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Introdução

 2° elemento mais abundante

 50 a 70% da massa do solo SiO2

 Absorvido pelas plantas H4SiO4

 Portanto, o suprimento deve ser
com H4SiO4

Como?

Foliar

Radicular



Introdução

Silício como elemento benéfico 

Mitigação de estresses 

bióticos e abióticos 

Hídrico
Nutricional (K, Ca Mn, Zn e B)
Salino

Aumento do crescimento e produtividade 



Introdução

Classificação quanto ao teor foliar de Si nas plantas

Não acumuladoras: < 5 g kg-1 de Si

Intermediárias: 5 a 10 g kg-1 de Si

Acumuladoras: > 10 g kg-1 de Si

Fonte: Ma et al. (2001); Ma e Yamaji (2006); Guntzer et al. (2012)



Introdução

Cultura Produção (Mt) Teor de Si na parte aérea (g kg-1)

Cana-de-açúcar 1.736 15,1

Milho 826 8,3

Arroz 686 41,7

Trigo 683 24,6

Batata 326 4,0

Mandioca 232 5,0

Soja 231 14,0

Beterraba 222 23,4

Cevada 155 18,2

Tomate 136 15,5

Teor de Si nas dez culturas mais produzidas no mundo 

Adaptado de Guntzer et al. (2012) 



Introdução

Radicular

Fontes Disponíveis

Grandes Quantidades

 Possibilidade de 
Contaminantes

Fonte: Rodrigues et al. (2011)



Introdução

Foliar Ver exigência da cultura

Indicações de Empresas 
para Algumas Culturas

• Algodão: 275 g ha-1

• Milho/Sorgo: 200 g ha-1

• Feijão/Trigo: 70 g ha-1

• Cana/Capim: 340 g ha-1 

Por Pulverização

Fonte: Prado (2018)



Introdução

Pulverizações Foliares < que 1 kg ha-1 de Si

Físico
Fisiológico e 
Bioquímico

Alta Exigência de Si

Ex: Cana-de-açúcar
408 kg ha-1 de Si

74 t ha-1 de colmos
Ross et al. (1974)

Baixa Exigência de Si

Independe da Espécie ser 
acumuladora de Si

Viabilidade da Aplicação 
Foliar de Si
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Fatores que afetam a aplicação 
foliar de Si

Calda

Ambiente

EspécieFonte

Equipamento



Fatores que afetam a aplicação 
foliar de Si

Fontes



Fatores que afetam a 
aplicação foliar de Si

Teste de estabilidade de calda com fontes e concentrações de Si (g L-1) após 3 h do preparo.

CTRL, Controle; SiNaKE, silicato de sódio e potássio estabilizado; SiK, silicato de potássio;

Nano, nanossílica; ASiE - ácido silícico estabilizado. (pH 6) (obs. Monitorou a calda até 24 h e

não houve alteração visível)

Fonte: Felisberto et al. (dados não publicados).



Fatores que afetam a aplicação 
foliar de Si

Calda Qualidade da Água pH

Acúmulo de Si em plantas de soja em função da aplicação foliar de ácido silícico estabilizado
(ASiE), nanossílica, silicato de potássio (SiK) e silicato de sódio e potássio estabilizado (SiNaKE)
na concentração de 0,75 g L-1 de Si, e sem ou com ajuste do valor do pH da calda para 5,8.

Malefício 
para 

acúmulo 
de Si

Benefício 
para 

acúmulo 
de Si



Fatores que afetam a aplicação 
foliar de Si

Calda pH

Fonte: Prado (2018)



Fatores que afetam a aplicação 
foliar de Si

Equipamento

Foto: Cid N. S. Campos

Limpeza (Polimerização)

Si é imóvel = Gotas Finas

Fonte: Prado (2018)



Fatores que afetam a aplicação 
foliar de Si

Ambiente

Adequadas

Cuidados

Temperatura: < 30 °C

UR: > 50%

Ventos: > 3 m s-1

Alta Probabilidade de Chuvas (~2 a 3 dias)

Inversão Térmica

Garantir absorção passiva de 
Si na cutícula

Fonte: Prado (2018)



Fatores que afetam a aplicação 
foliar de Si

Espécie

Fonte: Prado (2018)

Pêlos



Fonte: Prado et al. (2019)

Resposta das culturas à aplicação 
foliar de Si

Massa seca da parte aérea (a) e de raiz (b) de plantas de feijão cultivadas sob
deficiência (-K) e suficiência (+K) de potássio, e com fornecimento de silício por via
radicular (Si RAD), via foliar (Si FOL) e controle (-Si).

b)



Fonte: Bueno (2019)

Resposta das culturas à aplicação 
foliar de Si

Efeito da interação entre o parcelamento da adubação nitrogenada e aplicação de 
Si via foliar sobre a Produtividade do feijoeiro comum 

60+60: 4.221 kg ha-1

Dose: 8,4 (2,8) g L-1
80+40: 3.540 kg ha-1

Dose: 12 (4,0) g L-1
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Aspecto visual de 

plantas de tomate

Fonte: Lima (2019)

* Aplicação de 2 g L-1

de Si na forma de 
Silicato de K

Resposta das culturas à aplicação 
foliar de Si



Fonte: Lima (2019)

Tx. Fotossintética: 12,8 µmol m-2 s-1

Dose: 2,3 g L-1

Max. Produção: 123,3 t ha-1

Dose: 2,2 g L-1

Taxa de fotossíntese líquida e produção do 

tomateiro em função da aplicação foliar de Si



Fonte: Lima (2019)

Taxa de fotossíntese líquida e produção do 

tomateiro em função da aplicação foliar de Si

10,7%48%



Efeito da aplicação foliar de Si no 

crescimento de raiz da cultura da soja

Área superficial das raízes: 
24.114 mm2

Volume de raízes: 
10.701 mm3

Área superficial das raízes: 
21.816 mm2

Volume de raízes:
6.539 mm3

Fonte: Netto et al. (dados não publicados)

Sem Si Com Si (2 g L-1)



Sem Si Com Si (2 g L-1)

Área superficial das 
raízes

10,5%

Volume de raízes

64%

Efeito da aplicação foliar de Si no 

crescimento de raiz da cultura da soja

Fonte: Netto et al. (dados não publicados)



Massa seca da parte aérea em forrageira Panicum maximum cv. BRS Zuri e massa seca raiz,
submetidas aos tratamentos com omissão de nutrientes, na ausência (Sem Si) e na presença de
silício (Com Si).

Fonte: Buchelt et al. (dados não publicados)

Mitigação de Estresses Nutricionais



Mitigação de Estresses Nutricionais – Deficiência de K

Forrageira BRS RB331 Ipyorã (híbrido Brachiaria. ruziziensis x B. brizantha) cultivada em solução
nutritiva completa com Si e com omissão de K na presença de Si (C), solução nutritiva completa
sem Si e com omissão de K na ausência de Si (D)

Fonte: Buchelt et al. (dados não publicados)



Mitigação de Estresses Nutricionais –

Deficiência de K

Terceiros e sextos trifólios de plantas de feijão (a) cultivadas em solução nutritiva com
deficiência (-K) e suficiência (+K) de potássio, e sem o fornecimento de Si (-Si), com Si por via
radicular (Si RAD) e com Si por via foliar (Si FOL).

Fonte: Sarah et al. (dados não publicados)

Si Foliar

EROs

Ativ. Enzimas 
Antioxidante

Ativ. Catalase

H2O2 



Mitigação de Estresses Nutricionais –

Deficiência de Mn

Massa seca da parte aérea de plantas de sorgo cultivadas com (+Mn) e sem manganês (-Mn) na
solução nutritiva e sem (-Si), com Si foliar a 1 g L-1 (SiF) e com 2 mM de Si na solução nutritiva
(SiR). Fonte: Oliveira (2017)

Si Foliar

Ativ. Antioxidante

H2O2 
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Mitigação de Estresses Nutricionais –

Deficiência de Mn

Plantas de soja submetidas à omissão de Mn e sem e com aplicação foliar de Si.

Fonte: Oliveira et al. (dados não publicados)

- Mn

EROs

Fotossíntese

Si Foliar

EROs

Ativ. Enzimas 
Antioxidante



Mitigação de Estresses Nutricionais –

Deficiência de Zn

Folhas de plantas de soja cultivadas sob presença (+Zn) e ausência de zinco (-Zn) e sem (-Si) ou
com a aplicação foliar de 1 g L-1 de Si (+Si L).

Fonte: Felisberto et al. (dados não publicados)

Si Foliar

EROs

Ativ. Enzimas 
Antioxidante



Mitigação de Estresses Nutricionais –

Deficiência e Toxicidade de B

Plantas de algodão submetidas a deficiência (33,7 µM) e toxicidade (130,5 µM) de B sem
aplicação de Si (Controle), com aplicação foliar (0,8 g L-1) e fornecimento radicular (2 mM) de Si.

Fonte: Souza Júnior (2018)

Formação de Complexo  B-silicato

Impedindo a absorção e o transporte 
excessivo de B

Def. B com Fornecimento de Si

Aumento da Taxa Fotossintética



Mitigação de Estresses Nutricionais –

Deficiência de Ca

Plantas de capim braquiária ipyporã cultivada em areia lavada deficientes em Ca com presença
de Si (+Si) e ausência (-Si) na solução nutritiva de cultivo.

Fonte: Buchelt et al. (dados não publicados)



Mitigação de Estresses Salino

Matéria seca da parte aérea do girassol em função do fornecimento de Si via foliar (L), via
solução nutritiva (S) e a sua associação (L+S) e ausência de Si (O) e na ausência (cor branca) e na
presença (cor cinza) de 100 mM de NaCl. Fonte: Hurtado et al. (dados não publicados)
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Mitigação de Estresses Hídrico

Matéria seca da planta inteira de MPB de cana-de-açúcar (32 DAT) sob níveis da capacidade de
retenção (CRA) (70, 50 e 30%) e formas de fornecimento de Si (Sem Si: -Si; Si radicular 2 mmol L-

1): Si Rad; Si foliar (3,4 mmol L-1 com 5 aplicações): Si Fol) aplicado previamente ao transplantio.

Fonte: Buchelt et al. (dados não publicados)

Si

Barreira Física

Perda de Água

Ativ. Enzimas 
Antioxidante



Considerações finais

Em condições de estresses, trabalhos evidenciam que
a aplicação foliar de Si, de forma adequada, é capaz
proporcionar incrementos significativos de produção
tornando a técnica viável;

É importante avançar nos estudos com Si de alta
estabilidade, para viabilizar o trabalho com calda de
reação ácida e passível de mistura com
micronutrientes.



Informações 
detalhadas
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