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INTRODUÇÃO
A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é originária da 

Ásia Meridional, geralmente, cultivada em países 
tropicais e subtropicais para obtenção de derivados. 

A prática de cultivo da cana-de-açúcar em vários 
ambientes com diferentes condições ambientais faz 
com que ela sofra a influência de fatores como: 
fotoperíodo, temperatura e umidade.  Esses parâmetros 
têm efeito sobre o comportamento fisiológico da 
cultura em relação ao metabolismo de crescimento, 
maturação, florescimento e produtividade (Melo et al.,
1999).

A presença do silício (Si) no tecido vegetal 
tem resultado em benefícios aos vegetais, 
especialmente quando estes são submetidos a algum 
tipo de estresse, seja ele de caráter biótico ou abiótico.  
Sabe-se que este elemento influencia a transpiração, 
oferecendo um baixo coeficiente transpiratório, com 
melhor aproveitamento da água (Estein, 1999; Faria, 
2000; Datnoff et al., 2001; Korndörfer et al., 2002).

O cálcio (Ca) aumenta a eficiência dos 
processos de estabilização da membrana celular 
evitando o aumento da perda de solutos de baixo peso 
molecular durante estresses, por altas e baixas 
temperaturas (Taiz & Zeiger, 2009), e sua deficiência 
causa a desestruturação das paredes com subsequente 
colapso dos tecidos (Bonato et al., 1998).

O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito 
da aplicação de silício e cálcio sobre o acúmulo de 
matéria seca e a produção de colmos por uma 
variedade de cana-de-açúcar.   

Material e métodos

O experimento foi realizado na estação experimental 
Serra do Ouro, Murici-AL (latitude 9º13'S, a 500 m de 
altitude). O delineamento experimental utilizado foi o 
de blocos casualizados com 12 repetições, aplicado a 
uma cultivar de cana-de-açúcar (RB867515). A parcela 
experimental foi composta por uma touceira distribuída 
em 4 m2, espaçadas 2,0 m entre si. Os tratamentos 
foram compostos por: T1 – testemunha; T2 – 2,0 kg de 
gesso/cova aplicados no plantio; T3 – 10 g L-1 de 
sulfato de cálcio; T4 – 9,5 ml L-1 de silicato de potássio. 
Os tratamentos T3 e T4 foram aplicados via 
pulverização foliar realizadas mensalmente a partir do 
segundo mês do plantio por quatro meses consecutivos. 

Para acúmulo de matéria seca e produção de colmos, as 
amostras foram coletadas, pesadas em balança 
plataforma, trituradas em picadeira de material vegetal, 
onde se realizou uma sub-amostragem da matéria 
natural, essa pesada em balança de precisão e levada a 
estufa de ventilação forçada a 65º, onde permaneceu 
até a estabilização do peso seco. Foi aplicado o teste de 
comparação de médias de Tukey a 5% de 
probabilidade.

Resultados e discussão

Os resultados obtidos mostraram que os tratamentos 
não tiveram efeitos significativos sobre os parâmetros 
analisados (Figura 1). 

Para Leite et al. (2008), a aplicação de silicato de 
cálcio no sulco de plantio, independente das fontes e 
doses utilizadas, não influenciou o rendimentos de 
colmos colhidos.

Para Korndörfer et al, (2002), observou aumento na 
produtividade da cana-de-açúcar quando esta foi 
adubada com Si. Segundo o mesmo autor esse aumento 
de produtividade ocorreu em conseqüência da maior 
eficiência fotossintética, resistência ao ataque de pragas 
e doenças e maior tolerância à falta de água durante os 
períodos de baixa umidade do solo.

Mais estudos são necessários para verificar o efeito 
do cálcio e silício sobre a produtividade da cana-de-
açúcar. 
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Figura 1. Produção em kg de colmos touceira-1 e kg de matéria seca touceira-1 da 
variedade RB867515 submetida a quatro tratamentos: T0 (Testemunha), T1 (2,0 
kg de gesso cova-1), T2 (0,058 ml-1 de CaS04.H2O) e T3 (0,058 ml-1 de SiK2O) na 
Estação Experimental Serra do Ouro – Murici/AL


