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INTRODUÇÃO

O

silício (Si) tem sido utilizado na forma de fertilizante
em vários países, como Brasil, Japão, Ilhas
Maurícius, Estados Unidos (EUA) e, atualmente,
também na Austrália e na África do Sul. O Japão utiliza o Si
no cultivo de arroz há seis décadas. Os EUA já incorporaram a
adubação com Si nas culturas de arroz e cana-de-açúcar, utilizando,
principalmente, o silicato de cálcio e magnésio, um subproduto
da indústria siderúrgica e da produção de fósforo elementar. Na
Flórida, por exemplo, mais de 150.000 toneladas de silicato de
cálcio são anualmente utilizadas nas culturas de arroz e cana-deaçúcar.
No Brasil, o Si foi recentemente incluído na Legislação
para Produção e Comercialização de Fertilizantes e Corretivos
como micronutriente benéfico para as plantas e, portanto, pode ser
comercializado isoladamente ou em mistura com outros nutrientes.
O uso de Si na adubação tem mostrado inúmeros benefícios
para as plantas, incluindo aumentos na produtividade e na
resistência contra pragas e doenças e redução dos efeitos do excesso
de metais potencialmente tóxicos, do estresse salino e da deficiência
hídrica, dentre outros.
O Si é absorvido pelas raízes das plantas na forma neutra,
como ácido monosilícico (H4SiO4), por processo passivo ou ativo,
através de transportadores de membrana específicos para este fim.
O transporte do ácido monosilícico é feito via xilema, e pode ser
regulado pela transpiração ou por processo ativo.
O ácido monosilícico, depois de absorvido pelas plantas,
é depositado principalmente nas paredes das células da epiderme,
contribuindo substancialmente para fortalecer a estrutura da planta
e aumentar a resistência ao acamamento e ao ataque de pragas e
doenças, além de diminuir a transpiração.
A acumulação de Si em plantas como a cana-de-açúcar
pode resultar em aumento da produtividade provavelmente devido
à redução da transpiração e à melhora na estrutura da planta, como
mostra o trabalho de Silveira Junior et al. (2003), quando compara
o efeito do silicato de cálcio ao do calcário (Figura 1).

SILÍCIO E O ESTRESSE ABIÓTICO
Os efeitos positivos do Si em plantas acumuladoras,
sujeitas a estresses de natureza abiótica, têm sido relativamente
bem estudados (Datnoff et al., 2001). Os ânions silicatos

Figura 1. Produção de colmos (cana-planta + cana soca) em função da
aplicação de silicato de cálcio e calcário (carbonato de cálcio).

aumentam o pH do solo, podendo fazer com que a atividade dos
elementos tóxicos seja diminuída, precipitando-os em compostos
insolúveis ou formando polímeros de baixa disponibilidade para
as plantas.
A toxicidade de alumínio em plantas é um problema para
a agricultura em solos ácidos. Alguns trabalhos demonstraram
que, sob determinadas condições, a adição de Si minimiza a
toxicidade do alumínio. A aplicação de silicatos, por exemplo,
pode aumentar a resistência das plantas ao excesso de alumínio
(Wiese et al., 2007).
O efeito do Si na diminuição da toxidez de elementos
potencialmente tóxicos, como o Al, pode ocorrer dentro da planta
por estímulo do sistema de antioxidantes, complexação dos íons
metálicos, imobilização destes metais durante o crescimento vegetal
ou compartimentação em vacúolos, citoplasma (Neumam e
Nieden, 2001) ou na parede celular (Liang et al., 2007).
Segundo Hodson e Sangster (1999), em pH próximo da
neutralidade o alumínio e o silício podem formar hidroxialu
minossilicatos (HAS), os quais podem reduzir a toxicidade de
alumínio, conforme a equação:
nAl3+
Íon livre

[Al(OH)3]n
Hídróxido de Al amorfo

(AlO)n(SiO)n/2(OH)2n
Hidroxialuminossilicatos

Abreviações: Al = alumínio; CC = capacidade de campo; EUA = Estados Unidos da América; HAS = hidroxialuminosilicatos; Si = silício.
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Outros trabalhos também mostram que o Si solúvel pode
formar compostos inertes com o Al na solução do solo. Zsoldos et
al. (2003), trabalhando com a aplicação de Si em plantas de trigo
cultivadas em solução nutritiva, verificaram que o efeito tóxico
do Al para o crescimento radicular foi diminuído com a adição de
silício (Figura 2).

Figura 3. Efeito da presença (+Si) e da ausência (-Si) de silício na concentração de cádmio (Cd) nas raízes e na parte aérea do arroz.
Fonte: Shi et al. (2005).

O Si também pode estar envolvido em atividades metabólicas ou fisiológicas das plantas sob estresse salino e/ou hídrico
(Gunes et al., 2008). Em gramíneas, a aplicação de Si levou
ao aumento dos níveis de enzimas antioxidantes, aumento da capacidade fotossintética e aumento do conteúdo de clorofila em
gramados cultivados sob condições de baixa umidade. A maior
concentração de enzimas antioxidantes em plantas tratadas com
Si parece criar condições de tolerância a este tipo de estresse
(Schmidt et al., 1999).

Figura 2. Efeito do silício e do alumínio no comprimento das raízes de
trigo em variedade resistente ao alumínio (Jubilejnaja 50) e em
variedade suscetível (GK Betadur).
Fonte: Zsoldos et al. (2003).

Outros trabalhos dão suporte à hipótese de que a interação
Si/Al no tecido vegetal tem um papel significativo na diminuição
da toxidade do Al (Hodson e Evans, 1995; Corrales et al.,
1997). Há duas situações principais nas quais depósitos de Al/Si
foram encontrados (co-deposição): nas raízes, particularmente de
gramíneas, e nas espículas de coníferas. Outra forma do Si aumentar
a resistência da planta ao Al pode ser pelo estímulo à maior exudação
de ácidos orgânicos, como no milho (Kidd e PROCTOR, 2001).
Em plantas de arroz, Shi et al. (2005) demonstraram que as
concentrações de cádmio na parte aérea e nas raízes diminuíram
na presença de Si (Figura 3). Da mesma forma, Wang et al. (2000)
demonstraram que o Si depositado na parede celular das folhas e
nas raízes do arroz apresentava extrema afinidade pelo Cd.
O Si também promove resistência das plantas a condições
de estresse salino, porque ajuda a garantir a integridade e a estabilidade da membrana celular (Zuccarini, 2008). Em condição
de excesso de sal, a integridade da parede celular é garantida pela
capacidade do Si de estimular o sistema antioxidante. Em culturas
de cevada e algodão, cultivadas em solos com alta salinidade e
baixa umidade, a aplicação de Si diminuiu as concentrações de
H2O2 e peroxidação de lipídio, bem como estimulou a atividade
das enzimas superóxido dismutase, catalase e ascorbato peroxidase,
que garantiram a preservação da parede celular.
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Em arroz, Faria (2000) observou que houve aumento na
produção de grãos com a aplicação de silicato de cálcio particularmente quando as plantas foram submetidas a menores quantidades
de água disponível no solo. Assim, quanto menor o valor da capacidade de campo (C.C.) do solo, maior foi a resposta das plantas
ao silício (Figura 4).

Figura 4. Efeito das doses de silicato sobre a produção de grãos de arroz
sob diferentes tensões de água no solo (capacidade de campo).

SILÍCIO E O CONTROLE DE DOENÇAS EM PLANTAS
Vários estudos demonstram que o suprimento de Si, seja
via solo, foliar ou solução nutritiva, a várias espécies de plantas
mono e dicotiledôneas, tem contribuído de forma significativa
na redução da intensidade de inúmeras doenças de importância
econômica (Bélanger et al., 1995; Datnoff et al., 1997,
2007) (Tabela 1).
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Tabela 1. Efeito do silício na supressão de doenças comuns.
Cultura

Doenças

Patógenos

Referências

Abacate

Antracnose

Colletotrichum gloeosporioides

Anderson et al. (2005)

Arroz

Bruzone

Magnaporthe grisea
Piricularia oryzae

Rodrigues et al. (2004)
Volk (1958), Santos et al. (2003)

Mancha parda

Bipolaris oryzae
Helminthosporium oryzae

Zanão Júnior et al. (2009)
Hegazi et al. (1993), Datnoff et al. (1991)

Descoloração de grãos

Bipolaris; Fusarium

Korndörfer et al. (1999), Prabhu et al. (2001)

Batata

Requeima
Pinta preta

Phytophthora infestans
Alternaria solani

Carneiro et al. (2003)

Café

Ferrugem
Cercospora

Hemileia vastatrix
Cercospora coffeicola

Reis et al. (2007)
Pozza et al. (2004)

Cana-de-açúcar

Ferrugem
Mancha anelar

Puccinia melanocephala
Leptosphaeria sacchari

Dean e Todd (1979)
Raid et al. (1992)

Cevada

Oídio

Erysiphe graminis

Jiang et al. (1989)

Pepino

Oídio

Sphaerotheca fuliginea

Bélanger et al. (1995), Menzies et al. (1991)

Soja

Cercospora
Cancro da haste

Cercospora sorghi
Diaphorte phaseolorum

Nolla et al. (2006)
Grothge-Lima et al. (1998)

Tomate

Fungos

Sphaerotheca fuliginea

Adatia e Besford (1986)

Trigo

Oídio

Blumeria graminis

Bélanger et al. (2003)

Uva

Oidio
Míldio

Uncinula necator
Sphaerotheca fuliginea

Bowen et al. (1992)
Reynolds et al. (1996)

É na cultura do arroz, no entanto, que o Si é mais estudado,
e na qual se percebe com maior facilidade a importância deste
elemento na redução da intensidade de várias doenças. Datnoff
et al. (1991) verificaram diminuição significativa na incidência
da brusone em arroz cultivado em solo orgânico, na região dos
Everglades, na Flórida, onde foram aplicadas doses de 5, 10 e
15 t ha-1 de silicato de cálcio.
Estudos conduzidos por Seebold et al. (2004) revelaram que
a dose de 100 kg ha-1 de Si foi tão efetiva quanto as doses cheias dos
fungicidas edifenfos e triciclazole no controle da brusone na folha e
na panícula de arroz. Além disso, a aplicação do Si associado com
10% a 25% da dose cheia dos fungicidas foi tão eficiente no controle
da brusone quanto as doses cheias dos fungicidas. Observou-se, ainda,
que o efeito residual do Si no solo foi eficiente no controle da brusone
na folha e no “pescoço” da panícula na safra seguinte de arroz.
A aplicação de silicato de cálcio no solo também reduziu
a severidade da mancha parda do arroz em 15%, em comparação
ao tratamento que não recebeu silício (Datnoff et al., 1991).
Em estudo conduzido por Rodrigues et al. (2001), utilizando
cultivares de arroz com alto nível de resistência parcial (Jasmine e
LSBR-5), moderadamente suscetíveis (Drew e Kaybonnet) e suscetíveis (Lemont e Labelle) à queima-das-bainhas, demonstrou-se
que o fornecimento de Si às plantas reduziu a severidade da doença. Em trabalho semelhante, Rodrigues et al. (2003b) testaram o
comportamento de seis cultivares de arroz (BR-Irga 409, Metica-1,
Epagri-109, Rio Formoso, Javaé e Cica-8) na presença de 0, 2, 4, 6 e
8 t ha-1 de wollastonita (usada como fonte de Si) e verificaram que a
mesma reduziu a severidade da queima-das-bainhas, especialmente
nas cultivares moderadamente suscetíveis e suscetíveis (Figura 5).
Em outras culturas, o Si também tem apresentado efeito
promissor no controle de doenças. Em trigo, por exemplo, o míldio
pulverulento (Blumeria graminis f.sp. tritici) tem sido controlado
com a aplicação de silicato no solo (RodgersGray e Shaw,
2000). Plantas de trigo supridas com Si apresentaram redução na
16

Figura 5. Sintomas de queima das bainhas causada por Rhizoctonia solani
em cinco cultivares de arroz cultivadas na ausência (A) e na
presença (B) de silício.
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severidade da mancha salpicada (Mycosphaerella graminicola) e da
podridão do colmo (Fusarium spp.) (Rodgers-Gray e Shaw,
2000). A aplicação de Si também reduziu a incidência da podridão
de plântulas de milho causada por Pythium aphanidermatum e
Fusarium moniliforme (Sun et al., 1994).
Resende et al. (2009) estudaram o efeito do Si no comportamento de alguns componentes de resistência de linhagens de sorgo
suscetível (BR 009) e resistente (BR 005) à antracnose, causada
pelo fungo Colletotrichum sublineolum. Cinco doses de Si foram
aplicadas ao solo: 0; 0,06; 0,12; 0,24 e 0,30 g kg-1, utilizando-se a
wollastonita como fonte desse elemento. Observou-se que o teor de
Si aumentou nas folhas, com incremento de 55% e 58% em relação
ao controle, nas linhagens suscetível e resistente, respectivamente.
Para a linhagem suscetível, houve efeito positivo do Si sobre a
severidade da doença (Figura 6).

Cutícula (0,1 m)

Camada de sílica
(2,5 m)
Camada externa
de células (2,5 m)

Células
epidérmicas
(15 m)

Figura 7. Deposição e polimerização do ácido monosilícico abaixo da
cutícula, formando uma dupla camada cutícula-sílica.
Fonte: Yoshida (1965).
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Figura 6. Sintomas de antracnose em folhas de plantas de sorgo da linhagem resistente BR 005 (A) e suscetível BR 009 (B), cultivadas
em vasos contendo diferentes doses de silício.

Os mecanismos de resistência exibidos por algumas espécies
de plantas a certos patógenos mediados pelo Si também tem sido alvo
de estudo por vários pesquisadores (Datnoff et al., 2007). Em arroz
particularmente, o aumento na resistência à brusone, considerada um
patossistema modelo nos estudos envolvendo Si, foi associado com a
densidade de células silicificadas na epiderme (Ito e Hayashi, 1931).
Por outro lado, a deposição e a polimerização do ácido monosilícico abaixo da cutícula, formando uma camada dupla cutículasílica (Yoshida, 1965), tem sido outra hipótese para explicar
o aumento da resistência do arroz à penetração por Pyricularia
grisea (Figura 7).
Rodrigues et al. (2003a) apresentaram as primeiras evidências citológicas relacionando o aumento na resistência do arroz
à brusone ao acúmulo de compostos fenólicos induzido pelo Si.
Observações ultra-estruturais de amostras de folhas coletadas de
plantas que não receberam Si revelaram que muitas células da epiderme e do mesófilo estavam desprovidas de organelas funcionais,
além de apresentarem a parede celular completamente degradada
por enzimas líticas produzidas pelo fungo (Figura 8A). Nas folhas
das plantas que receberam Si, as hifas do fungo presentes nas células
do mesófilo encontravam-se, em sua maioria, circundadas por uma
densa camada de material osmiofílico1 (Figura 8B).
1

F

F

F

 efere-se a compostos produzidos pelas plantas, de natureza fenólica,
R
que tem afinidade pelo ósmio usado durante o preparo das amostras para
a microscopia eletrônica de transmissão.
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Figura 8. Micrografias eletrônicas de transmissão de amostras de folhas
de plantas de arroz cultivadas na ausência (A) e na presença (B)
de silício. Na presença de silício, nota-se abundante material osmiofílico circundando as estruturas do fungo Pyricularia grisea
e também a parede celular (setas), 96 h após a inoculação. F =
hifas de P. grisea. Barras = 2 µm.

Em outro estudo, Rodrigues et al. (2004) observaram que
as fitoalexinas momilactonas A e B foram induzidas em maiores
quantidades em plantas de arroz supridas com Si e inoculadas com
P. grisea do que naquelas inoculadas que não receberam Si.
A soja é considerada cultura não acumuladora de Si porque,
em geral, apresenta teores foliares inferiores a 5 g kg-1. Por esta
razão, acredita-se que a hipótese da dupla camada de Si (formação
da barreira mecânica) não tenha importância na defesa da planta
contra agentes de infecção, e que, no caso do experimento mostrado na Figura 9, o papel do Si na indução da produção de fenóis
tenha sido a razão principal para a redução na incidência de Cercospora. O silício pode agir como ativador de genes e sinalização
na biossíntese de compostos de defesa, em processo denominado
de resistência sistêmica adquirida (RSA), que sintetiza compostos
como fitoalexinas, fenóis e fenilpropanóides (Fawe et al., 2001).

SILÍCIO E O CONTROLE DE PRAGAS
Desde 1960, mais de 80 artigos científicos procuram demonstrar o efeito benéfico do silício em várias culturas atacadas
por diferentes pragas (Tabela 2). Insetos herbívoros representam
apenas um tipo de estresse biótico para o qual o silício pode providenciar certa defesa, com consequente aumento na produção,
principalmente em cultivares suscetíveis (Laing e Adandonon, 2005).
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Figura 10. Mandíbulas

de larvas de Eldana saccharina. À esquerda,
mandíbula de larva que foi alimentada com plantas não tratadas
com silício; à direita, mandíbula de larva que foi alimentada
com plantas tratadas com silício.
Crédito das fotos: Olivia Kvedaras.
Figura 9. Efeito do silicato de cálcio (S) e do calcário (C) sobre a incidência de Cercospora em duas diferentes épocas de avaliação,
na cultura da soja.
Fonte: Nolla et al. (2006).

A ação do silício sobre os insetos herbívoros pode ser considerada de duas formas: ação direta, como no desgaste da mandíbula
de insetos mastigadores (Figura 10), e ação indireta, por meio da
atração de inimigos naturais da praga (KvendaraS e Keeping,
2007; Reynolds et al., 2009).
Os efeitos diretos podem incluir a redução no crescimento
e na reprodução do inseto, normalmente associados à redução dos
danos para a cultura. Os efeitos indiretos estão normalmente relacionados à diminuição ou atraso na penetração do inseto na planta.

São inúmeros os trabalhos que demonstram o aumento de
resistência em plantas a insetos herbívoros e a outros artrópodes com
o uso de Si na adubação (Djamin e Pathak, 1967; Moraes
et al., 2004, 2005; Kvendaras et al. 2007; KvendaraS e
Keeping, 2007; Reynolds et al., 2009). Recentemente, estudo realizado por Reynolds et al. (2009) mostrou que o Si pode
melhorar a defesa da planta hospedeira por intermédio do terceiro
nível trófico, intensificando a atração de inimigos naturais e o
consequente controle biológico pela indução de resistência da
planta, provavelmente por diferentes voláteis e/ou pela quantidade
de voláteis produzidos pela planta atacada por insetos.
Moraes et al. (2004), estudando a influência do Si em
plantas de trigo sobre o pulgão-verde, verificaram que a aplicação
de silicato de sódio via solo e via foliar reduziu a preferência e a

Tabela 2. Culturas que demonstraram efeito benéfico do silício no controle de diferentes pragas.
Cultura

Inseto

Autor

Oulema melanopus

Guslits (1990)

Cereais

Coptotermes spp.

Knauf et al. (1990), Schubert et al. (1990), Roomi (1990), Adams et al. (1995)

Citros

-

Matichenkov et al. (2000)

Milho

Spodoptera frugiperda

Goussain et al. (2002)

Arroz

Chillo suppressalis
Scirpophaga incertulas
Tryporyza incertulas
Nilaparvata lugens
Chilo zacconius
Scirpophaga incertulas
Whitebacked
Broca do colmo

Sasamoto (1961)
Panda et al. (1975)
Subbarao e Perraju (1976)
Yoshihara e Sogawa (1979)
Ukwungwu e Odebiyi (1985)
Mishra et al. (1990)
Salim e Saxena (1992)
Meiqing (2005)

Soja

Schizaphis graminum

Carvalho et al. (1998)

Chilo infuscatelus
Broca do colmo
Diatraea saccharalis
Diatraea saccharalis
Eldana saccharina
Mahanarva fimbriolata

Rao (1967)
Pan et al. (1979)
Elawad et al. (1982)
Anderson e Sosa (2001)
Keeping e Meyer (2003), Meyer e Keeping (2005)
Korndörfer (2010)

Herpetogramma

Korndörfer et al. (2004)

-

Chelliah (1972)

Schizaphis graminum
Schizaphis graminum
Sitophilus granarius

Basagli et al. (2003)
Moraes et al. (2004)
Kordan et al. (2005)

Trigo

Cana-de-açúcar

Grama
Vegetais
Trigo
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reprodução do pulgão em relação ao tratamento controle. Goussain
et al. (2005) também verificaram redução desta praga em plantas
de trigo tratadas com Si.
Goussain et al. (2002) observaram maior mortalidade e
aumento de canibalismo em grupos de lagartas de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) quando estas foram alimentadas com folhas
de plantas de milho tratadas com Si. Constatou-se neste mesmo
trabalho um acentuado desgaste das mandíbulas das lagartas nos
seis ínstares, quando estas se alimentaram de folhas apresentando
maior concentração de Si. Foi sugerido que a aplicação de Si pode
dificultar a alimentação de lagartas, causando aumento de mortalidade e de canibalismo, tornando, portanto, as plantas de milho
mais resistentes a essa praga (Figura 10).

cana-de-açúcar à broca (E. saccharina), um dos principais fatores
de redução de produtividade da indústria de açúcar na África do
Sul (Meyer e Keeping, 2005).
Estudos recentes realizado por Korndörfer (2010) demonstraram que o Si aplicado no solo interfere no desenvolvimento da
cigarrinha-das-raízes (Mahanarva fimbriolata), uma das principais
pragas da cana-de-açúcar no Brasil. O Si aumentou a mortalidade
das ninfas e diminuiu a longevidade dos machos e das fêmeas
(Tabela 4) em laboratório, e em condições de campo diminuiu a
população de ninfas, melhorando a qualidade da matéria-prima.
Tabela 4. Efeito do silício, aplicado via solo, no teor foliar de diferentes
variedades de cana e na longevidade e oviposição da cigarrinhadas-raízes.
Variedade
de cana

Teor foliar
de Si

SP81-3250

1,56 a

SP80-1816

1,60 b

SP79-1011

2,31 c

(%)

Longevidade
Machos

Fêmeas

Oviposição

- - - - - - (dias) - - - - - - (nº de ovos)
15 a

18 a

495 a

13 a

15 a

369 b

11 b

11 b

242 c

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente
entre si pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05).

Portanto, o uso de silicato, além contribuir para o fornecimento de nutrientes (Ca, Mg e Si) e para a correção da acidez do
solo, pode se constituir em parte importante do manejo integrado
de pragas, especialmente por intermédio da indução de resistência
às plantas.
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Figura 10. Porcentagem de mortalidade (A) e canibalismo (B) de lagartas
de S.frugiperda alimentadas com folhas de plantas de milho,
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Korndörfer (2006) verificou que o acúmulo de Si em plantas
de Davilla elliptica (Dilleniaceae) St. Hil resultou em folhas mais
duras e com maior número de tricomas (apêndices epidérmicos
altamente variados em estrutura e função), refletindo na redução
da herbivoria por parte de insetos (Tabela 3).
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