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RESUMO: O estresse hídrico é um dos principais fatores que causa perdas na qualidade dos 

produtos e desenvolvimento das plantas. O uso de tecnologias como aplicação de silício para 

diminuir os efeitos do estresse hídrico às plantas vem sendo estudado por diversos autores. A 

tensiometria e o silício foram utilizados para analisar a hipótese de que o silício ameniza o efeito 

negativo em relação à característica altura de plantas de pimentão sob estresse hídrico. O 

experimento foi conduzido em ambiente protegido. O delineamento experimental foi o de 

blocos casualizados com parcelas subdividida em esquema fatorial 3x4 (doses de silicato de 

potássio (K2SiO3): 0,0, 4,3, 8,6 kg ha-1 de Si via aplicação foliar x tensões de água no solo 

próximas a -15, -25, -35 e -45 kPa), totalizando 12 tratamentos com quatro repetições. Os 

valores estipulados de tensões de água no solo compreenderam níveis variando desde a 

suficiente oferta de água à planta até o déficit hídrico. Não houve interação entre o uso de silício 

e o estresse hídrico na característica altura de planta. Analisando-se isoladamente as tensões de 

água no solo e a aplicação de silício, verificaram-se diferenças significativas na altura de plantas 

durante o ciclo da cultura de pimentão. 

  

PALAVRAS-CHAVE: manejo da irrigação, silicato de potássio, tensiometria. 

 

 

WATER STRESS INFLUENCE OF DIFFERENT WATER SOIL PRESSURE AND 

SILICON APPLICATION ON HEIGHT SWEET PEPPER PLANTS IN GROWN 

ENVIRONMENT PROTECTED  
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SUMMARY: Water stress is one of the major factors causing losses in quality of products  and 

plant development. The use of technologies such as silicon application to decrease the effects 

of water stress to plants is been studied by various authors. The tensiometry and silicon were 

used to analyze the hypothesis that the silicon reduces the negative effect in relation to plant 

height of sweet pepper plants under water stress. The experiment was conducted in greenhouse. 

The experimental design was randomized block with split plot in 3x4 factorial (potassium 

silicate doses (K2SiO3): 0.0, 4.3, 8.6 kg ha-1 Si by foliar application x water tension in the soil 

near -15, -25, -35 and -45 kPa), totaling 12 treatments with four replications. The stipulated 

values of water tension in soil varied since the sufficient supply of water to the plant until the 

water deficit. There was no interaction between the silicon use and water stress to plants height. 

Analyzing separately the water tension in the soil and application of silicon, it was verified 

significant differences in plant height during the sweet pepper crop cycle. 

KEYWORDS: irrigation management, potassium silicate, tensiometry. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O estresse hídrico é considerado um dos principais fatores ambientais limitantes da 

produção agrícola em todo mundo, pois a produtividade das plantas depende da disponibilidade 

suficiente de água para seu pleno desenvolvimento (NOGUEIRA et al., 2001). Tal estresse 

causa redução no desenvolvimento das plantas e diminuição na produtividade e qualidade dos 

produtos agrícolas (CARVALHO et al., 2004). Atualmente, um dos desafios da agricultura é a 

manutenção da produtividade e qualidade dos produtos agrícolas sob deficiência hídrica nos 

seus diversos setores, destacando-se a olericultura. 

O pimentão, que está entre as dez hortaliças de maior importância econômica no mercado 

hortifrutigranjeiro, tanto em valor quanto em volume comercializado, é cultivado em todo o 

território nacional (FILGUEIRA, 2008). Entre os fatores que limitam sua produtividade, 

destaca-se a deficiência hídrica. 

A descoberta do uso de silício 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 deletérios causados pela deficiência hídrica na agricultura, uma vez que quando aplicado 

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

(YOSHIDA et al., 1959). 
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O presente trabalho teve como objetivo avaliar a hipótese de que a adubação silicatada 

aplicada via foliar na cultura do pimentão pode atenuar os efeitos negativos do estresse hídrico, 

visto que os conhecimentos sobre sua eficácia em atenuar os efeitos do estresse hídrico ainda 

são incipientes devendo ser estudada. 

 

 

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.  

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com parcelas 

subdivididas, em esquema fatorial 3x4, sendo três concentrações de silício (0,0, 4,3 e 8,6 kg ha-

1 de silício) nas subparcelas e quatro tensões de água no solo de aproximadamente (-15, -25, -

35 e -45 kPa) nas parcelas, totalizando 12 tratamentos, com quatro repetições. A cultivar 

utilizada foi o híbrido Magali-R.  

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 apresentam as seguintes características: vazão de 1,4 L h-1 e pressão de 

serviço de 10 mca. O sistema de bombeamento foi composto por conjunto motobomba de 1 cv. 

Logo após o sistema de bombeamento, foi instalado um injetor de fertilizante tipo Venturi, um 

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

irrigação. 

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

de água no solo. Dois tensiômetros de punção foram instalados nas profundidades de 0,20 e 

0,40 m em cada parcela.      

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

em água. As aplicações foram feitas via foliar nas subparcelas de acordo com os tratamentos, 

com auxilio de um pulverizador costal. 

Foram realizadas sete avaliações de altura de plantas para cada tratamento. As avaliações 

iniciaram-se 20 dias após o transplantio das mudas e aconteceram sucessivamente, em 

intervalos de 20 dias. 

Os dados quantificados da altura de planta de pimentão foram verificados quanto a 

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 
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programa SAEG (Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas) (RIBEIRO JUNIOR & MELO, 

2009). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quando considerada de forma isolada, as tensões de água no solo influenciaram o 

crescimento das mudas de pimentão com diferenças significativas para os 40, 60, 80 e 100 dias 

após o transplantio (DAT). O silicato de potássio, como fator isolado, interferiu apenas no 

crescimento da planta aos 120 DAT.  

Entre a primeira e a última avaliação da altura média das plantas de pimentão, houve 

variação no crescimento de 79,89 cm de altura, com média de alturas finais (aos 140 DAT) de 

84,94 cm. As tensões de -15 e -25 kPa originaram plantas com maior altura nos 40 (P = 0,01), 

60 (P = 0,007), 80 (P = 0,04) e 100 DAT (P < 0,01) em comparação com as plantas tratadas 

sob condições de maiores tensões no solo (-35 e -45 kPa) (Figura 1).  

 

Figura 1. Médias da altura (cm) de plantas de pimentão submetidas a quatro tensões de água no 

solo (-kPa) em função dos dias após o transplantio (DAT). (*) indica significância a 5% de 

probabilidade pelo teste Tukey dentro de cada DAT e entre as diferentes tensões de água no 

solo.    

SANTANA et al. (2004) e ALBUQUERQUE (2010) obtiveram resultados semelhantes 

trabalhando com diferentes tensões de água no solo na cultura do pimentão. Plantas de pimentão 

submetidas às maiores tensões podem ter sofrido maior estresse, o que para KASSAM & 

SMITH (2001) é um fator que afeta profundamente o crescimento e desenvolvimento das 

plantas. A não significância entre as alturas das plantas nas diferentes tensões de água no solo 
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aos 120 e 140 DAT pode ter sido verificada devido ao fato das leituras de altura terem sido 

realizadas próximas à colheita. Nessa condição, as plantas tornam-se arqueadas devido ao peso 

dos frutos e, por isso, assemelham-se nas alturas. ALBUQUERQUE (2010) também observou 

variação na altura de plantas, causadas pelo peso excessivo dos frutos na época da colheita, fato 

que dificulta as leituras desta variável, pois o caule semilenhoso é sensível e flexível ao peso 

dos frutos e ao manuseio na hora da avaliação.  

O comportamento da altura das plantas de pimentão aos 120 DAT, quando ocorreu efeito 

significativo das doses de silicato, pode ser observado na Figura 1. 

Doses de Silicato de Potássio (kg.ha
-1 

de Si)

0 4,3 8,6

A
ltu

ra
 d

a 
pl

an
ta

 (
cm

)

0

20

40

60

80

100

b
a

ab

 

Figura 2. Médias da altura (cm) de plantas de pimentão submetidas a três doses de silicato de 

potássio (kg ha-1 de Si) via pulverização foliar, aos 120 dias após o transplantio (DAT). Médias 

seguidas pela mesma letra não diferem entre sí ao nível de 5% de probabilidade pelo teste 

Tukey.  

 Sob déficit hídrico ou qualquer outro fator abiótico, há um significativo decréscimo na 

fotossíntese e, consequentemente, redução na quantidade de metabólitos e energia. Dessa 

forma, pode-se afirmar que provavelmente as plantas utilizam essa energia para atender às 

necessidades emergenciais, no caso, a sobrevivência. Grande parte das informações relacionam 

as reduções do crescimento em plantas sob deficiência hídrica, principalmente com aumento de 

síntese de ácido abscísico (ABA) e etileno, inibição da síntese e distribuição de auxina e redução 

na taxa de fotossíntese (TAIZ & ZEIGER,1998), além de alterações bioquímicas em nível de 

parede celular (BRAY, 1997). De acordo com DAVIS & ZANG (1991), um dos efeitos do 

ABA é aumentar o sistema radicular em detrimento a parte aérea das plantas em condições de 

estresse hídrico. 

CONCLUSÕES 
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O estresse hídrico reduziu a altura de plantas de pimentão em condições de maior tensão 

de água no solo, resultando em menor altura de planta. 

O silício interferiu, de forma isolada, na altura de plantas de pimentão apenas aos 120 

dias após o transplantio. 
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