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RESUMO

O acúmulo de silício nas plantas ocorre nos

órgãos que apresentam maior taxa de

transpiração, nesse sentido, o objetivo do

trabalho foi avaliar os teores de silício

acumulados nas folhas e frutos de tomateiro

cv. Kada Gigante em função das doses e

fontes desse elemento. O experimento foi

realizado no Setor de Olericultura, da

Universidade Estadual do Centro-Oeste do

Paraná (UNICENTRO), Guarapuava – PR,

entre os anos de 2009 e 2010. Os tratamentos

foram constituídos por três fontes, silicato de

cálcio (CaSiO2), silicato de potássio (KSiO2)

e silicato de sódio (NaSiO2), e cinco doses (0,

100, 200, 400 e 800 kg ha-1 de Si), para

avaliá-los utilizou a cultivar de tomateiro

Kada Gigante VF 2500, do grupo Santa Cruz.

O experimento foi conduzido em ambiente

protegido, com espaçamento de 1,0 m entre

linhas e de 0,4 m entre plantas e irrigação por

sistema de gotejamento. Foram avaliados os

teores de silício acumulado nas folhas e frutos

de tomateiro. O tomateiro cv. Kada Gigante

apresentou maior acúmulo de silício na planta

em resposta à fertilização com silicatos, de

forma geral, a fonte silicato de cálcio

proporcionou maiores teores de Si nas folhas

e frutos, na dose equivalente a 800 e 455 kg

ha-1 de Si respectivamente.

PALAVRAS-CHAVE: Solanum

lycopersicum L., nutriente, cálcio e silicato.

ABSTRACT

Silicon accumulation in leaves and fruits of

tomato based sources and dose of silicates

The accumulation of Silicon in plants occurs

in the bodies that have higher rate of

transpiration. The goal of the work was to

assess the levels of Silicon accumulated on

leaves and fruits of tomato cultivar Kada

Giant on rates and sources of this element.

The experiment was performed in

Olericulture, Universidade Estadual do

Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO

BUILDING), Guarapuava – PR, between the

years 2009 and 2010. The treatments were

three sources, calcium silicate (CaSiO2),

potassium silicate (KSiO2) and sodium

silicate (NaSiO2), and five rates (0, 100, 200,

400 and 800 kg ha-1 itself). To evaluate them

using the cultivar of tomato Kada Giant VF

2500, Santa Cruz group. The experiment was
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conducted in protected environment, with

spacing of 1.0 m between rows and 0.4 m

between plants and drip irrigation system.

Were assessed levels of Silicon accumulated

on leaves and fruits of tomato plants. The

tomato cultivar Kada Giant presented greater

accumulation of Silicon in plants in response

to fertilization with silicates. The source

calcium silicate provided greater levels of Si

in leaves and fruits in dose equivalent to 800

and 455 kg ha-1 Si respectively.

Keywords: Solanum lycopersicum L., plant

nutrient, calcium e silicate.

INTRODUÇÃO

O silício (Si) foi relegado ao segundo plano por muito tempo, pois, não era considerado como um

nutriente essencial. No entanto, vem se destacando como fundamental em processos fisiológicos,

bioquímicos e mesmo fitotécnicos de diversas culturas, pois, segundo Liang et al. (2007), as

funções do Si na fisiologia da planta, são altamente favoráveis ao desenvolvimento produtivo e

qualitativo. Existem vários relatos sobre os efeitos benéficos do Si na planta, entre eles, cabe

destaque à ação deste elemento nas folhas e nos frutos. Na epiderme foliar, combina-se com a

celulose e deposita-se na parede celular, tornando a planta mais resistente à ação de fungos e

insetos, evitando a perda excessiva de água e diminuindo a taxa de transpiração. O Si tem função na

fertilização das flores de tomateiro, onde foi constatada, a degeneração de estames e formação

anormal de grãos de pólen em tratamentos com ausência deste elemento (Miyake & Takahashi,

1978), sendo o elemento fundamental para a melhor fixação dos frutos na planta.

Os solos brasileiros apresentam altas quantidades de Si, contudo, a forma, solúvel, que está

disponível as plantas é como ácido monossilícico. Devido ao processo de dessilificação, onde o Si

no solo é continuamente perdido por lixiviação, os solos tropicais e subtropicais possuem,

geralmente, baixos teores de Si disponível para as plantas. A compactação do solo, cultivos

intensivos e monocultivo, corroboram, em reduzir rapidamente o teor deste elemento no solo,

portanto, a fertilização dos solos com adubos silicatados é uma prática indispensável, do ponto de

vista nutricional de Si para as plantas (Korndörfer, 2006). O maior acúmulo de Si ocorre nos órgãos

que apresentam maior taxa de transpiração, aparece naturalmente, em altas concentrações nas folhas

de certas culturas. Na cana-de-açúcar, por exemplo, as concentrações podem variar desde valores

muito baixos em folhas jovens (0,14% de Si) até valores muito altos em folhas maduras (6,7% de

Si) (Korndörfer & Datnoff, 1995).

O tomateiro apresenta uma grande capacidade de extração de nutrientes do solo, entretanto, sabe-se

que a disponibilidade do Si nos solos, assim como sua absorção e acumulação pelas plantas, não

tem sido bem estudada, se comparando com os demais nutrientes. Portanto, ainda são necessários
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estudos sobre as atividades funcionais e estruturais que o Si promove nas plantas superiores, para

que manejos de adubação com esse nutriente sejam mais efetivas no contexto de propiciar ganhos

produtivos, nutricionais e fitossanitários. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar

quantitativamente os teores de Si acumulados nas folhas e frutos do tomateiro (Kada Gigante VF

2500) em função das doses e fontes desse elemento.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no Setor de Olericultura, da Universidade Estadual do Centro-Oeste

do Paraná (UNICENTRO), Guarapuava, PR com clima temperado Cfb, segundo a classificação de

Köppen. Para avaliar os efeitos dos silicatos em plantas de tomateiro utilizou-se a cultivar Kada

Gigante VF 2500, do grupo Santa Cruz. A semeadura foi realizada em outubro de 2009, as mudas

foram produzidas em bandejas de poliestireno expandido de 128 células contendo substrato

comercial PLANTMAX®, sendo alocadas em casa-de-vegetação, com o término da colheita dos

frutos de tomate em março de 2010. Os tratamentos foram constituídos por três fontes, silicato de

cálcio (CaSiO2), silicato de potássio (KSiO2) e silicato de sódio (NaSiO2), e cinco doses (0, 100,

200, 400 e 800 kg ha-1 de Si), em esquema fatorial de 3 x 5. A aplicação dos silicatos foi parcelada

em três épocas, plantio, inicio do florescimento e frutificação. Utilizou delineamento de blocos

casualizados completos com quatro repetições, total de 60 parcelas. A parcela foi constituída por

quatro plantas, uma por vaso de polipropileno, contendo 7,1 dm3 de solo, classificado como

Latossolo Bruno álico distrófico, segundo a Embrapa (2006), com a adequada fertilidade do solo, de

acordo com a análise química de solo (pH = 5,0; MO = 37,6 g dm-3; P (mehlich) = 1,1 mg dm-3; K =

0,1 cmol dm-3; Ca = 3,4 cmol dm-3; Mg = 1,9 cmol dm-3; Al = 0 cmol dm-3; H+Al = 5,3 cmol dm-3;

S = 7,3 mg dm-3; B = 0,23 mg dm-3; Fe = 129 mg dm-3; Cu = 1 mg dm-3; Mn = 43,2 mg dm-3; Zn =

1,4 mg dm-3) e adubações segundo recomendações técnicas para a cultura do tomateiro (Alvarenga,

2004). O experimento foi conduzido em ambiente protegido com espaçamento utilizado de 1,0 m

entre linhas e de 0,4 m entre plantas e irrigação por sistema de gotejamento. Os vasos foram

suspensos a 20 cm de altura, para evitar o contato da raiz do tomateiro com o solo da estufa. As

plantas foram tutoradas, com única haste, em espaldeira vertical, até 1,7 metros de altura, até o

sétimo cacho, onde ocorreu a “poda apical”. Foi determinado o teor de Si em amostras de oito

folhas e pecíolos por parcela, retirados do tomateiro, acima do segundo e terceiro cacho durante o

florescimento, de acordo com Silva & Vale (2007). As amostras foram secadas até atingirem massa

constante, em estufa de circulação forçada de ar à temperatura 70°C e moídas, utilizando moinho

tipo “Willey”. A determinação do teor de Si foi realizada por meio da metodologia descrita por

Korndörfer et al. (2004), com valores expressos em g kg-1 de massa seca da folha. Foi determinado

o teor de Si em frutos colhidos do segundo e terceiro cacho, as amostras foram compostas por dois
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frutos maduros por parcela, foram secadas até atingirem massa constante, em estufa de circulação

forçada de ar à temperatura de 70°C. Em seguida, foram maceradas em cadinhos de porcelana até

atingir aspecto de pó e a determinação do teor de Si foi realizada por meio da metodologia descrita

por Korndörfer et al. (2004), sendo os valores expressos em g kg-1 de massa seca do fruto. Os dados

obtidos foram submetidos à análise de variância, utilizando o software Sisvar 4.0 (Ferreira, 2000).

As características que apresentaram diferença das médias em resposta a fontes de silicatos foram

comparadas pelo teste Tukey a 5 e 1% de probabilidade e as diferenças das médias em respostas a

doses de Si foram analisadas em regressão, neste caso, as equações foram derivadas, para

determinação dos pontos de máxima e mínima e os valores de R², das equações de regressão

tiveram suas significâncias testadas, pelo teste F.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tomateiro cv. Kada Gigante apresentou acúmulo de Si na planta em resposta à fertilização com

silicatos, tanto as folhas, como os frutos analisados apresentaram diferenças nos teores de Si

diferentes em resposta aos tratamentos com doses e fontes de Si, também, houve interação entre

doses e fontes. Teores de Si nas folhas em resposta aos tratamentos com doses para cada fonte desse

elemento foram analisados por meio de regressão (Figura 1). De forma geral, a fonte silicato de

cálcio proporcionou maiores teores de Si nas folhas e pela equação de regressão linear (R2=0,88) a

dose de 800 kg ha-1 de Si, condicionou maior teor de Si foliar (3,49 g kg-1). Para o silicato de sódio,

as médias se ajustaram a uma equação quadrática (R2=0,90) com ponto de máxima no teor de Si

foliar de 3,2 g kg-1 na dose equivalente de 514 kg ha-1 de Si. Já os valores para o silicato de potássio

se ajustaram a uma equação linear (R2=0,96) com maior teor de Si foliar (2,27 g kg-1) na dose de

800 kg ha-1 de Si.

Teores de Si no fruto em resposta aos tratamentos com doses para cada fonte foram analisados por

meio de regressão (Figura 2). De forma geral, a fonte silicato de cálcio proporcionou maiores teores

de Si nos frutos, ajustando os valores a uma equação quadrática (R2=0,70). O ponto de máxima foi

obtido no valor de 4,36 g kg-1, na dose de 455 kg ha-1 de Si. Doses de silicato de sódio se ajustaram

a uma equação linear (R2=0,68) com máximo teor de Si no fruto no valor de 2,88 g kg-1, na dose de

800 kg ha-1 de Si. Doses de silicato de potássio também se ajustaram a uma equação quadrática

(R2=0,78) com ponto de máxima no teor de Si no fruto no valor de 2,2 g kg-1, na dose de 200 kg ha-

1 de Si.

Pereira et al. (2003) relatam que maior absorção de Si pelo tomateiro ocorre quando se tem maior

disponibilidade de elemento no solo. Mitani & Ma (2005) observaram aumento na absorção de Si

por plantas de tomate submetidas a maiores concentrações do elemento na solução nutritiva. Pereira

& Vitti (2004) observaram maiores teores de Si em folhas de tomateiro nos tratamentos com as
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maiores doses de Si. Pulz et al. (2008), observaram que a aplicação de silicato proporcionou maior

teor de Si nas folhas das plantas de batata, mesmo em condições de deficiência hídrica.

Neste presente trabalho pode se observar que a maior disponibilidade de Si no solo, proporciona

maior absorção, redistribuição e acúmulo deste elemento nas folhas e frutos de tomateiro cv. Kada

Gigante. A fonte de silicato de cálcio proporcionou o maior acúmulo de Si nas folhas, na dose

equivalente a 800 kg ha-1 de Si, como também, proporcionou maior acúmulo nos frutos de tomate,

na dose equivalente a 455 kg ha-1 de Si.
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Figura 1: Teor de silício nas folhas de tomateiro cv. Kada Gigante (g kg-1), em função de cinco
doses de três fontes de silício (kg ha-1 de Si) aplicadas no solo. (Content silicon in tomato leaves cv.
Kada Gigante (g kg-1), due to five doses of three sources of silicon (kg ha-1 of Si) applied to the
soil). Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2010.

Figura 2: Teor de silício nos frutos de tomateiro cv. Kada Gigante (g kg-1), em função de cinco
doses de três fontes de silício (kg ha-1 de Si) aplicadas no solo. (Content silicon in tomato fruit cv.
Kada Gigante (g kg-1), due to five doses of three sources of silicon (kg ha-1 of Si) applied to the
soil). Guarapuava-PR, UNICENTRO, 2010.


