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  A aplicação de silicato de cálcio e magnésio pode promover melhorias nos atributos químicos do 
solo e, consequentemente, aumentar a produtividade das culturas. Neste trabalho objetivou-se avaliar o 
efeito da aplicação de doses de silicato de cálcio e magnésio sobre os atributos químicos de diferentes 
classes de solos e desenvolvimento do trigo. O experimento foi realizado em casa de vegetação em vasos 
com três tipos de solos do estado do Paraná. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, 
em esquema fatorial 5 x 3, com quatro repetições. Os tratamentos constituíram de fatorial 4 x 3, com a 
aplicação de 0, 1, 2, 4 e 6 Mg ha-1 de silicato de cálcio e magnésio e três classes de solos: Latossolo 
Vermelho Eutroférrico (LVef), Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico (PVAe) e Latossolo Vermelho 
Distroférrico (LVd). Avaliou-se o efeito do silicato de cálcio e magnésio sobre os atributos químicos do 
solo: Si, pH, H+Al, P, K, Ca, Mg, Al, Cu, Zn, Fe, Mn, CTC e V %, e o desenvolvimento do trigo: massa de 
matéria seca da parte aérea, altura de planta, número de perfilho e produção por vaso. A adubação silicatada 
elevou os teores de Si, Ca e Mg e os valores de pH, CTC e V %, reduziu a acidez potencial (H+Al) e o teor 
de Al do solo. Não houve efeito da aplicação do silicato de cálcio e magnésio nos teores de P, K, Cu, Zn, Fe 
e Mn nos solos avaliados. A adubação silicatada não influenciou o desenvolvimento do trigo cultivado nos 
solos LVef e PVAe, entretanto, no solo LVd, aumentou a massa da matéria seca da parte aérea, altura de 
plantas, número de perfilho e produção da cultura do trigo.  
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