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RESUMO:Este  trabalho  analisou  os  efeitos  da  adubação  silicatada, em plantas  de

milhodoce submetidas a estresse hídrico, através de tensões de água no solo (-15, -30,

-45 e -60 kPa)e doses de silicato de potássio(0, 150, 300 e 450 kg/ha)por pulverização

foliar. O delineamento utilizado foi DBC em parcelas subdivididas e análise fatorial de

4 x 4.  As tensões de água no solo foram manejadas via tensiômetria.  Dessa forma,

analisaram-se parâmetros de crescimento e peso das espigas com palha e sem palha em

milho doce (híbrido Tropical Plus - Syngenta SeedsLtda.).  O silicato de potássio foi

capaz de manter a resistência das plantas sob estresse hídrico para altura de plantas e

número de folhas. No diâmetro do caule não houve nenhuma interação, como também

não houve relação ao peso das espigas, de forma isolada ou sob interação. A tensão de

-60 kPa proporcionou menor peso para as espigas com palha.

PALAVRAS-CHAVE:Silicato de potássio;Estresse hídrico; Tensão.

INDUCTOR OF RESISTANCE TO WATER STRESS BETTER DEVELOPMENT
AND WEIGHT OF SWEET CORN COBS

SUMMARY: This study examined the effects of Silicon (Si) fertilization in sweet corn

plants to drought stress through water tension in the soil (-15, -30, -45 and -60 kPa) and
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potassium  silicate  dosages  (0,  150,  300  and  450  kg/ha)  by  foliar  spraying.  The

experimental design was in randomized blocks and factorial analysis of 4 x 4. The water

tension in the soil was managed by tensiometers. Thus, we analyzed growth parameters

and cob weight with and without stover in sweet corn (Tropical Plus hybrid - Syngenta

Seeds Ltd.). The Si was able to maintain the resistance of plants under water stress for

plant height and leaf number. There was no interactionto the stem diameter and there

was also no relation to weight of the ears, alone or in interaction. The tension of -60 kPa

provided less weight to cob corn.

Keywords: Potassium silicate; Water stress; Tension.

INTRODUÇÃO

A agricultura  no  mundo  está  em crescente  demanda,  por  causa  da  sua  alta

produtividade  e  rentabilidade.  O  milho  (Zeamays L.)  representa  um dos  principais

cereais cultivados em todo o mundo, fornecendo produtos largamente utilizados para a

alimentação humana, animal e matéria-prima para indústria, principalmente em função

da  quantidade  e  da  natureza  das  reservas  energéticas  acumuladas  nos  grãos

(SCHITTENHELM 2008).

Este cereal é muito popular nos Estados Unidos e no Canadá. Nesses países, o

milho doce é tradicionalmente consumido “in natura” (BORDALLOet al. 2005). 

Todavia, o estresse hídrico interfere de maneira negativa no desempenho vegetal.

Em certas regiões onde o clima não é tão favorável, o desenvolvimento dessa cultura

élimitada  pela  falta  de  recursos  hídricos,  sendo  dessa  forma  um fator  que  reduz  a

produção,  pois  o  milho  necessita  de  uma  grande  quantidade  de  água  para  seu

desenvolvimento.O déficit hídrico leva a perdas na produção de grãos, o que ocasiona

prejuízos ao produtor, e com a falta de recursos para aquisição de instrumentação de

irrigação e  os  crescentes  aumentos  das  tarifas  de energia  elétrica,  quando somados,

ocasionam altos custos aos produtores o que faz com que a dependência total do clima

torne-se  uma  atividade  de  alto  risco.O  silício  possui  importância  como  indutor  de

resistência  a  fatores  bióticos  e  abióticos  que  provocam  diminuição  qualitativa  e

quantitativa em vegetais (YOSHIDAet al. 1962).
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Apesar  de  não  ser  ainda  amplamente  utilizada  pelos  agricultores  brasileiros,

adubação silicatada tem sido referida como uma tecnologia promissora para reduzir os

efeitos  negativos  dos  fatores  que  causam estresse  nas  plantas,  incluindo  o  estresse

hídrico (MA & YAMAJI 2006).

A absorção de Si pelas plantas dá  ‐ se como ácido monossilícico, H4SiO4,de

forma  passiva,  com  o  elemento  acompanhando  a  absorção  da  água  (JONES  &

HANDRECK1967). 

O objetivo do trabalho é testar a hipótese de que a adubação silicatada junto ao

plantio possa ser capaz de reduzir os efeitos do estresse hídrico.Dessa forma o presente

avaliou a interação entre diferentes tensões de água no solo e o Silicato de Potássio

pulverizado nas folhas de milho-doce para conserva.

MATERIAL E MÉTODOS

O  experimento  foi  conduzido  no  Instituto  Federal  Goiano,  Campus  Urutaí,

Goiás,na  unidade  experimental  da  Unidade  Educacional  de  Produção  (UEP)  de

Olericultura.

O solo foi preparado com aração mecânica, o híbrido usado no experimento foi o

Tropical Plus (Syngenta SeedsLtda), sendo semeado no espaçamento de 90 x 25 cm, o

sistema de irrigação utilizado foi por gotejamento de pressão máxima de 1 kgf e vazão

de  1L/h.  O  delineamento  experimental  foi  em  blocos  casualizados  em  parcelas

subdivididas e analise fatorial de 4 x 4, sendo uma testemunha e três doses de silício de

potássio (0, 150, 300 e 450 kg/ha), via pulverização foliar. Para as tensões de água no

solo foram utilizadas (-15, -30, -45 e -60 kPa), manejadas via tensiômetria, e o Si foi

pulverizado nas plantas de milho até a colheita.As irrigações iniciais foram equivalentes

para todos os tratamentos deixando o solo em capacidade de campo por 20 dias. Após

este período a irrigação obedeceu às tensões propostas nos tratamentos. O manejo de

irrigação foi realizado com o auxilio da curva de retenção de água no solo, constituindo

de tensiômetros nas profundidades de 20 cm e 40 cm, com isso a leitura foi efetuada

com um tensímetro digital de punção e ajustada conforme equação. Foram realizadas

duas fertirrigações e quatro aplicações de Silício de Potássio via foliar durante o ciclo.
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O experimento foi constituído de 4 canteiros com 2 linhas de plantio por canteiro, cada

linha de plantio teve uma linha lateral contendo gotejadores  com espaçamento de 30 cm

entre eles totalizando 8 linhas laterais. Cada parcela teve uma tensão de água no solo

obtida por meio de sorteio. 

RESULTADOS E DISCUSÃO

Os principais resultados (altura e número de folhas)estão contidos nas Figuras 1

e 2. Os fatores tensão de água no solo (F= 0,45; P> 0,05) e silício (F= 0,80; P> 0,05)

considerados  de  forma  isolada  ou  sob  interação  (F=  1,10;  P=  0,38)  não  foram

significativos para o parâmetro diâmetro de plantas. Para a altura de plantas de milho

doce, os fatores isolados tensão (F= 0,69; P> 0,05) e silício (F= 1,25; P= 0,30) não

foram significativos, todavia ocorreu interação significativa entre os dois fatores (F=

2,91; P= 0,01). Nesse caso, observou-se que a maior dosagem de Si utilizada foi capaz

de  promover  uma  maior  altura  de  plantas  de  milho  doce  em  comparação  com  a

testemunha (sem uso de Si) (Figura 1).

Figura 1. Altura de plantas de milho doce (Zeamays L) submetidas à tensão de -15

ou -60 kPa e a dose de 0 (água) ou 450 kg/ha de Si. Urutaí, Goiás, Brasil. 

O número de folhas  de milho doce também sofreu interferência  significativa

entre  os  fatores  tensão e  Si  quando considerados sob interação(F= 3,08;  P= 0,007)

(Figura 2). Nesse caso, como o parâmetro anterior (altura) os fatores tensão (F= 1,79;

P= 0,16) e silício (F= 1,75; P= 0,17) não foram significativos quando considerados

isolados.  Plantas  de  milho  doce  tiveram menor  número  médio  de  folhas/planta  sob

tensão de -60kPa (7,03 ± 1,74) em comparação com a tensão de -30 kPa (7,59 ± 1,95)

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

1540



quando considerada a  dose de 0 (testemunha)  (Figura 2).  Por  outro lado,  quando a

tensão  de  -60  kPa  foi  considerada,  observou-se  que  a  dose  de  450  kg/ha  de  Si

proporcionou  maior  valor  no  número  de  folhas  de  milho  doce  (7,18  ±  1,79)  em

comparação com a testemunha (sem utilização de Si) (7,03 ± 1,74) (Figura 2).

Figura 2. Número de folhas/planta de milho doce (Zeamays L) submetidas à tensão

de -15 ou -60 kPa e a dose de 0 (água) ou 450 kg/ha de Si. Urutaí, Goiás, Brasil. 

No peso das espigas também não houve interação entre os fatores silício e tensão

de  água  no  solo  para  o  parâmetro  PECP  (f=  0,92,  p>  0,05).  O  silício  quando

considerado isolado,  também não foi  significativo para  esse parâmetro  (f= 0,28,  p>

0,05). Todavia, o fator tensão de água no solo foi significativo (f= 2,78, p= 0,04). Os

valores PECP variaram entre 290 gramas (tensão de -60 kPa) a 350 gramas (demais

tensões) (Figura 3). 

Para  o PESP (Peso  espigas  sem palha)  não houve interação entre  os  fatores

Silício e  tensão de água no solo  (F= 0,75,  P> 0,05).  O Silício quando considerado

isolado,  também não foi  significativo para esse  parâmetro  (F= 0,23,  P> 0,05),  bem

como o fator tensão de água no solo que também não foi significativo (F= 2,45, P=

0,06). Não houve interação entre os fatores Silício e tensão de água no solo para o

parâmetro PECP (F= 0,92, P> 0,05). O Silício quando considerado isolado, também não

foi significativo para esse parâmetro (F= 0,28, P> 0,05). Todavia, o fator tensão de água

no solo foi significativo (F= 2,78, P= 0,04). 
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Figura 3. Peso espiga com palha (Média ± EP1) de plantas de milho doce (Zeamays

L) submetidas a diferentes tensões de água no solo. 1Médias seguidas pela mesma

letra não diferem entre sí a 5% de probabilidade pelo teste Tukey. Urutaí, Goiás,

Brasil.

CONCLUSÃO

O Silicato de Potássio na dosagem de 450 kg/ha foi capaz de manter os valores

de altura e número de folhas de plantas de milho doce acima daqueles em comparação

com a ausência do Si na tensão de água no solo reconhecida como determinante para

uma condição de estresse hídrico à planta de milho doce, e para o peso das espigas

quando considerado como fator isolado ou sob interação com tensões de água no solo

não obteve relação direta com os parâmetros peso de espigas de milho-doce com ou sem

palha, a tensão de -60 kPa proporcionou menor peso para as espigas com palha de milho

doce. 
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