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RESUMO 

 

 

Uma composição equilibrada de nutrientes no solo é fundamental para o crescimento saudável 

das culturas. O silício (Si) ainda não é considerado um elemento essencial para os vegetais, 

porém estudos acerca da absorção de silício disponível em solos pelas plantas vêm 

demonstrando que esse elemento pode trazer benefícios diversos, tais como: aumento da 

tolerância ao ataque de doenças e pragas, diminuição da transpiração, melhora na postura da 

planta e na taxa fotossintética, entre outros. Nesse sentido, o silício já é considerado um 

elemento benéfico para as plantas, sobretudo para gramíneas, como por exemplo: pastagens, 

cana de açúcar e arroz. De um modo geral, os solos tropicais, por serem muito 

intemperizados, apresentam baixos teores de silício disponível no solo. A extração do silício 

disponível no solo tem sido realizada pelo uso de vários extratores, como o CaCl2, KCl, 

CH3COOH e tampão acetato. Contudo, devido a grande diversidade nos atributos dos solos 

brasileiros, o estudo do extrator de silício deve levar em consideração não somente o tipo de 

solo o qual se deseja analisar, mas qual o tipo de manejo e condições climáticas da região. 

Neste trabalho, foi avaliada a eficiência de três extratores de silício: CaCl2 0,01 mol L-1, água 

e uma solução tampão de acetato de sódio a pH 4,0 e foi implementada uma metodologia para 

quantificar o silício disponível em uma amostra de Argissolo Amarelo da região de Macaé – 

RJ em três diferentes horizontes: Ap, Bt e Ba, através de uma reação colorimétrica em que há 

a formação de um complexo de silício de cor azul e sua consequente determinação 

espectrofométrica. As médias de silício disponível extraídas de cada horizonte por cada 

extrator foram comparadas por meio de teste Tukey. Observou-se que a água foi o melhor 

extrator para os solos em questão, pois extraiu maior quantidade de silício disponível. Houve 

diferença significativa entre os resultados dos extratores avaliados para a amostra do 

horizonte Ap. Entretanto, para amostras do horizonte Bt não foi observada diferença 

significativa entre os extratores e para o horizonte BA apenas os extratores água e tampão 

acetato diferem-se. Por conta disso, estudos com outros solos devem ser feitos para a 

recomendação do extrator mais adequado para os solos do Rio de Janeiro. 

 

Palavras-chave: Silício. Solo. Extração de silício. Determinação de silício. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

A balanced composition of nutrients in the soil is critical to healthy crop growth. Silicon (Si) 

is not yet considered an essential element for plants, but studies about the absorption by plants 

of silicon available in soil have demonstrated that this element can bring diverse benefits, 

such as: increased tolerance to disease and pest attack, decreased transpiration, improved 

plant posture and photosynthetic rate, among others. In this respect, the silicon is already 

considered a beneficial element for the plants, mainly for grasses, like pastures, cane of sugar 

and rice. In general tropical soils have low levels of silicon available because they are very 

weathered. Extraction of the available silicon in the soil has been accomplished by the use of 

several extractors, such as CaCl2, KCl, CH3COOH and acetate buffer. However, due to the 

great diversity in the attributes of Brazilian soils, the study of the silicon extractor should take 

into account not only the type of soil, but also its agricultural region of origin. In this 

monograph, the efficiency of three silicon extractors was evaluated: 0,01 mol L-1 CaCl2, water 

and a sodium acetate buffer solution at pH 4,0 and a methodology was implemented to 

quantify the silicon available in a sample of “Argissolo amarelo” from Macaé – RJ in three 

different horizons: Ap, Bt e BA, through a colorimetric reaction in which there is the 

formation of a blue complex of silicon and consequent spectrophometric determination. The 

averages of available silicon extracted from each horizon by each extractor were compared by 

Tukey test. It was observed that water was the best extractor for the soils in question, as it 

extracted a larger amount of available silicon. There was a significant difference between the 

results of the extractors evaluated for the Ap horizon sample. However, for the Bt horizon 

samples, no significant difference was observed and for the BA horizon only the extractors 

water and acetate buffer differ. Because of that, studies with other soils, should be made for 

the recommendation of the most suitable extractor for the soils of Rio de Janeiro. 

 

 

Keywords: Silicon. Soil. Extration of silicon. Determination of silicon. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Silício (Si), mesmo sem atender os critérios de essencialidade, traz inúmeros 

benefícios para o crescimento e o desenvolvimento das plantas, sobretudo para gramíneas, 

como pastagens, cana de açúcar e arroz.  
 

Podemos relacionar a presença do elemento à maior resistência ao acamamento, 

diminuição do ataque por pragas e doenças (por conta de alterações na anatomia da 

planta, como a formação de células epidérmicas mais grossas e maior grau de 

lignificação e/ou silicificação), maior resistência a condições adversas, causadas por 

situações de estresse biótico e abiótico, como menor efeito deletério provocado pela 

geada, menor taxa de evapotranspiração (em situações de déficit hídrico), 

favorecimento de nodulação em leguminosas, ativação da atividade de enzimas e 

efeitos na composição mineral (MALAVOLTA, 2006, p. 436-437).  

 

O silicio no solo vem predominantemente dos minerais primários presentes nas rochas, 

e de minerais secundários formados no processo de gênese do solo, chamados 1:1 (um 

tetraedro de silício e um octaedro de alumínio) e 2:1 (dois tetraedros de silício e um octaedro 

de alumínio). De um modo geral, nos solos tropicais, devido serem muito intemperizados, o 

teor de silício disponível no solo é baixo. Por outro lado, o silício pode vir de adubos e de 

corretivos do solo, que contem silício, além de fertilizantes e corretivos a base de siderurgia 

que vem sendo muito utilizados na agricultura (MELO; ALLEONI, 2009). 

O silício no solo está disponível como Si4+ e pode estar ligado às cargas negativas dos 

minerais, que são dependentes de pH, ou ligados à matéria orgânica, além de estar na solução 

do solo podendo ser lixiviado. Assim, o equilíbrio do silício no solo depende da textura, da 

mineralogia da fração argila e da matéria orgânica do solo (MEYER; KEEPING, 2001). 

Assim, o conhecimento da quantidade de silício disponível no solo para ser absorvido 

pelas plantas é muito importante para a avaliação da fertilidade e da qualidade do solo, a fim 

de planejar culturas. No entanto, embora já se reconheça a sua relação com o aumento de 

produção de algumas plantas, principalmente àquelas acumuladoras de Si, como gramíneas, 

ainda não se tem informações precisas de quais os melhores métodos para a sua extração e 

determinação em solos brasileiros (MELLIS; QUAGGIO, 2015).  

 A extração do silício disponível no solo tem sido realizada pelo uso de vários 

extratores, como o CaCl2, KCl, CH3COOH, tampão acetato e água. Contudo, seus resultados 

têm variado em função dos tipos de solos, ou seja, para cada solo há um extrator mais 

adequado. Além disso, o estudo do extrator de silício deve ser feito regionalmente, para solos 

representativos de cada estado e até mesmo para cada região agrícola, devido a grande 

diversidade nas características dos solos brasileiros. No estado do Rio de Janeiro ainda não foi 

realizado esse tipo de estudo. 
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 A determinação de silício (Si) disponível praticamente não é feita pelos laboratórios 

no Brasil em análises de rotina. O método colorimétrico em que se utiliza a técnica de 

espectrofotometria na região do visível com formação do complexo azul de molibdênio é o 

mais clássico dos métodos para determinação de silício total e disponível em solos, e ainda 

hoje é o mais utilizado, pois além de usar aparelhos acessíveis à maioria dos laboratórios, é 

um método simples e rápido (BUCK, 2010). 

 Diante do exposto, essa monografia visa avaliar a eficiência de três diferentes 

tipos de extratores de silício no solo: CaCl2 0,01 mol L-1, água e uma solução tampão de 

acetato de sódio a pH 4,0, para quantificar o silício disponível em uma amostra de solo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Solo 

Segundo Mello e Perez (2009, p. 152), “o solo é a camada da superfície da Terra 

em contato direto com a atmosfera e sobre a qual se desenvolve boa parte da biosfera do 

planeta”. Pode ser considerado um sistema aberto, pois existe uma livre troca de matéria e 

energia entre suas vizinhanças; trifásico, por admitir a presença de água e ar em sua fração 

porosa e partículas sólidas, sendo essas minerais ou matéria orgânica; e por fim, 

multicomponente, pois admite uma grande quantidade de substâncias, compreendendo 

compostos orgânicos e inorgânicos e também organismos vivos (MELLO; PEREZ, 2009). O 

gráfico 1 mostra o volume que cada um dos quatro componentes constitutivos do solo (água, 

ar, partículas orgânicas e minerais) deveria ocupar para o bom crescimento das plantas 

(COELHO et al., 2013): 

 

Gráfico 1 - Distribuição ideal dos quatro constituintes do solo para o bom crescimento das plantas. 

 

Fonte: COELHO et al., 2013.1 

 

Os solos são formados a partir da decomposição de rochas, que se deve 

principalmente pela ação do intemperismo químico e físico. Assim, a existência de uma ampla 

variedade de tipos de solo é explicada pelo fato de existirem diferentes tipos de rochas e 

formas de relevo na superfície da Terra, os quais estão sujeitos à ação das mais variadas 

condições climáticas e atuação diferenciada de organismos vivos e reações químicas 

(COELHO, et al., 2013). Segundo Coelho et. al (2013, p. 51): 

 
A decomposição das rochas leva à formação de pequenas partículas das quais os 

solos são constituídos, denominadas de partículas minerais. Essas partículas são 

                                                           
1 COELHO, M. R. et al. Solos: tipos e suas funções no ambiente, como se forma e sua relação com o 

crescimento das plantas. In: MOREIRA, F. M. S. et al. O Ecossistema Solo. Lavras: UFLA, 2013. Disponível 

em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/94212/1/Ecossistema-cap3C.pdf. Acesso em: 20 fev. 

2019. 
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misturadas às partículas orgânicas, provenientes da decomposição de pequenos 

animais e restos de plantas, dando origem às camadas superficiais do solo. 

 

As partículas minerais são separadas por tamanho e conferem as características de 

textura do solo, podendo ser do tamanho areia (2,0 a 0,05 mm), silte (0,05 a 0,002 mm) ou 

argila (menor do que 0,002 mm) (COELHO et al., 2013). Assim, segundo Press et al. (2006, 

p. 173):   

 
O solo, [...] é composto por fragmentos de rocha, argilominerais formados pela 

alteração química dos minerais da rocha-matriz e pela matéria orgânica produzida 

por organismos que nele vivem. Dessa forma, o solo é composto de fragmentos de 

rochas e argilominerais constituídos de matéria orgânica produzida pelos 

organismos presentes no ambiente e pela alteração química da rocha matriz.  

 

O uso do solo de forma consciente e responsável tem sido muito estudado e 

discutido a fim de buscar alternativas tecnológicas que possibilitem o manejo correto do solo 

e, consequentemente, uma agricultura sustentável. Dessa forma, o conhecimento acerca das 

características e propriedades do solo é de vital importância para definir o conceito de 

qualidade física do solo (QFS) ou simplesmente qualidade do solo (QS) a fim de utilizá-lo de 

maneira adequada (STEFANOSKI et al., 2013). Para Islam e Weil (2000, p. 69): 

  
 Os indicadores para qualidade do solo podem ser distinguidos em três grandes 

grupos: os efêmeros, cujas alterações ocorrem em curto espaço de tempo ou são 

modificados pelas práticas de cultivo, tais como: umidade do solo, densidade, pH, 

disponibilidade de nutrientes; os permanentes, que são inerentes ao solo, tais como: 

profundidade, camadas restritivas, textura, mineralogia; e, entre esses dois extremos, 

estão os indicadores intermediários, que demonstram uma crítica influência da 

capacidade do solo em desempenhar suas funções, tais como: agregação, biomassa 

microbiana, quociente respiratório, carbono orgânico total e ativo. Para esses 

autores, os indicadores intermediários são os de maior importância para integrarem 

um índice de QS. 

 

O solo apresenta cinco funções básicas no meio ambiente: sustenta o crescimento 

das plantas, determinam o destino da água na superfície da terra, é essencial para a 

sobrevivência, atuam na reciclagem de nutrientes e destino da matéria orgânica, é o hábitat de 

muitos organismos, incluindo o ser humano e, por fim, fornece os materiais e nutrientes 

essenciais para sobreviência dos seres vivos. Assim, fica evidente perceber o quão importante 

é o solo para a manutenção da vida na Terra. No entanto, o seu uso de maneira inadequada 

pode causar danos ao meio ambiente, como a contaminação das nascentes de rios, lagos e até 

mesmo do próprio solo e a perda progressiva da sua capacidade de produzir alimentos, fibras 

e energia, necessitando cada vez mais de investimentos em adubos e corretivos, o que leva ao 

encarecimento dos alimentos (COELHO et al., 2013). 
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2.1.1 Classificação do solo  

Segundo Coelho et al. (2013, p. 48): 

 
Os solos variam muito na superfície da terra, tanto com relação à sua espessura (da 

superfície do solo em contato com a atmosfera até a rocha que lhes deu origem), 

quanto em relação às suas características, tais como cor, quantidade e organização 

das partículas de que são compostos (argila, silte e areia), fertilidade (capacidade em 

suprir nutrientes, água e favorecer o crescimento das plantas), porosidade 

(quantidade e arranjamento dos poros), entre outras características.  

 

Esse fato tornou necessário desenvolver um sistema de classificação do solo, que 

buscasse discriminar as classes de solos identificadas no Brasil. Porém, é fato que essa 

classificação ainda é incompleta, levando em consideração a existência, no País, de solos 

ainda desconhecidos e que podem levar a inclusão de novas classes futuramente (SANTOS et 

al., 2018). 

O solo, quando examinado a partir da superfície, consiste em seções 

aproximadamente paralelas, organizadas em camadas, as quais são chamadas de horizontes. 

Segundo Santos et al. (2018, p. 33): “os horizontes refletem os processos de formação do solo 

a partir do intemperismo do substrato rochoso ou de sedimentos de natureza diversa.” 

Portanto, um solo é composto por horizontes que podem variar quanto à cor, espessura, tipo 

de estrutura, textura, entre outras características. 

O horizonte mais superficial do solo é denominado de horizonte A. Normalmente, 

apresenta coloração mais escura por apresentar em sua composição matéria orgânica em 

elevado estado de decomposição. Abaixo do horizonte A encontra-se o horizonte B, que 

apresenta, em geral, coloração amarelada ou avermelhada, devido à presença de partículas 

minerais do solo. O horizonte C aparece abaixo do horizonte B, sendo este o horizonte que 

está mais próximo da rocha e, por isso, geralmente apresenta fragmentos de rocha na sua 

massa. Apresenta coloração bastante variada. (COELHO, et al., 2013). 

A figura 1 representa uma fotografia do perfil de solo tirada no município de 

Benjamin Constant, Estado do Amazonas e mostra os diferentes horizontes do perfil, 

separados por uma linha azul para facilitar a visualização: 
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Figura 1 – Perfil de solo 

 

Fonte: (COELHO et al., 2013).2 

 

Segundo Coelho et al. (2013, p. 58): “existem ainda outros tipos de horizontes: o 

horizonte Hístico, por exemplo, representado pelas letras O ou H dependendo da quantidade 

de água que apresenta.” Os diferentes tipos de horizontes já mencionados são representados 

por símbolos em letras maiúsculas (H, O, A, B, C, etc.), e, em alguns casos, complementados 

por letras minúsculas (Ap, Bw, Bt, Bi, Cr, etc.), que representam as diferentes modalidades do 

mesmo horizonte (COELHO et al., 2013).  

Para a completa classificação dos tipos de solo, o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (SiBCS) adotou seis níveis categóricos: 1º nível categórico (ordens), 2º 

nível categórico (subordens), 3º nível categórico (grandes grupos), 4º nível categórico 

(subgrupos), 5º nível categórico (famílias) e o 6º nível categórico (séries); este último ainda 

carecendo de definição de conceitos (SANTOS et al., 2018). Em trabalhos técnicos, os solos 

são agrupados em classes, que englobam a sua ordem, subordem, grande grupo e subgrupo. A 

tabela 1 mostra os elementos formativos e o significado dos nomes de classes do solo. 

 

Tabela 1 – Elementos formativos e significados dos nomes das classes 

                                                           
2 COELHO, M. R. et al. Solos: tipos e suas funções no ambiente, como se forma e sua relação com o 

crescimento das plantas. In: MOREIRA, F. M. S. et al. O Ecossistema Solo. Lavras: UFLA, 2013. Disponível 

em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/94212/1/Ecossistema-cap3C.pdf. Acesso em: 20 fev. 

2019. 

Classes Elementos formativos Termos de conotação 

Argissolo Argi 
Do latim argilla; conotativo de solos com 

processo de acumulação de argila 

Cambissolo Cambi 
Do latim cambiare; conotativo de solos em 

formação (transformação) 
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Fonte: Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, 2018.3 

 

O Brasil possui uma grande diversidade de solos em sua extensão continental, 

decorrente da ampla diversidade de pedoambientes e de fatores de formação do solo (figura 

2).  

                                                           
3 SANTOS, H. G. dos. et al. Sistema Brasileiro de classificação de solos. 5. Ed. Distrito Federal: Embrapa, 

2018. 590p.  

Chernossolo Cherno 
Do russo chorniy, “preto”; conotativo de solos 

ricos em matéria orgânica, com coloração escura 

Espodossolo Espodo 

Do grego spodos, “cinza vegetal”; conotativo de 

solos com horizonte de acumulação iluvial de 

matéria orgânica associada à presença de 

alumínio 

Gleissolo Glei 
Do russo gley, “massa de solo pastosa”; 

conotativo de solos com excesso de água 

Latossolo Lato 
Do latim lat, “tijolo”; conotativo de solos muito 

intemperizados 

Luvissolo Luvi 
Do latim luere, “lavar”; conotativo de 

translocação de argila 

Neossolo Neo 
Do grego neo, “novo”; conotativo de solos com 

pouco desenvolvimento pedogenético 

Nitossolo Nito 
Do latim nitidus, “brilhante”; conotativo de 

superfícies brilhantes nas unidades estruturais 

Organossolo Organo 

Do latim organicius, “pertinente ou próprio dos 

compostos de carbobo”; conotativo de solos com 

maior expressão da constituição orgânica 

Planossolo Plano 

Do latil planus, “plano”; conotativo de solos 

desenvolvidos em planícies ou depressões com 

encharcamento estacional 

Plintossolo Plinto 

Do grego plinthos, “ladrilho”; conotativo de 

materiais argilosos coloridos que endurecem 

quando exposto ao ar. 

Vertissolo Verti 

Do latim vertere, “virar”, “inverter”; conotativo 

de movimento de material de solo na superfície 

e que atinge a subsuperfície 

(expansão/contração) 
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Figura 2 – Mapa de solos do Brasil na escala 1:5.000.000. 

 

 

Fonte: Embrapa, 20144. 

 

Nas 13 classes de solos contidas no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

(SiBCS), constata-se a influência desses fatores através da grande variabilidade das 

características químicas, físicas e morfológicas. Predominam os Latossolos, Argissolos e 

Neossolos, que no conjunto se distribuem em aproximadamente 70% do território nacional. O 

Argissolo, solo pesquisado neste trabalho, é o terceiro mais presente em território nacional, 

ocupando, juntamente com os Latossolos, 58% da área territorial brasileira (SANTOS et al., 

2018). 

Levando em consideração que a definição de classes do solo traz consigo 

características que estão diretamente relacionadas com o crescimento de plantas, às relações 

do solo com o ambiente e às propriedades importantes para fins de engenharia, geotecnia e 

planejamento ambiental (SANTOS et al., 2018), o “nome” do solo, conforme dito por Coelho 

et al. (2013, p. 61), nos fornece informações precisas sobre: “seu potencial agro-silvo-pastoril 

                                                           
4 EMBRAPA. Solo brasileiro agora tem mapeamento digital. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-

de-noticias/-/noticia/2062813/solo-brasileiro-agora-tem-mapeamento-digital. Acesso em 09 jul. 2019. 
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ou, ainda, suas vantagens e limitações para a construção de casas, de edifícios, de rodovias e 

de muitas outras obras urbanas e rurais.” 

 

2.1.2 Matéria Orgânica 

 O conceito de matéria orgânica do solo (MOS) ainda é tema de discussão na 

comunidade científica. Stevenson (1994) citado por Dick et al. (2009, p. 2) define MOS 

como: “todo material orgânico, de origem vegetal ou animal, os fragmentos de resíduos 

parcialmente decompostos, a biomassa microbiana, os compostos orgânicos solúveis e a 

matéria orgânica estabilizada no solo.”  

Entretanto, Roscoe e Machado (2002) apresentam uma abordagem mais ampla, 

incluindo também a biomassa total nesse conceito. Entretanto, independente do conceito ao 

qual se leve em consideração, a matéria orgânica representa a fração do solo onde é 

encontrado o material orgânico de origem biológica, vivo ou morto. 

A matéria orgânica presente no solo, por atuar em muitas propriedades físicas, 

químicas e biológicas do solo, é um constituinte importante do ecossistema, e por isso é 

fundamental para seu adequado funcionamento. Mesmo sendo encontrada em pequena 

quantidade na grande maioria dos solos, a matéria orgânica influencia muito nas suas 

propriedades e no crescimento das plantas, como por exemplo, seu importante papel na 

formação e manutenção da estrutura do solo e no aumento na capacidade do solo de reter e 

fornecer a água da chuva e nutrientes minerais (como fósforo, enxofre e nitrogênio) para as 

plantas (COELHO et al., 2013). 

A matéria orgânica (MO) pode ser divida em três grupos: a matéria orgânica 

particulada, a matéria orgânica associada aos minerais, formada principalmente por 

substâncias húmicas formando complexos organominerais e a matéria orgânica dissolvida, 

que constitui a fração orgânica solúvel do solo. A nível de composição elementar, cerca de 

90% (m/m) da estrutura da MO no solo é composta de C (52 a 58%) e O (34 A 35%), seguida 

de N e H (3,3 A 7%) (DICK et al., 2009). 

Solos com elevados teores de matéria orgânica (> 5%) pode causar uma 

interferência em análises utilizando a técnica de Espectrofotometria na Região do 

Ultravioleta-Visível (UV-Vis). A presença de matéria orgânica em suspensão nos extratos das 

amostras de solo pode causar espalhamento da radiação incidente durante a análise, se 

configurando como um desvio real (SKOOG et al., 2006). Esse tipo de problema pode, 

entretanto, ser contornado ao filtrar a amostra que será realizada análise ou simplesmente 
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colhendo frações do sobrenadante que estão mais distantes do decantado sólido de matéria 

orgânica. 

 

2.1.3 Nutrientes 

Ao realizar uma análise química do solo, inúmeros elementos podem ser 

encontrados. De maneira geral, qualquer elemento que se encontre em sua forma solúvel na 

solução do solo (disponível) pode ser absorvido por vegetais.  Devido a isso, foi necessário 

separar os elementos que são essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas, 

daqueles que apesar de não serem essenciais, são benéficos. Dessa forma, foram definidos os 

critérios de essencialidade dos nutrientes (MENDES, 2007). 

Para que um elemento seja classificado como essencial, deve satisfazer alguns 

critérios, sendo eles (ARNON; STOUT, 1939 apud MENDES, 2007, p. 2):  

 
a) A ausência do elemento impede que a planta complete seu ciclo; b) A 

deficiência do elemento é específica, podendo ser prevenida ou corrigida 

somente mediante seu fornecimento; c) O elemento deve estar diretamente 

envolvido na nutrição da planta, sendo que sua ação não pode decorrer de 

correção eventual de condições químicas ou microbiológicas desfavoráveis do 

solo ou do meio de cultura, ou seja, por ação indireta. 

 

 Epstein (1975) citado por Mendes (2007, p. 2), de maneira simples e direta, funde 

os dois últimos critérios em apenas um, mais objetivo: “O elemento faz parte da molécula de 

um constituinte essencial à planta.” 

Assim, além de C, H e O, os nutrientes essenciais às plantas foram discrimidados 

em três grupos, sendo eles (BRASIL, et al., 1999, p. 8): “macronutrientes primários: N, P e K; 

macronutrientes secundários: Ca, Mg e S; micronutrientes: B, Cu, Cl, Fe, Mn, Mo e Zn.”  

                    Os macronutrientes são aqueles absorvidos e exigidos em quantidades mais 

elevadas que os demais, já os micronutrientes, são exigidos em quantidades inferiores. A 

divisão em primário e secundário baseia-se nas quantidades exigidas pelas culturas e, 

principalmente, na sua importância prática. Os macronutrientes primários são os mais usados 

e comercializados na agricultura (BRASIL, et al., 1999). 

Devido as constantes pesquisas na área de nutrição mineral de plantas, foram 

identificados alguns elementos que, mesmo sendo absorvidos em quantidades muito baixas, 

estimulam o crescimento de plantas, porém sem apresentar caráter de essencialidade nutritiva 

ou apresentando sob determinadas condições especiais. Esses elementos têm sido 

classificados como elementos benéficos. Muitos podem ser os efeitos positivos causados por 

esses elementos durante o crescimento da planta, como por exemplo, aumentando a 
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resistência contra pragas e doenças, ou favorecendo a absorção de outros elementos 

essenciais. São considerados elementos benéficos Co, Ni, Se, Si, Na, V (MENDES, 2007).  

Os nutrientes disponíveis para as plantas estão nas formas solúveis na solução do 

solo, boa parte deles estão adsorvidos aos colóides, ou na fase mineral ou orgânica como 

elemento lentamente disponível. Para um correto diagnóstico da fertilidade de um solo é 

necessário conhecer (SENGIK, 2003, p. 1):  

 
A disponibilidade de macro e micronutrientes, saber quem são os cátions e os 

ânions, a relação entre os nutrientes e as condições de acidez do meio. A estas 

informações deve-se associar o conhecimento das fontes de nutrientes, das 

características e necessidades das plantas, da experiência de solos e plantas para 

então poder recomendar uma calagem ou adubação, procurando obter o máximo 

rendimento econômico. 

 

Por isso, a caracterização mineralógica das frações do solo, a determinação e 

quantificação de formas trocáveis e não-trocáveis de nutrientes das plantas, a avaliação da 

cinética de liberação e absorção desses nutrientes e da contribuição de formas não-trocáveis e 

estruturais na absorção dos nutrientes pelas culturas influenciam a produção agrícola, 

sobretudo na economia de fertilizantes e no cultivo de plantas em estado nutricional adequado 

(COELHO et al., 2013). 

 

2.2 Silício no solo 

Segundo Lima Filho (1999, p. 1): “O Si é o segundo elemento mais abundante da 

crosta terrestre, 27% em massa, superado apenas pelo oxigênio.” No solo, o Si pode ser 

encontrado na sua forma não-disponível como constituinte de minerais silicatados (cristalinos 

e amorfos) ou na forma solúvel/disponível, que é resultado da dissolução desses minerais 

silicatados (MELLO; PEREZ et al., 2009). 

Quanto ao Si não-disponível, está presente em minerais silicatados primários, tais 

como feldspatos, plagioclásios, orthoclásio e principalmente como quartzo, que é a principal 

forma de Si no solo, sendo caracterizado pela alta estabilidade, e em aluminossilicatos 

secundários (argilominerais) (ARRUDA, 2014). As principais fontes de Si disponível 

presentes na solução do solo são provenientes da dissociação do ácido silícico polimérico, da 

decomposição de resíduos vegetais, da dissolução de minerais cristalinos e não cristalinos, da 

adição de fertilizantes contendo silicatos, da liberação de Si dos óxidos e hidróxidos de Fe e 

Al e da água de irrigação. Por outro lado, os principais drenos incluem a lixiviação; a 

precipitação do Si em solução, formando minerais; a polimerização do ácido silícico; 
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adsorção em óxidos e hidróxidos de Fe e Al; e a absorção pelas plantas (figura 3) (LIMA 

FILHO et al., 1999). 

 

Figura 3 – Transformações e processos mais importantes que influenciam a concentração de Si na solução do 

solo 

 

Fonte: Adaptado de SAVANT et al., 1997.5 

 

Quanto ao Si solúvel, este pode ser encontrado no solo sob três principais formas: 

em compostos organo-silícicos, como ácido monossilícico e como ácido polissilícico. A 

forma de ácido monossilícico é a única forma de Si disponível para as plantas, logo essa é a 

forma do Si que é chamada de “Si disponível”. Os compostos organo-silícicos possuem um 

importante papel como constituinte da matéria orgânica do solo, podendo funcionar como 

catalisadores e reguladores na síntese de moléculas orgânicas (VISSOCKII; POLIAKOV, 

1959 apud ARRUDA, 2014). Os ácidos monossilícicos têm essa nomenclatura pois possuem 

apenas um átomo de Si, sendo suas formas mais comuns presentes no solo o ácido 

monossilícico (H4SiO4) e o ânion H3SiO4
-. O ânion H3SiO4

- é a espécie majoritária de Si na 

solução do solo, em valores de pH acima de 8,5 (MCKEAGUE; CLINE, 1963) e, na faixa de 

pH em torno de 5,0 (LOPES, 1983 apud ARRUDA, 2014), o ácido monossilícico (H4SiO4) é 

a principal espécie de Si em solução. No solo, apenas cerca de 1 a 5% do Si total está presente 

                                                           
5 SAVANT, N. K.; SNYDER, G. H.; DATNOFF, L. E. Silicon management and sustainable rice production. 

Advances in Agronomy, [S.l], v. 58, p. 151-199, 1997. 
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na solução do solo em sua forma disponível às plantas, ou seja, na sua forma de ácido 

monossilícico (MATICHENKOV et al., 1997). 

Solos tropicais, como os do Rio de Janeiro, estão em ambientes que  possuem 

elevadas temperaturas e umidades, então estão sujeitos à ação do intemperismo e lixiviação 

dos constituintes móveis do solo, o que tende a reduzir muito os níveis de Si trocável 

(FREITAS; GLORIA, 1976). Pesquisas indicam que um solo tropical pode possuir níveis de 

Si trocável 5 a 10 vezes menores que os encontrados nos solos das regiões temperadas 

(GUTIERREZ et al., 2011). Esses solos, normalmente, apresentam baixo pH, alto teor de Al e 

baixa saturação por bases (LIMA FILHO et al., 1999). 

 

2.3 Extratores de Silício no solo 

A “água do solo” é vital para o bom funcionamento do solo, pois a sobrevivência 

das plantas e organismos não é possível sem a presença da água. A água do solo nunca é pura, 

visto que ela contém centenas de substâncias orgânicas e inorgânicas. É por meio da solução 

do solo que as raízes das plantas absorvem a maioria dos nutrientes (cálcio, magnésio, 

potássio, fósforo, entre muitos outros), sendo então por meio da solução do solo que as 

plantas se alimentam (COELHO et al., 2013). 

A finalidade de um extrator é assemelhar-se o máximo possível com a solução do 

solo, a fim de simular a capacidade da mesma de solubilizar determinado nutriente, extraído 

da fonte, e fazendo com que a quantidade extraída esteja realmente relacionada com a 

quantidade disponível do nutriente que pode ser absorvida pelas plantas (NOVAIS et al., 

2007). 

Diversos extratores de Si têm sido utilizados em várias regiões do mundo, visando 

estimar com precisão a adequada disponibilidade de Si no solo, sendo que a maioria dos 

trabalhos relacionados ao desenvolvimento de métodos para determinações de Si no solo é 

apresentado por pesquisadores japoneses.  

No Japão, a extração de Si disponível no solo tem sido feita, tradicionalmente, 

com o extrator ácido clorídrico (HCl 0,5 mol dm-3) (NIAES, 1987 apud PEREIRA et al., 

2003). Entretanto, estudos relataram que extratores ácidos, como ácido cítrico, ácido acético e 

acetato de amônio tamponado a pH 4,0, frequentemente falham na estimativa do silício 

disponível no solo (TAKAHASHI, 1981; KATO; OWA, 1997). Nonaka e Takahashi (1990) 

apud Pereira et al. (2003) puderam concluir que o extrator tampão de acetato de sódio a pH 

4,0, também um extrator ácido, foi muito forte para estimar a disponibilidade de Si no solo. 

Segundo Gutierrez et al. (2011, p. 6): “no Brasil, onde os solos são extremamente 
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dependentes da correção da acidez, o ácido acético não deveria ser utilizado, pois pode 

superestimar os teores de Si.” Entretanto, Snyder (1991) citado por Arruda (2014) demonstrou 

que o ácido acético 0,5 mol L-1 foi um extrator bastante prático e eficiente em analisar solos 

deficientes de Si, como solos orgânicos e arenosos. Isso deixa claro que o estudo do extrator 

de silício deve ser feito regionalmente, para cada tipo de solo e até mesmo para cada região 

agrícola, não existindo um extrator universal para todos os tipos de solo. 

No Brasil, um método de extração de Si bastante aplicado é o que utiliza mesa 

agitadora e a solução extratora de cloreto de cálcio (CaCl2 0,01 mol L-1) (KORNDÖRFER; 

PEREIRA; CAMARGO, 2004). O extrator de CaCl2 tem sido preferido, pois tem a 

propriedade de simular a força iônica da solução do solo, o que torna possível apresentar uma 

correlação mais verdadeira entre o Si extraído do solo e a quantidade de silício que é 

absorvida pela planta (VIDAL, 2003 apud ARRUDA, 2014). No entanto, o processo químico 

envolvido na cinética de liberação dos íons de Si da fase sólida para a solução ainda é pouco 

estudado. Raij e Camargo (1973) conseguiram verificar que a quantidade de sílica extraída 

dos solos com esse extrator apresentou pequeno decréscimo com o aumento da concentração 

da solução extratora de cloreto de cálcio. Assim, a solução de CaCl2 0,01 mol L-1 obteve 

resultados de extração menores do que com a solução CaCl2 0,0025 mol L-1, além do que a 

extração com água destilada foi superior à obtida com cloreto de cálcio. 

 A água também tem sido utilizada como extrator de Si do solo. No entanto, Raij e 

Camargo (1973) citam alguns inconvenientes do uso da água destilada como extrator da sílica 

solúvel, como a dispersão das partículas de argila do solo, o que pode exigir centrifugação à 

altíssima velocidade para separar os extratos ou floculação e separação da argila antes da 

determinação da sílica. Nesse sentido a presença de argila dispersa é um complicador, que 

precisa ser retirado, pois altera a leitura pelo método espectrofotométrico. 

 

2.4 O método colorimétrico para determinação de Silício no solo 

O método mais comum para quantificar a concentração de Si em água, extratos de 

solo e amostras de digestão de plantas é via o método colorimétrico do azul de molibdênio 

(TUBANA; BABU; DATNOFF, 2016). Esse método utiliza a técnica da espectrofotometria 

molecular na região do Visível para relacionar medidas de absorbância do complexo com a 

sua concentração na amostra de interesse. 

A espectrofotometria molecular na região ultravioleta e visível (UV-Vis) baseia-se 

na interação entre a radiação eletromagnética e a matéria, ou seja, na capacidade que grupos 

absorventes presentes nos compostos têm de absorver luz. A matéria pode absorver ou emitir 
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radiação somente em frequências e comprimentos de onda específicos, que correspondem a 

diferença de energia entre dois estados, seu estado de energia mais baixo ou estado 

fundamental e estado de maior energia ou estado excitado, no qual a matéria pode existir 

(energia quantizada). Assim, quando uma fonte de radiação eletromagnética incide sobre a 

amostra, parte dessa radiação incidente é transmitida, outra parte é absorvida e outra é 

refletida.  

A Figura 4 mostra um feixe de radiação luminosa  atravessando uma cubeta 

transparente contendo uma solução constituída pelo solvente e pelo analito. 

 

Figura 4 – Atenuação de um feixe de radiação por uma solução absorvente 
 

 

Fonte: SKOOG et al., 2006.6 

 

Matematicamente, a espectrofotometria é fundamentada na Lei de Lambert-Beer. 

Essa lei é a responsável por reger, quantitativamente, as medidas de absorção de radiação por 

amostras nos estados sólido, líquido e gasoso nas regiões ultravioleta, visível e infravermelho 

do espectro eletromagnético e relacioná-las com a concentração do analito de interesse 

contido nessas amostras. Sendo assim, para medidas de absorção de radiação em determinado 

comprimento de onda, tem-se (PERKAMPUS, 1992 apud ROCHA; TEIXEIRA, 2004): 

 

𝐴 = log (
𝑃0

𝑃
) = 𝜀𝑏𝑐   (1) 

 

Onde A é a absorvância, Po é a intensidade da radiação que incide na amostra e P 

é a intensidade da radiação transmitida pela amostra. O termo ε representa a absortividade 

molar, que é uma grandeza característica da espécie absorvente (analito) e cuja magnitude 

depende do comprimento de onda da radiação incidente. Por fim, o termo c é a concentração 

                                                           
6 SKOOG, D. A. et al. Fundamentos da química analítica. 8. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2006. 



32 

 

 

do analito (em mol/L)  e b o caminho ótico, ou seja, o caminho percorrido pela luz através da 

amostra, que em geral mede 1 cm (PERKAMPUS, 1992 apud ROCHA; TEIXEIRA, 2004). 

O comprimento de onda da radiação que será utilizado na análise deve ser tal que 

a absorção do analito seja máxima. Para isso, constrói-se um espectro de absorção do analito, 

que é um gráfico da absorbância versus o comprimento de onda. A cor de uma solução está 

relacionada com seu espectro de absorção, logo, em geral, a radiação empregada em uma 

análise colorimétrica deve ser a cor complementar da solução do analito (HARRIS, 2012). 

Uma vez definida a base matemática do método (Lei de Lambert-Beer) e o 

comprimento de onda adequado para análise de um determinado analito, a calibração do 

aparelho é que definirá a relação entre a resposta analítica e a concentração do composto de 

interesse. Ou seja, é estabelecida a relação que existe entre as medidas de absorbância 

indicadas por um instrumento analítico, neste caso o espectrofotômetro UV-Vis, e seus 

valores correspondentes de concentrações estabelecidos por substâncias padrões, que são 

soluções de concentração conhecida do analito que se deseja determinar na amostra 

(HARRIS, 2012). 

A escolha do melhor método de calibração depende das características da amostra, 

principalmente no que diz respeito ao nível de complexidade da mesma. Em amostras de solo, 

o mais usual para as análises é o método de calibração por padrão externo. Nesse método, 

uma série de soluções padrões é preparada separadamente da amostra, e estas serão utilizadas 

para obter uma função de calibração (ou curva de calibração). Esse gráfico contém as 

respostas do instrumento (absorbância) versus as concentrações conhecidas do analito contido 

nos padrões. Na curva de calibração deve ser observado o comportamento linear entre a 

absorbância e a concentração, mantendo o caminho ótico b constante, pois a Lei de Lambert-

Beer é válida para uma relação linear entre absorbância, concentração do analito e o caminho 

ótico. Em geral, isto é aplicável para baixas concentrações do analito em uma solução 

homogênea (HARRIS, 2012).  

Segundo Skoog et al. (2006): 

 
Muitos instrumentos espectroscópicos para uso nas regiões do UV/visível e IV 

apresentam cinco componentes: (1) uma fonte estável de energia radiante; (2) um 

seletor de comprimento de onda que isola uma região limitada do espectro para a 

medida; (3) um ou mais recipientes para a amostra; (4) um detector de radiação, o 

qual converte a energia radiante para um sinal elétrico mensurável; e (5) uma 

unidade de processamento e de leitura do sinal, geralmente constituída por um 

circuito eletrônico e, nos instrumentos modernos, por um computador. 
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Assim, conforme descrito anteriormente, um esquema da configuração resultante 

do arranjo desses componentes, destinado a efetuar as medidas espectroscópicas ópticas, pode 

ser representado pela figura 5: 

 
Figura 5 – Componentes de um instrumento típico para a espectroscopia óptica destinado a medidas de 

absorbância 

 

Fonte: SKOOG et al., 2006.7 

 

A fonte tem como função principal gerar radiação contínua, estável na região 

espectral escolhida, e de alta intensidade para fácil detecção e medição. Em um 

espectrofotômetro molecular a fonte é contínua, e é normalmente uma lâmpada de deutério 

para análises na região UV (160-375 nm) ou de tungstênio para análises na região do visível 

(400-750 nm) e até mesmo IV (até 2200 nm) (SKOOG et al., 2006).  

O seletor de comprimento de onda  é responsável por restringir a radiação emitida 

pela fonte, selecionando a banda de comprimento de onda desejada, de forma que somente 

essa banda de interesse seja detectada e medida.  Há dois tipos básicos de seletores de 

comprimento de onda: filtros óticos e monocromadores. Os filtros óticos são sistemas capazes 

de reduzir ou até mesmo bloquear completamente a intensidade da radiação incidente sobre 

eles em determinados comprimentos de onda ou em um intervalo de comprimentos de onda. 

Os monocromadores, por sua vez, são sistemas óticos que dispersam a radiação em seus 

comprimentos de onda correspondentes, para que posteriormente, através de uma fenda, 

somente o comprimento de onda de interesse seja selecionado e chegue até a amostra. Em 

geral, pode ser um prisma ou uma rede de difração (SKOOG; HOLLER; CROUCH, 2009).  

A amostra necessita ser colocada em recipientes os quais são geralmente 

denominados células ou cubetas. Esses recipientes devem ser feitos de materiais que sejam 

transparentes na região espectral de interesse. Sendo assim, cubetas de quartzo ou sílica 

fundida são usualmente empregadas para análises na região do UV (comprimentos de onda 

menores que 350 nm), ao passo que cubetas de vidro, são empregadas comumente na região 

do visível e infravermelho (de 375 até 2000 nm) (SKOOG et al., 2006). 

                                                           
7 SKOOG, D. A. et al. Fundamentos da química analítica. 8. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2006. 
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Os detectores são dispositivos que identificam e medem a intensidade de luz que 

chega até ele, transformando sinal luminoso em elétrico. Devem possuir alta sensibilidade, 

por isso, utilizam-se comumente detectores do tipo fotomultiplicadores, para melhorar a 

intensidade do sinal. O processador e leitor então recebem esse sinal elétrico, registram e 

mostram a leitura para que o sinal seja processado (SKOOG et al., 2006). 

A determinação de silício (Si) disponível praticamente não é feita pelos 

laboratórios no Brasil em análises de rotina. As técnicas de absorção atômica, espectroscopia 

de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente (ICP-AES) e espectrometria de 

emissão óptica por plasma acoplado indutivamente (ICP-OES) podem ser utilizadas para 

determinar silício elementar não só em amostras de solo, como também nas mais diversas 

matrizes. Entretanto, para determinação de silício disponível não são as mais adequadas, pois 

estimam todas as formas de Si em solução, incluindo as que não são disponíveis para as 

plantas, além de serem técnicas mais caras e complexas, não sendo, portanto, as mais 

adequadas para análises rotineiras (TUBANA; BABU; DATNOFF, 2016). Existe ainda a 

determinação de silício no solo por métodos gravimétricos (SNYDER, 2001), porém o 

desenvolvimento de técnicas espectrofotométricas modernas levou à substituição geral dos 

métodos gravimétricos, por serem técnicas mais rápidas adequadas para lidar com grandes 

números de amostras. 

 O silício é determinado colorimetricamente (espectrometria de absorção de luz) pelo 

procedimento do ácido silicomolíbdico amarelo ou pelo procedimento do ácido 

silicomolíbdico azul. O último geralmente é preferido por causa de sua maior sensibilidade. 

Os dois métodos são semelhantes, exceto que a cor azul é desenvolvida através da adição de 

uma solução redutora (SNYDER, 2001).  

O ácido monossilícico é a única forma do silício presente no solo que é molibdato 

ativa, ou seja, que é complexada na presença de solução sulfo-molíbdica, formando uma cor 

azul intensa em solução. A presença de outros formas de Si, mesmo solúveis (por exemplo, 

ácido polissilícico) não afetam a formação do complexo azul de Si-molibdato (TUBANA; 

BABU; DATNOFF, 2016). Como essa é a forma de Si disponível para as plantas, diz-se que 

esse método quantifica então Si disponível no solo.  Assim, ao aplicar o método colorimétrico 

do azul de molibdênio, sabe-se que o produto final da reação é um composto azul, cujo 

desenvolvimento ocorre em duas etapas, a de formação do ácido sílicomolíbdico e a de 

redução por um agente orgânio ou inorgânico. 

A primeira etapa é, em geral, fator limitante na sensibilidade e velocidade 

analítica do método, por se constituir de uma etapa relativamente lenta. No caso de 
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interferência por fosfato, a mais significativa para este método, o ácido tartárico ou ácido 

oxálico tem sido frequentemente empregados como agentes mascarantes de fosfato, formando 

um complexo fosfomolibdato (FERREIRA; KRONKA; JACINTHO, 1987). 

 Na aplicação do método, a amostra contendo Si dissolvido reage com molibdato de 

amônio (KILMER, 1965), formando o complexo β-molibdossilicato de coloração amarela 

conforme o esquema de Reação 1. O ácido tartárico, conforme já mencionado, é adicionado 

nesta etapa para minimizar a interferência de P na forma de um complexo fosfomolibdato.  

 

 

Esquema 1: Formação do Complexo β-molibdossilicato 

 

 Após essa etapa, é feita uma redução do complexo β-molibdossilicato, 

transformando-o de amarelo para azul de molibdênio conforme esquema de Reação 2. A 

intensidade da cor azul é medida em 660 nm.  

 

 

Esquema 2: Redução do Complexo β-molibdossilicato 



36 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Avaliar a eficiência de diferentes extratores de silício no solo e implementar uma 

metodologia para quantificar silício disponível em amostras de solo. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Avaliar a eficiência de três diferentes tipos de extratores de silício no solo: CaCl2 

0,01 mol L-1, água destilada e uma solução tampão de acetato de sódio a pH 4,0.  

Implementar o método colorimétrico do azul de molibdênio para quantificar o 

silício disponível em amostra de solo.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Amostragem e Caracterização do Solo 

O solo coletado é um Argissolo Amarelo da região de Macaé – RJ, sendo um dos 

solos mais representativos do Rio de Janeiro e também do Brasil. 

As amostras de solos foram coletadas nos horizontes Ap (0-8 cm), BA (8-16 cm) 

e Bt (16-27 cm). As análises da fertilidade e granulometria do solo foram realizadas no 

Laboratório de Análises de Solos e Plantas (LASP) da Embrapa Solos, conforme TEIXEIRA, 

et al. (2017) nas amostras de solos preparadas como terra fina seca ao ar (TFSA) em peneira 

de malha de 2 mm, conforme os quadros 1 e 2 a seguir:   

 

Quadro 1 – Caracterização Química do Argissolo Amarelo de Macaé-RJ 

Horizontes pH 

Complexo Sortivo (cmolc/kg) 
 P assim. 

(mg/kg) 

N 

(g/kg) 

C 

(g/kg) 
Ca2+ Mg2+ K+ Na+ 

H++

Al3+ 
Al3+ T 

Ap 5,5 2,0 1,3 0,20 0,05 3,0 0 3,55 1 1,0 12,1 

BA 5,2 1,2 0,9 0,08 0,06 3,0 0,4 2,64 1 0,8 7,6 

Bt 5,1 1,2 1,2 0,03 0,12 3,3 0,8 3,35 <1 0,6 4,3 

T = Capacidade de Troca Catiônica (CTC) efetiva; P assim. = Fósforo assimilável. 

Fonte: A autora. 

 

Quadro 2 – Caracterização Granulométrica do Argissolo Amarelo de Macaé-RJ 

Horizontes 

Frações da amostra total 

(g/kg) 
Composição granulométrica da terra fina (g/kg) 

Calhaus Cascalho Areia grossa Areia fina Argila total Argila natural 

Ap 0 54 418 158 320 280 

BA 0 77 416 146 320 300 

Bt 0 20 256 70 580 0 

Fonte: A autora. 

 

4.2 Extração do Silício no solo 

A extração de silício das amostras de solo foi realizada no Laboratório de 

Análises de Solos e Plantas (LASP) da Embrapa Solos. 

 

4.2.1 Preparo das soluções extratoras 
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 O preparo das soluções extratoras foi realizado conforme o método descrito por 

Freitas (1976). 

A solução extratora de cloreto de cálcio (0,01 mol L-1) dissolvendo 1,47 g de 

cloreto de cálcio p.a (CaCl2.2H2O) em aproximadamente 500 mL de água destilada, e 

transferindo para balão volumétrico de 1.000 mL, completando-se o balão com água destilada. 

A solução extratora do tampão de acetato de sódio a pH 4,0 foi preparada pesando 

2,95 g de acetato de sódio p.a, os quais foram dissolvidos em aproximadamente 500 mL de 

água destilada e transferindo-o para balão volumétrico de 1.000 mL. Em seguida adicionou-se 

ao balão mais 9,8 mL de ácido acético concentrado, completando o volume do balão com 

água. Ao final do preparo, fez-se a medida do pH da solução utilizando pHmetro de bancada, 

verificando um pH de 4,13. 

Para a última extração, foi utilizada água destilada. 

 

4.2.2 Procedimento de extração do silício no solo 

Foram pesados 10 g da amostra de solo (TFSA) (figura 6) e colocadas em frasco 

plástico de 150 mL (figura 7), em seguida adicionou-se 100 mL da solução extratora. Todas 

as extrações foram realizadas em triplicatas. Os frascos foram agitados em agitador horizontal 

Fanem® modelo 259 a 240 rpm pelo período de 1 hora (figura 7). Decantou-se, então, por 15 

minutos e filtrou-se a suspensão em papel de filtro (figura 8). Após esse procedimento, a 

solução permaneceu em repouso por uma noite (período maior que 12 horas).  

 

Figura 6 – Amostras de solo 

 

Fonte: A autora. 
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Figura 7 – Frascos contendo o solo e solução extratora no agitador horizontal 

 

Fonte: A autora. 

 

Figura 8 – Filtragem para obtenção dos extratos de solo  

 

Fonte: A autora. 
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4.3 Determinação do Silício no solo 

A metodologia de quantificação do silício foi implementada no Laboratório 410 

do Instituto de Química da UFF para dar suporte às análises de vários projetos ambientais. 

 

4.3.1 Preparo dos reagentes 

O preparo dos reagentes para a construção da curva de calibração do Si seguiu os 

procedimentos descritos por Camargo et al. (2009). 

A princípio, o reagente sólido de Na2SiO3 foi utilizado para preparar uma solução 

padrão de Si a concentração de 1000 mg L-1. Para tal, pesou-se 100 mg desse reagente sólido e 

dilui-se com água destilada em balão volumétrico de 100 mL, completando o volume com água 

destilada. 

Em seguida, adicionou-se com o auxílio de micropipetas a solução padrão de Si 1000 

mg L-1 em seis balões volumétricos de 100 mL, a fim de preparar as soluções padrões de Si 

utilizadas na curva de calibração, respectivamente, de 1,0; 2,0; 5,0; 8,0; 10,0 e 15 mg L-1. O 

volume de cada balão foi completado com água destilada. 

A solução sulfo-molíbdica 70 g L-1 foi preparada dissolvendo-se 7,5 g de molibdato 

de amônio – (NH4)6Mo7O24.4H2O – em 75 mL de água destilada. Em seguida, adicionou-se 10 

mL de ácido sulfúrico 18 mol L-1 (500 g L-1). Transferiu-se a solução para balão volumétrico de 

100 mL e completou-se o volume com água destilada. 

Para preparar o ácido sulfúrico 18 mol L-1 citado no preparo da solução sulfo-

molíbdica, foi utilizado um reagente de ácido sulfúrico concentrado de pureza 95-98% e 

densidade 1,84 g/cm3. Adicionou-se 28,1 mL do ácido sulfúrico concentrado em balão 

volumétrico de 100 mL, completando com água destilada. Em função do caráter exotérmico da 

diluição de ácido sulfúrico, aguardou-se a solução esfriar para a correta aferição do menisco. 

A solução de ácido tartárico 200 g L-1 foi preparada dissolvendo-se 20 g de ácido 

tartárico em 50 mL de água destilada, transferindo essa solução para balão volumétrico de 100 mL 

e completando-se com água destilada.  

Por fim, a solução de ácido ascórbico 3 g L-1 foi preparada dissolvendo-se 0,3 g de 

ácido ascórbico (C6H8O6) em 50 mL de água destilada. Transferiu-se a solução para balão 

volumétrico de 100 mL e completou-se com água destilada. O ácido ascórbico e a solução de 

ácido tartárico devem ser preparadas sempre no mesmo dia de sua utilização. 
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4.3.2 Procedimento para varredura do complexo β-molibdossilicato  

A solução padrão de Si 2,0 mg L-1 foi utilizada para se determinar o comprimento 

de onda máximo de absorção do complexo β-molibdossilicato. Este procedimento foi 

realizado após a realização da reação colorimétrica e a varredura dos comprimentos de onda 

da faixa do espectro Visível (400-700 nm) foi feita utilizando um Espectrofotômetro Visível 

modelo Genesys Thermo Scientific®. O comprimento de onda máximo obtido foi de 660 nm. 

 

4.3.3 Procedimento de determinação do silício no solo 

Pipetou-se uma alíquota de 10 mL do extrato filtrado de cada amostra de solo e 

colocou-se em um bécher de 50 mL. Acrescentou-se aos extratos, 1 mL da solução sulfo-

molíbdica, desenvolvendo então uma coloração amarela. Decorridos 10 minutos, acrescentou-

se 2 mL da solução de ácido tartárico 200 g L-1, utilizado para complexar o fosfato da solução. 

Após 5 minutos, adicionou-se 10 mL da solução de ácido ascórbico 3 g L-1, que em função da 

redução do Si, transforma o complexo amarelo para a cor azul. Depois de 1 hora, fez-se a 

leitura em um espectrofotômetro Kasuaki IL-226-NM® (figura 9) no comprimento de onda de 

660 nm utilizando cubetas de vidro. 

 

Figura 9 – Espectrofotômetro Kasuaki IL-226-NM® 

 

Fonte: A autora. 

 

4.4 Tratamento de dados 

Os dados foram obtidos inicialmente através dos programas de aquisições de 

dados dos equipamentos utilizados e em seguida analisados e tratados por planilhas, gráficos e 

tabelas construídos pelos softwares Excel® e Past®. Todas as determinações foram realizadas 

em triplicatas, sendo as médias dos resultados finais e o tratamento estatístico realizado em 

planilhas eletrônicas. 
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As médias de concentração de silício obtidas por cada extrator em um dado 

horizonte da amostra de solo foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

Nesse método, calcula-se uma diferença que é avaliada como a menor diferença, que é a mais 

significativa. A diferença entre cada par de médias é então comparada com a diferença menos 

significativa para se determinar quais extratores obtiveram resultados significativamente 

diferentes (SKOOG et al., 2006). 

Para um número igual de réplicas Nn em cada grupo, neste caso, em cada extrator 

avaliado, a diferença menos significativa foi calculada como segue: 

 

𝐷𝑀𝑆 = 𝑡√
2×𝑀𝑄𝐸

𝑁𝑛
     (2) 

 

onde MQE é o quadrado da média para o erro; t é o parâmetro t de Student que 

deve ter N – I graus de liberdade, onde N é o número total de medidas e I é o número de 

grupos avaliados (SKOOG et al., 2006).  Adotou-se um nível de confiança de 95% . 

O valor de MQE e dos graus de liberdade foram obtidos utilizando uma tabela 

ANOVA gerada pelo software estatístico Past®. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Parâmetros analíticos na determinação de silício 

Utilizando como referência o documento RDC 166 “Critérios para validação de 

métodos analíticos” da ANVISA (BRASIL, 2017), alguns parâmetros analíticos foram 

calculados a fim de demonstrar que o  método analítico proposto é adequado nas condições 

realizadas. Os parâmetros aqui avaliados são: linearidade, faixa linear de trabalho, limite de 

detecção (LD), limite de quantificação (LQ) e repetibilidade. 

Na RDC 166, o parâmetro linearidade é demonstrado como sendo a capacidade de 

obter respostas analíticas diretamente proporcionais à concentração de um analito em uma 

amostra (BRASIL, 2017). A curva de calibração do silício (gráfico 2) foi construída no 

software Excel®  com uma faixa linear de trabalho de 1,0 mg L-1 até 15 mg L-1, com medidas 

em triplicata para cada solução padrão: 

 

Gráfico 2 – Curva de calibração para amostras de silício 

 

Fonte: A autora 

 

Conforme é possível observar no gráfico 2, a curva padrão obtida foi satisfatória e 

apresentou um coeficiente de determinação linear de R2 = 0,999 e consequentemente um 

coeficiente de correlação linear de R = 0,999. Na RDC 166, o comportamento linear é aceito 

para coeficientes de correlação acima de 0,990 (BRASIL, 2017). Sendo assim, para a faixa de 

concentrações utilizada, a curva se encontra dentro dos padrões de idealidade da lei de 

Lambert-Beer. 

O limite de detecção (LD) é definido como a menor quantidade do analito 

presente em uma amostra que pode ser detectado (BRASIL, 2017), porém, não 
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necessariamente quantificado, sob as condições experimentais estabelecidas. Em outras 

palavras, o limite de detecção é a mais baixa concentração de analito que pode ser detectado 

de forma confiável e distinto de zero (ou a nível de ruído do sistema), mas não 

necessariamente quantificado na concentração em que um valor medido for maior que a 

incerteza associada a ele.  

O limite de quantificação (LQ), ainda segundo a RDC 166, é definida como a 

menor quantidade do analito em uma amostra que pode ser determinada com precisão e 

exatidão aceitáveis sob as condições experimentais estabelecidas (BRASIL, 2017). 

Matematicamente, tanto LD quanto LQ são definidos como: 

 

𝐿𝐷 =  
3𝜎

𝛼
    (3)                                                𝐿𝑄 =

10𝜎

𝛼
    (4) 

 

onde α é a inclinação da curva de calibração e σ é o desvio padrão do intercepto 

com o eixo do y da curva de calibração, obtido em triplicata. Os limites de detecção e de 

quantificação foram calculados e obteve-se valores de LD = 0,42 mg L-1 e LQ = 1,40 mg L-1. 

Os parâmetros até então expostos foram resumidos na tabela 2: 

 

Tabela 2 – Parâmetros analíticos para o método do Azul de molibdênio para determinação do silício por 

espectrofotometria 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 

 

A repetibilidade do método foi verificada por 9 (nove) determinações, 

contemplando o intervalo linear do método, ou seja, 3 (três) concentrações, baixa, média e 

alta, com 3 (três) réplicas cada. Os desvios de medidas de concentração foram calculados e os 

resultados estão expostos na tabela 3: 

 

 

 

Parâmetro Resultado 

Faixa linear de trabalho 1,0 – 15 mg L-1 

Linearidade 0,999 

Limite de detecção 0,42 mg L-1 

Limite de quantificação 1,40 mg L-1 
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Tabela 3 – Repetibilidade para o método do Azul de molibdênio para determinação do silício por 

espectrofotometria 

 

 

 

 

Fonte: A autora 

 

De acordo com a ANVISA, os valores de DPR não devem exceder 5% (BRASIL, 

2017). Logo, os parâmetros são adequados e indicam uma boa precisão do método.  

Por fim, a espectrofotometria de absorção molecular na região do Visível se 

destacou pela praticidade, baixo custo, rapidez e simplicidade na determinação de silício no 

solo. Outras técnicas, como absorção atômica, espectroscopia de emissão atômica por plasma 

acoplado indutivamente (ICP-AES) e espectrometria de emissão óptica por plasma acoplado 

indutivamente (ICP-OES) também podem ser utilizadas para quantificar silício em amostras 

de solo, mas não são as mais adequadas, pois estimam todas as formas de Si em solução, 

incluindo as que não são disponíveis para as plantas, além de serem técnicas mais caras e 

complexas, não sendo, portanto, as mais adequadas para análises rotineiras de silício 

disponível no solo. 

 

5.2 Extração de silício no solo  

O fatores que interferem na extração são a matéria orgânica, teor e tipo de argila 

presentes na amostra de solo. Os extratos de solo apresentaram partículas de argila e matéria 

orgânica em suspensão (figuras  9, 10 e 11). Essas frações do solo podem causar uma 

interferência em análises utilizando a técnica de Espectrofotometria na Região do 

Ultravioleta-Visível (UV-Vis), pois podem causar espalhamento da radiação incidente durante 

a análise, se configurando como um desvio real (SKOOG et al., 2006). Nesse caso, procedeu-

se realizando uma decantação prévia de todos os extratos de solo, colhendo as frações do 

sobrenadante que estão mais distantes do decantado sólido e realizando uma filtração com 

filtros de seringa hidrofílicos. 

 

 

 

 

Concentração (mg L-1) DPR (%) 

10,32 3,52 

12,51 3,37 

13,52 3,40 
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Figura 10 – Triplicatas de extratos de solo utilizando extrator CaCl2 0,01 mol L-1  

 
Fonte: A autora 

  

Figura 11 – Triplicatas de extratos de solo utilizando extrator H2O  

 

Fonte: A autora 

 

Figura 12 – Triplicatas de extratos de solo utilizando extrator tampão acetato pH = 4  

  

Fonte: A autora 

 

Ao comparar as figuras 10, 11 e 12, é possível verificar que o extrator de água 

destilada dispersou mais matéria orgânica e material argiloso nos extratos, fato esse que já 

havia sido observado por Raij e Camargo (1973), ao passo que o tampão acetato pH = 4 foi o 

Ap Bt BA 

Ap Bt BA 

Ap Bt BA 
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que menos dispersou essas frações. No horizonte Bt, de forma geral, há menor dispersão de 

argila para os três extratores, já que nesse horizonte a argila encontra-se floculada. A 

dispersão de matéria orgânica e argilosa nos extratos pode ser um inconveniente visto que 

esses materiais em suspensão podem causar espalhamento da radiação incidente durante a 

análise e assim, ocasionar uma interferência em análises utilizando a técnica de 

Espectrofotometria na Região do Ultravioleta-Visível (UV-Vis). Porém, ao coletar frações do 

sobrenadante que estão mais distantes do decantado sólido e, em seguida, realizar uma 

filtração em filtros de seringa esse inconveniente foi contornado. 

 

5.3 Avaliação do Silício disponível no solo por diferentes extratores 

Após a reação colorimétrica, realizada conforme relatado em 4.3.3, foram obtidos 

os valores de absorbância de cada replicata que foram utilizados para calcular a concentração 

de silício através da curva analítica (Gráfico 2). Todos os cálculos foram realizados com 

auxílio do software Excel® e as médias apresentadas no quadro 3.  

A comparação entre os extratores foi realizada através da avaliação das médias 

dos teores de silício disponível para cada horizonte utilizando o teste Tukey com o auxílio do 

software estatístico Past®.  Os intervalos de confiança foram avaliados para um nível de 

confiança de 95%. 

 

Quadro 3 – Média do teor de Si disponível do solo em diferentes extratores e horizontes. 

Horizonte 

Concentração de Si em Argissolo amarelo (n = 3) (mg L-1) 

Extrator CaCl2 0,01 

mol L-1 
Extrator H2O 

Extrator tampão 

acetato pH = 4 

Ap  12,51b ± 0,48 13,52a ± 0,52 10,32c ± 0,71 

Bt  12,79a ± 0,52 12,91a ±  0,58 12,34a ± 0,51 

BA  12,32a,b ± 0,24 13,11a ± 0,57 11,64b ± 0,64 

Dentro de cada horizonte, médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (DMS) a 5% 

de probabilidade e letras iguais não apresentam diferença significativa a 5% de probabilidade pelo teste de 

Tukey. Fonte: A autora. 

É possível observar no quadro 3 que o extrator varia com o horizonte, e isso pode 

estar relacionado com a textura e o teor de matéria orgânica, que variam entre os horizontes, 

sobretudo do Ap para o Bt. O horizonte Ap apresenta um maior teor de matéria orgânica, já 

que é um horizonte superficial, e isto pode ser um inconveniente para a análise, visto que 

esses materiais em suspensão podem causar espalhamento da radiação incidente durante a 
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análise e, assim, ocasionar em uma interferência na técnica de Espectrofotometria na Região 

do Ultravioleta-Visível (UV-Vis).   

Para os horizontes Ap e BA, o extrator que extraiu mais silício disponível foi a 

água. Esse resultado contraria a literatura, que cita que o tampão acetato e o cloreto de cálcio 

extraem mais silício disponível que a água. O tampão acetato por ter pH ácido é um extrator 

forte e costuma superestimar a quantidade de Si disponível em solos ácidos, como os que 

comumente encontramos no Brasil (GUTIERREZ; INOCÊNCIO; NOVELINO, 2011; 

TAKAHASHI, 1981; KATO; OWA, 1997; NONAKA; TAKAHASHI, 1990  apud PEREIRA 

et al., 2003). Entretanto, existem trabalhos que demonstram que solos deficientes em Si, como 

solos orgânicos e arenosos tendem a não ter seus teores de Si superestimados por esse extrator 

(SNYDER, 2001 apud ARRUDA, 2014). O pH da água destilada (6,0-7,0), que tende a ser 

mais alcalino, pode extrair silício de minerais da fração areia fina. No caso dos horizontes Ap 

e BA, que são mais arenosos, é provável que a água tenha solubilizado o silício contido em 

minerais secundários, como argilominerais (MENDONÇA, 2006). 

Indica-se para os estudos futuros que se faça uma variação de pH, e se realize os 

estudos com mais tipos de solo para verificar se há uma superestimativa do silício. Além 

disso, há o problema que o extrator água leva a maior dispersão de argila e matéria orgânica 

no extrato, que interferem na leitura de absorbância. Dessa forma, reforça o fato que não 

existe um extrator universal para todos os tipos de solo. Assim, a princípio, para os horizontes 

Ap e BA, apesar da água extrair mais Si disponível, não seria o extrator recomendado pela 

presença de valores elevados de argila dispersa que acarreta em uma etapa a mais no método. 

No caso do horizonte Bt, como não há diferença significativa entre os extratores 

(quadro 3), do ponto de vista estatístico qualquer um deles poderia ser usado, mas o tampão 

acetato seria o mais indicado pois se relaciona melhor com a capacidade tampão do solo e 

neste horizonte em pH = 4 a argila se encontra floculada, diminuindo então a interferência da 

argila dispersa e tornando a metodologia mais simples de ser executada. 

Diante do exposto, há a necessidade de fazer esse estudo com mais tipos de solos, 

variando a textura, a mineralogia da fração argila e o teor da matéria orgânica. Paralelamente, 

para avaliar o silício disponível, pode-se quantificar o Si recuperado em plantas  a partir de 

um fornecimento conhecido desse elemento, ou seja, a partir de uma fonte com uma 

quantidade de silício bem definida, e assim comparar com o que foi extraído de Si em cada 

extrator (BUCK, 2010).  
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6 CONCLUSÃO 

O teor de silício disponível pelos extratores varia com os horizontes. No caso dos 

horizontes Ap e BA, o teor de silício disponível variou com os extratores, sendo que o 

extrator água foi o que extraiu mais Si disponível. Já para o horizonte Bt não há diferença 

significativa no teor de silício disponível entre os extratores.  

Não há um extrator único para os horizontes estudados. Há a necessidade de se 

fazer um estudo com outros solos, em que haja variação de textura, mineralogia da fração 

argila e matéria orgânica. Além disso, nesses estudos recomenda-se avaliar o pH do extrator 

água para melhor entendimento dos resultados. 

Uma sugestão para pesquisas futuras seria também realizar um estudo de 

recuperação do Si em plantas e comparar com as quantidades extraídas em cada extrator.  

Finalmente, o objetivo principal do trabalho foi alcançado, pois foi possível 

avaliar a eficiência de diferentes extratores de silício no solo e implementar uma metodologia 

para quantificar silício disponível em amostras de solo. 
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