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RESUMO: Este trabalho objetivou-se avaliar a influência de diferentes doses de silicato de 

potássio  via foliar e diferentes tensões de água no solo no peso médio de frutos de pimentão. 

Utilizou-se a cultivar híbrido Magali-R. O experimento foi conduzido em ambiente protegido 

situado na área experimental do Departamento de Pesquisa em Olericultura do Instituto 

Federal Goiano – Câmpus Urutaí (IFGoiano). O deliamento experimental foi o de blocos 

casualizados com parcela subdividida em esquema fatorial 3x4 (doses de silicato de potássio x 

tensões de água no solo), totalizando 12 tratamentos com quatro repetições, ou seja, três doses 

de silicato de potássio (K2SiO3) (0,0, 4,3, 8,6 kg ha-1 de Si) via aplicação foliar e quatro 

tensões de água no solo próximas a -15, -25, -35 e -45 kPa. Os valores estipulados de tensões 

de água no solo compreenderam-se níveis variando desde a suficiente oferta de água à planta 

até o déficit hídrico e, também, valores intermediários. Não houve interação entre o silício e 

as diferentes tensões de água no solo. Analisando isolandamente as tensões de água no solo 

observou-se diferenças significativas em relação ao peso do fruto de pimentão, tendo o 

melhor resultado na tensão de -15 kPa. 

PALAVRAS-CHAVE: manejo, irrigação, evaporação. 

 

 

UNIT WEIGHT OF FRUIT SWEET PEPPER, UNDER DIFFERENT WATER 

STRESS AND DOSES OF SILICON  

 

SUMMARY: This study evaluated the influence of different doses of potassium silicate foliar 

and different water tensions in the average weight of sweet peppers. We used to cultivate 
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hybrid Magali-R. The experiment was conducted in greenhouse situated in the experimental 

area of the Department of Vegetable Crops Research Institute of the Federal Goiano – 

Câmpus Urutaí (IFGoiano). The experimental deliamento was randomized blocks with split 

plot factorial 3x4  (potassium silicate dose x tensions in water), a total of 12 treatments with 

four replicates, so, three doses of potassium silicate (K2SiO3) (0.0, 4.3, 8.6 kg ha-1 Si) foliar 

application and four water tensions on the ground next to -15, -25, -35 and -45 kPa. The 

values stipulated water tension in the soil comprised up levels ranging from sufficient supply 

of water to the plant to the drought and also intermediate values. There was no interaction 

between the silicon and the different water tensions on the ground. Analyzing isolandamente 

water tensions in significant differences were observed relative to the weight of the pepper 

fruit, taking the best result in voltage -15 kPa. 

KEYWORDS: management, irrigation, evaporation. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A deficiência de água é um dos fatores mais limitantes para a obtenção de elevadas 

produtividades, principalmente no cultivo de hortaliças em ambiente protegido ou em campo 

(PATANÈ & COSENTINO, 2010). Segundo SOUZA et al. ( 2011) o pimentão é altamente 

sensível a deficiências hídricas, resultando em crescimento reduzido e desuniformidade dos 

frutos, também ocorrendo  diminuição considerável do peso dos frutos (SEZEN et al., 2006). 

A baixa disponibilidade hídrica é atualmente o principal fator ambiental que limita o 

crescimento e a produtividade de plantas em todo mundo, e as mudanças climáticas globais 

provavelmente contribuirão para que a falta de água se torne um fator de restrição ainda maior 

da produção em diversas áreas (CHAVES et al., 2003). 

A descoberta do uso de Si como um composto capaz de reduzir efeitos negativos dos 

estresses abióticos em plantas desperta o interesse pelo seu uso no controle ou amenização 

dos efeitos maléficos causados pela deficiência hídrica na agricultura, uma vez que o mesmo 

aplicado via foliar pode criar uma barreira mecânica da epiderme aumentando a resistência à 

seca. O interesse em utilizar o Si via adubação foliar no presente trabalho foi o de avaliar as 

vantagens que essa técnica tem proporcionado seja pela sua praticidade, possibilidade de 

utilização de doses menores e também pela sua adaptabilidade ao equipamento normalmente 

utilizado pelos produtores. É importante ressaltar que a aplicação foliar de Si também 
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apresenta desvantagens, como a baixa absorção pela planta, pouca oferta de produtos solúveis 

no mercado, dificuldade de mistura em solução com outros fertilizantes e risco de toxidez. 

Contudo este trabalho foi desenvolvido visando avaliar o peso unitário do fruto de pimentão, 

submetido a diferentes tensões de água no solo e doses de silício. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em ambiente protegido situado na área experimental do 

Departamento de Pesquisa em Olericultura do Instituto Federal Goiano – Câmpus Urutaí 

(IFGoiano), município de Urutaí, GO, à latitude 17º 29’ 10” sul, longitude 48º 12’ 38” oeste, 

estando a uma altitude 697 m. O clima da região é classificado como tropical de altitude com 

inverno seco e verão chuvoso, do tipo Cwb pela classificação de Köppen.  

O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Vermelho Amarelo 

distrófico, com textura franco arenosa. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com parcelas 

subdivididas no espaço, em esquema fatorial 3x4, sendo três concentrações de silício (0,0, 4,3 

e 8,6 kg ha-1 de Si) e quatro tensões de água no solo de aproximadamente (-15, -25, -35 e -

45kPa), totalizando 12 tratamentos, com quatro repetições. As tensões de água no solo 

diferenciadas foram alocadas em cada parcela e as concentrações de silicato de potássio nas 

subparcelas. 

O experimento foi constituído por quatro canteiros úteis (blocos) com duas linhas de 

plantio por canteiro, exceto as bordaduras localizadas nas extremidades laterais do ambiente 

protegido que receberam apenas uma linha de plantio, cada linha de plantio recebeu uma linha 

lateral de irrigação, contendo os gotejadores espaçados entre si a 40 cm, totalizando oito 

linhas laterais úteis e duas contidas nas bordaduras. 

A cultivar utilizada foi o híbrido Magali-R que apresenta frutos verdes e formato cônico, 

resistência ao vírus do mosaico Y, alta produtividade e excelente uniformidade (FILGUEIRA, 

2000). 

Utilizou-se um sistema de irrigação localizada por gotejamento, no qual cada linha de 

plantio recebeu uma linha lateral de irrigação de 16 mm, com emissores espaçados entre si a 

0,4 m. Os emissores fornecem uma vazão de 1,4 L h-1e trabalham com pressão de serviço de 

10 mca. O sistema de bombeamento era composto por conjunto motobomba de 1 cv. Logo 
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após o sistema de bombeamento, foi instalado um injetor de fertilizante tipo Venturi, um filtro 

de tela de 120 mesch, registros e manômetros para aferição da pressão do sistema de 

irrigação. 

O manejo de irrigação no experimento foi realizado com o auxílio das curvas de 

retenção de água no solo. Dois tensiômetros de punção foram instalados em cada parcela 

experimental, totalizando trinta e dois tensiômetros utilizados no projeto. 

O produto utilizado no experimento foi o silicato de potássio (K2SiO3) líquido, solúvel 

em água, contendo 12,2% de silício e 15% de óxido de potássio, pH igual a 12 e densidade de 

1,4 g dm-3. As aplicações foram feitas via foliar nas subparcelas de acordo com os tratamentos 

(0,0, 4,3, 8,6 kg ha-1 de Si), com auxilio de um pulverizador costal de ação manual de 20L. 

Os dados quantificados do peso unitário dos frutos de pimentão foram verificados 

quanto à pressuposições da analise de variância. A normalidade foi verificada pelo teste de 

aderência de Lilliefors e, de forma complementar, visualmente pela simetria do histograma 

obtido pelo programa SAEG (Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observa-se que o peso médio dos frutos dessa solanácea foi significativamente 

influenciado pelas diferentes tensões de água avaliadas (F= 4,35; P= 0,01) (Tabela 1). 

 

TABELA 1. Avaliação da ANOVA dos efeitos de diferentes tensões de água no solo (-kPa) 

(parcela) e doses de silicato de potássio (kg ha-1 de Si) (subparcelas) sobre a característica de 

peso unitário de frutos (g) do pimentão em todo o período experimental. 

      
 

Variável 
 

Fonte de 
variação 

 
Gl 

 
SQ 

 
F 

 
P 

      
 
 

Peso unitário 
do fruto (g) 

Bloco 4 0,658 88,96 0,000 
Tensão (T) 3 0,241 4,35 0,011 
Erro (a) 12 0,222   
Silício (Si) 2 0,233 0,29 >0,05 
T x Si 6 0,348 1,44 0,230 
Erro (b) 32 0,129   

   Coeficiente de variação= 0,94 
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O modelo de regressão linear foi o que melhor ajustou-se aos dados correspondentes ao 

peso médio do fruto em função das diferentes tensões (F= 20,17; P= 0,04). Nesse caso, houve 

tendência do peso dos frutos diminuírem com o aumento da tensão de água no solo (Figura 1). 

 

FIGURA 1. Peso unitário do fruto de pimentão, submetido a diferentes tensões de água no 

solo (-kPa).      

 

MACÊDO & ALVARENGA (2005) e SEZEN et al. (2006) também constataram efeito 

linear significativo de lâminas de água sobre o peso médio dos frutos de pimentão e 

FRIZZONE et al. (2001) observaram que a maior frequência de irrigação contribuiu para o 

aumento do peso médio de frutos na cultura do pimentão, o que também foi observado no 

presente estudo. SHONGWE et al. (2010) também observaram características qualitativas de 

frutos de pimentão para páprica serem afetadas em altas tensões de água no solo. Sob tais 

condições, ocorre indução de maior concentração de ABA nas folhas causando fechamento 

dos estômatos. Uma vez que ocorre fechamento dos estômatos, a capacidade de fotossíntese 

da planta é prejudicada e, consequentemente, a qualidade de seus frutos (DODD, 2008). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A tensão de água no solo próximas de -15 kPA teve o melhor desempenho no peso dos 

frutos de pimentão colhidos, seguindo um decréscimo à medida que aumenta a tensão de água 

no solo. 
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