Spodoptera 
frugiperda) goussain et al. (2002)

pulgão do milho (Rhopalosiphum maids) Moraes et al. (2005)
pastagens gorgulho (Listronotus bonariensis) Barker (1989)

Sorgo pulgão verde (Schizaphis graminum) Carvalho, Moraes e Carvalho 
(1999)

Soja Mosca branca (Bemisia tabaci) Ferreira (2006)
Trigo pulgão verde (Schizaphis graminum) Costa e Moraes (2006)

Djamni e pathak (1967) estudaram variedades de arroz 
resistentes, moderadamente resistentes e suscetíveis ao ataque 
da broca do colmo (Chilo suppresalis) em condições de campo. 
Eles verificaram que quanto maior o teor de Si nas hastes, menor 
a ocorrência de danos (coração morto) nas plantas, sugerindo que 
o alto teor de Si na planta interfere na alimentação das larvas e 
causa desgaste de suas mandíbulas. Além disso, foi observada 
maior mortalidade de insetos em variedades de arroz com maior 
teor de Si. Embora vários estudos tenham relatado os efeitos do Si 
na suscetibilidade do arroz à broca do colmo, este é considerado 
o primeiro trabalho que relata a existência de  diferenças varietais 
significativas quanto ao teor de Si nas plantas.

O desgaste das mandíbulas de insetos em plantas supridas 
com Si foi reportado em milho no Brasil. goussain et al. (2002), 
avaliando lagartas do 1º ao 6º ínstar de Spodoptera frugiperda, veri-
ficaram que aquelas alimentadas com folhas de plantas ricas em Si 
apresentaram maior desgaste na região incisora (Figura 6), além de 
maior mortalidade a partir do 2º ínstar. Isso mostra que o Si aplicado 
ao solo e absorvido pelo milho pode proteger as plantas do ataque 
da lagarta, uma vez que dificulta sua alimentação, aumentando sua 
mortalidade e canibalismo.

Figura 6.  Aspecto visual de mandíbulas de lagarta do cartucho do 1º ao 6º 
ínstar alimentadas com plantas de milho supridas ou não com Si. 

Fonte: goussain et al. (2002).
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defesa antioxidante (AHMED et al., 2013). A absorção de Si tam-
bém é útil para reduzir o estresse causado pela falta de água, pois 
ele pode evitar a compressão dos vasos quando há altas taxas de 
transpiração pelas plantas.

A salinidade é outro estresse abiótico cujos efeitos preju-
diciais podem ser atenuados com a adubação silicatada, conforme 
observado em arroz, trigo, cevada, milho, tomate e pepino. Esse 
efeito benéfico está associado à redução do estresse oxidativo e à 
deposição de Si nas raízes, reduzindo a absorção e o transporte de 
sais, como o sódio, da raiz para a parte aérea. Em cana-de-açúcar, 
por exemplo, Ashraf et al. (2010) verificaram que a aplicação de Si 
(2,8 mM Si) aumentou em 77% a produção da variedade sensível e 
22% da variedade tolerante à salinidade comparadas ao tratamento 
com estresse salino sem Si.

O Si também tem se destacado na amenização de estresses 
causados por elementos tóxicos nas plantas, como os metais pesados, 
atuando no processo de absorção pelas plantas, na complexação e 
imobilização de íons e na compartimentalização dos metais no inte-
rior das plantas (LIAng et al., 2007). O Si pode reduzir a toxidez 
de ferro (Fe) em arroz (OKUDA e TAKAHASHI, 1962; DUFEY et 
al. 2014) e de manganês (Mn) em feijão (HORST e MARSCHnER, 
1978) e em cevada (HORIgUCHI e MORITA, 1987). Em solo com 
excesso de cádmio (Cd) e zinco (Zn), Cunha e nascimento (2008) 
também observaram decréscimo da toxidez, aumento do acúmulo 
desses metais, com alterações estruturais nas plantas de milho, e 
incremento da biomassa das plantas com a aplicação de Si. 

Solos contaminados com arsênio (As) também podem ter 
seus efeitos prejudiciais reduzidos com a utilização de Si. Silva et 
al. (2015b) mostraram que o Si alterou as formas de As absorvidas e 
acumuladas em diferentes partes da planta de milho. O crescimento 
vegetativo não foi afetado e não foram observados sintomas de toxi-
dez, mesmo com os maiores teores de As no tecido. Além disso, a 
adição de Si aumentou o teor de pigmentos fotossintéticos em todas 
as doses aplicadas, diminuindo o estresse nas estruturas da folha.

Figura 7.  Incidência da broca do colmo (Diatraea saccharalis) em cana-de-açúcar cultivada com doses crescentes de silício em Latossolo textura média. 
Fonte: Adaptada de Camargo, Korndörfer e Foltran (2014).

Tabela 5.   Teor de sílica nas folhas de cana-de-açúcar cultivada com e sem 
Si e efeito sobre a mortalidade e a duração da fase de ninfas da 
cigarrinha-das-raízes.

Tratamento
Si na 
folha 
(%)

Mortalidade  
de ninfas

(%)

Duração da fase  
de ninfas

(dias)

+ Si 2,6 59,5 a 49,6 a
- Si 1,0 41,0 b 48,5 a

Fonte: Korndörfer (2010).

Tabela 6.  potencial hídrico e teor de água em plantas de trigo com irriga-
ção contínua (controle) e sob déficit hídrico, na presença e na 
ausência de silício.

Tratamento Potencial hídrico (MPa) Água (%)

Controle (irrigação) - 1,03 a 77,54 a
Déficit hídrico - Si -1,49 c 74,79 b
Déficit hídrico + Si -1,27 b 77,49 a

Fonte: Adaptada de gong et al. (2005).

Em trigo, gong et al. (2005) mostraram o efeito do Si no 
potencial hídrico das plantas, que tende a ser cada vez mais negativo 
com a seca (valor maior em módulo), e também no teor relativo de 
água. Embora os potenciais hídricos dos tratamentos com déficit 
hídrico, na presença e na ausência de Si, tenham sido maiores que 
o controle (irrigação), eles foram diferentes entre si, sendo que o 
tratamento déficit hídrico + Si apresentou valor menor em módulo 
que o tratamento déficit hídrico - Si (Tabela 6). Em consequência, 
não houve diferença entre o teor de água nas folhas dos tratamentos 
com irrigação e déficit hídrico + Si, e o tratamento déficit hídrico - Si 
apresentou menor teor de água.

Assim, a atenuação dos danos de déficit hídrico pela adu-
bação silicatada está ligada ao ajustamento do potencial hídrico, 
com aumento do teor relativo de água nas folhas, aumento da 
fotossíntese, além de incremento da produção e da ativação da 

Figura 8.  Efeito do silício e do déficit hídrico na fotossíntese de plantas 
de sorgo. 

Fonte: Adaptada de Hattori et al. (2005).
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há vários aspectos vantajosos na utilização de Si nas diver-
sas culturas, especialmente gramíneas, considerando seus efeitos 
na atenuação dos estresses bióticos e abióticos durante a condução 
das mesmas. para um bom manejo do Si, é necessária a utilização 
de doses e fontes de Si adequadas para sua efetiva absorção pelas 
plantas e consequente obtenção dos seus efeitos benéficos.
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