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Resumo. O Silicato de Sódio (Na2SiO3) é uma das formas na qual se encontra o Silício, este por sua 

vez é um micronutriente não essencial que confere, dentre outras coisas, resistência a doenças. Neste 

sentido, objetivou-se avaliar os efeitos de aplicações de Silicato de Sódio na ‘Cabernet Sauvignon’. 

O experimento foi conduzido durante a safra de 2018/2019, pelo Núcleo de Estudo, Pesquisa e Ex-

tensão em Enologia (NEPE²), no município de Dom Pedrito – RS, em vinhedo comercial da ‘Caber-

net Sauvignon’ de 19 anos, sobre o porta-enxerto ‘SO4’, conduzida em sistema espaldeira. Os trata-

mentos foram: T1 = seis aplicações de água destilada (controle); T2 = quatro aplicações; T3 = cinco 

aplicações e; T4 = seis aplicações. As aplicações a cada dez dias em todos os tratamentos começaram 

no Estágio 19 de Eichhorn & Lorenz. Em cada aplicação, utilizou-se nos tratamentos T2 a T4 0,8 ml 

L
-1

 de Na2SiO3. Avaliou-se: produtividade (kg ha
-1

), massa do cacho (g), comprimento e largura dos 

cachos (cm), número de bagas por cacho, diâmetro (mm) e massa das bagas (g); no mosto avaliaram-

se, sólidos solúveis totais - SST (°Brix), açúcares redutores (g L
-1

), pH, ácido tartárico (g L
-1

), ácido 

málico (g L
-1

), teor de potássio (mg L
-1

), ácido glucônico (g L
-1

) e, acidez total a pH 8,2 (mEq L
-1

). 

No comprimento dos cachos, diâmetro e massa das bagas, o T4 foi significativamente superior ao T3. 

No número de bagas por cacho, o controle (T1), também foi superior ao T3. Por outro lado, a produ-

tividade, massa e largura do cacho, não apresentaram diferenças entre os tratamentos testados. Já no 

mosto, os SST de todos os tratamentos tratados com Silicato de Sódio (T2 a T4), foram significati-

vamente superiores ao controle (T1). Preliminarmente, conclui-se que o Silicato de Sódio modifica 
positivamente o metabolismo primário de acúmulo de açúcar das bagas da ‘Cabernet Sauvignon’. 

Palavras-chave: Vitis vinifera L., Fotossínteses, Campanha Gaúcha. 
 

Abstract. Sodium Silicate (Na2SiO3) is one of the forms in which silicon is found, which in turn is a 

non-essential micronutrient that confers, among other things, disease resistance. The objective of this 

study was to evaluate the effects of Sodium Silicate applications on ‘Cabernet Sauvignon’. The ex-

periment was conducted during the 2018/2019 harvest by the Center for Studie, Research and Exten-

sion in Oenology (NEPE²), in the municipality of Dom Pedrito - RS, in a 19-year-old 'Cabernet 

Sauvignon' commercial vineyard on the 'SO4' graft, conducted in a spreader system. The treatments 

were: T1 = six applications of distilled water (control); T2 = four applications; T3 = five applications 

and; T4 = six applications. Applications every ten days on all treatments began at Eichhorn & Lorenz 

Stage 19. In each application, the treatments T2 to T4 0.8 ml L
-1

 of Na2SiO3 were used. It was evalu-

ated: yield (kg ha
-1

), bunch weight (g), bunch length and width (cm), number of berries per bunch, 

diameter (mm) and berry weight (g); total soluble solids - TSS (°Brix), reducing sugars (g L
-1

), pH, 

tartaric acid (g L
-1

), malic acid (g L
-1

), potassium content (mg L
-1

), gluconic acid (g L
-1

) and total 

acidity at pH 8.2 (mEq L
-1

). In cluster length, berry diameter and weight, T4 was significantly higher 

than T3. In the number of berries per cluster, the control (T1) was also superior to T3. On the other 

hand, the yield, weight and width of the bunch did not present differences between the tested treat-

ments. Already in the must, the TSS of all treatments treated with Sodium Silicate (T2 to T4), were 
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significantly superior to the control (T1). Preliminarily, it is concluded that Sodium Silicate positive-
ly modifies the primary sugar accumulation metabolism of ‘Cabernet Sauvignon’ berries.  

 
Keywords: Vitis vinifera L., Photosynthesis, Gaucho Campaign. 

 
 
 
1 Introdução 

 

Segundo a Academia do Vinho, o Rio Grande do 

Sul é o Estado brasileiro com as melhores condi-

ções climáticas para a viticultura de qualidade. Em 

2018 produziu 65 milhões de quilos de uvas vinífe-

ra que geraram 38 milhões de litros de vinho de 

uvas finas [1]. 

    O Estado possui 4 regiões vitivinícolas, Campos 

de Cima da Serra ao norte, a Serra Gaúcha mais ao 

sul, a Serra do Sudeste e a Campanha Gaúcha regi-

ões hoje emergentes. A região da Campanha possui  

mais três sub-regiões, a Campanha Ocidental, a 

Campanha Central e a Campanha Meridional [2]. 

    A Serra é o principal e tradicional Polo produtor 

de vinhos finos do país, com destaques para as ci-

dades de Garibaldi, Caxias do Sul, Farroupilha e 

Bento Gonçalves, onde se encontram as principais 

vinícolas. Possui altitude que varia de 300 a 900 

metros, clima temperado com homogeneidade plu-

viométrica e úmido, apresenta solo basáltico, res-

ponsável por cerca de 85% da produção de vinhos 

no país [3]. 

    A viticultura ocorre em pequenas propriedades 

familiares que se utilizam dessa mão de obra, sendo 

pouco mecanizada devido a sua topografia. A maior 

parte da produção de uvas é de mesa para proces-

samento, vinhos de mesa, sucos e derivados [2]. 

    Na metade sul do Estado, localizada entre o pa-

ralelo 30° e 50°, fica a mesorregião sudoeste Rio-

grandense da Campanha Gaúcha, fazendo fronteira 

com o Uruguai e Argentina. Na campanha meridio-

nal [4]. 

    Essa região possui estações bem definidas, frio e 

úmido no inverno, com verões de temperaturas 

bastante altas durante o dia e frescas no período da 

noite, o que proporciona uma grande amplitude 

térmica, tendo média anual de precipitação de 1200 

milímetro e seu maior volume ocorrendo no inver-

no. Condições estas melhores que a Serra, que pos-

sui menor insolação e maior precipitação durante a 

maturação das uvas [5]. Também é uma região on-

de a produção é mais tecnificada com um total de 

12.861 hectares [6].  

    O Rio Grande do sul apresenta solos muito di-

versos em consequência da sua complexa formação 

geológica e a ação das condições climáticas [7]. O 

solo da região tem propriedades estruturais favorá-

veis ao cultivo da videira, sendo composto de cam-

pos sulinos que formam o bioma pampa, quase uma 

planície com pequenas ondulações o que proporci-

ona locais arejados e com boa drenagem do solo, 

estes sendo arenosos, possuindo acidez reduzida 

[5]. 

    As combinações edafoclimáticas da região da 

campanha contribuem para que a produção de vi-

nhos finos seja de alta qualidade, mas também pro-

porciona condições que tornem o cultivo mais 

complicado.  

   Tratando-se de produção, um dos principais pro-

blemas está diretamente ligado às doenças fúngi-

cas, estas ocorrem quando existem condições cli-

máticas favoráveis. No Rio Grande do Sul por 

exemplo existe uma alta quantidade de precipita-

ções durante o período vegetativo da videira, oca-

sionando no ataque das principais doenças fúngicas 

da parte aérea, como o míldio (Plasmopara vitico-

la), o oídio (Uncinula necator), a podridão cinzenta 

(Botrytis cinerea), a antracnose (Elsinoe ampelina), 

as podridões de cachos causadas por Glomerella 

cingulata e a escoriose (Phomopsis viticola) e no 

sistema radicular a fusariose (Fusarium oxysporum 

f. sp. herbemontis)  [8]. 

   No tema de nutrição mineral, o Silício é um ele-

mento cinza-escuro com propriedades elétricas e 

físicas de um semimetal, sendo o segundo elemento 

mais abundante na crosta terrestre, com 27% em 

participação em massa, superado apenas pelo oxi-

gênio e desempenha no reino mineral tamanha im-

portância quanto o carbono no reino animal vegetal 

[9-10]. 

  O Silício não é encontrado na sua forma elemen-

tar na natureza pois tem alta afinidade com o oxi-

gênio, assim só se encontra em formas combinadas 

como a sílica ou minerais silicatados, exemplos 

destes presentes no dia-a-dia são o vidro e a areia 

[9]. 

    Os Silicatos são sais onde a sílica se encontra 

ligada ao Oxigênio e outros elementos, o Cálcio 

(Ca), Ferro (Fe), Potássio (K) e o Magnésio (Mg) 

por exemplo. Sua abundância é tamanha que 80% 

dos minerais provenientes de rochas ígneas e me-

tamórficas são Silicato, tratando-se de rochas sedi-

mentares o conteúdo é menor. Estão presentes na 
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água, na atmosfera, em animais, vegetais e até 

mesmo no sol e outras estrelas (espectroscopia de-

monstra essa existência) [9]. 

    É comprovada a absorção de Silício pelas plan-

tas, tanto por via radicular quanto por adubação 

foliar.  A adubação foliar é um processo de asper-

são, apresentando-se como um método vantajoso, 

pode por exemplo, reduzir o tempo entre aplicação 

e absorção pela planta. Para que a absorção dos 

nutrientes seja eficiente faz-se necessário que estes 

permaneçam sobre a folha como uma fina película, 

e o processo de entrada de nutriente na planta pare-

ce ter relação com a difusão por meio da cutícula e 

absorção pelas células foliares [11]. 

    No Brasil o Silício foi incluído na Legislação 

para Produção e Comercialização de Fertilizantes e 

Corretivos no ano de 2014, como micronutriente 

benéfico para as plantas podendo ser comercializa-

do em mistura com outros nutrientes ou isolada-

mente [11]. 

    O Silício é um micronutriente benéfico para as 

plantas porém essencial apenas para algumas espé-

cies. Sua essencialidade foi comprovada apenas 

para algumas especiais de  plantas superiores, 

mesmo que ele seja um constituinte majoritário dos 

vegetais [12].  

    A essencialidade de um elemento se dá quando a 

concentração desde esta abaixo do limite crítico, 

causando efeito negativo sobre a resistência da 

planta a qualquer fator de estresse, biótico ou abió-

tico [9].  

 Existem outras classificações quanto à essenciali-

dade do Silício, sendo definido como "quase essen-

cial", essa definição se dá quando o elemento se 

encontra onipresente nas plantas e sua deficiência 

pode ser severa o suficiente para ter efeito no cres-

cimento, desenvolvimento, reprodução ou viabili-

zação. Mesmo assim o fertilizante é aplicado em 

diversas culturas mundo afora, principalmente para 

aumentar a produtividade e para compor uma pro-

dução mais sustentável [13].  

    O efeito da aplicação foliar de Silicato de Sódio 

começou a ser estudado a partir do século 20, e 

desde então diversas pesquisas comprovam os be-

nefícios dessa aplicação como fertilizante foliar ou 

indutor de resistência às pragas e doenças, mundi-

almente usado na agricultura orgânica [9]. 

  Tratando-se de interações nutricionais existem 

pesquisas demonstrando a efetividade da aplicação 

foliar na proteção de bico-de-papagaio contra ne-

crose [9]. 

    Em doenças o silício age de maneira inespecífica 

como indutor de resistência à doença, existem es-

tudos referentes a aplicação para reduzir a intensi-

dade de doenças em cereais, comparando os resul-

tados com fungicidas e em sistemas orgânicos, 

apresentando resultados em centeio e cevada para 

escaldadura, Oídio em trigo e cevada e ferrugem da 

folha em trigo [9]. 

    Existem constatações sobre a aplicação foliar de 

silício em plantas de trigo pode conferir maior re-

sistência ao pulgão verde (Schizaphus graminum) 

[9]. 

   O processo de fabricação conste na mistura da 

sílica (SiO2) com carbonato de Sódio (Na2Co3) ou 

Sulfato de Sódio (Na2SO4) que são fundidos em 

forno com altas temperaturas (1200 a 1500 °C) e 

pressão. Um segundo processo envolve a dissolu-

ção de mineral silicatado em uma solução de hi-

dróxido de Sódio (NaOH) a alta temperatura e 

pressão, processo mais comumente usado no Brasil 

[9]. 

  A mistura vítrea formada é submetida a alta pres-

são e injeção de água e vapor em autoclave, depois 

passa por um processo de filtragem para retirada de 

colóides de sílica. Gerando por fim um fluido inco-

lor, transparente e viscoso, sem odor e solúvel em 

água. Vendido em pó ou solução viscosa, com 3 

componentes principais, a sílica, o álcali (óxido de 

sódio) e água. Sua fabricação tem baixo impacto 

ambiental, no processo formasse apenas gás carbo-

no e não gera nenhum subproduto [9]. 

    Os estudos com aplicação de silício comprovam 

a sua eficiência em vários segmentos, como au-

mento de produtividade e a resistência à pragas e 

doenças, com efeitos significativos na redução de 

toxicidade por metais (como o Alumínio) e do es-

tresse tanto hídrico quanto salino, o que o torna 

uma alternativa viável para os produtores [10]. 

   Existe uma alta taxa de pesquisas envolvendo o 

Silicato de Sódio no Brasil nas mais diversas áreas, 

na agricultura as pesquisas se concentram em cultu-

ras anuais e dentre elas o arroz, a aveia, o trigo e o 

milho por exemplo. O Silicato de Sódio aplicado 

via foliar é um insumo que pode ser agregado ao 

manejo fitossanitário e nutricional das culturas, por 

esse motivo o objetivo deste trabalho foi avaliar os 

efeitos da aplicação de Silicato de Sódio em dife-

rentes quantidades de aplicações na ‘Cabernet Sau-

vignon’.  

 

2 Materiais e Métodos 

 

O experimento foi conduzido no ciclo 2018/2019, 

em plantas de 19 anos de idade, plantadas no senti-

do norte-sul no vinhedo comercial, com as coorde-

nadas de latitude 31°01' S e longitude 54°36' O, na 

região da campanha gaúcha, interior do município 

de Dom Pedrito, com sistema de condução em es-

paldeira.  

   Os tratamentos foram: T1 = seis aplicações de 

água destilada; T2 = quatro aplicações de Silicato 

de Sódio a 0,8mL.L
-1

; T3 = cinco aplicações de 
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Silicato de Sódio 0,8mL.L
-1

 e T4 = seis aplicações 

de Silicato de Sódio 0,8mL.L
-1
 

   As aplicações começaram no mês de setembro, 

quando as videiras começavam a entrar no Estágio 

19 de Eichhorn & Lorenz (1977) [14], sendo reali-

zadas a cada 10 dias, com seu fim no mês de De-

zembro. A colheita foi realizada na primeira quin-

zena de Março do ano seguinte no período da ma-

nhã e as avaliações foram feitas no mesmo dia no 

período da tarde.  

   As uvas foram colhidas no dia 07 de Março de 

2019 de forma manual, sendo armazenadas em 

caixas plásticas, cada repetição tendo sua caixa 

identificada e pesada, depois contou-se os cachos 

de cada repetição e retirou-se 7 ao acaso que fos-

sem representativos dos todo, estes cachos foram 

colocados em sacolas plásticas identificadas e le-

vadas para câmara fria com temperatura média de 

10 °C, por aproximadamente 2 horas.  

  No laboratório de Botânica na Universidade Fede-

ral do Pampa (Unipampa) - Campus Dom Pedrito 

foram realizadas as análises físicas dos cachos.  

  Avaliou-se: produtividade (kg.ha
-1

), massa do ca-

cho (g), comprimento e largura dos cachos (cm), 

número de bagas por cacho, diâmetro (mm) e mas-

sa das bagas (g).  

   No WineScan™SO2 no mosto avaliaram-se, sóli-

dos solúveis totais - SST (°Brix), açúcares reduto-

res (g.L
-1

), pH, ácido tartárico (g.L
-1

), ácido málico 

(g.L
-1

), teor de potássio (mg L
-1

), ácido glucônico 

(g.L
-1

) e, acidez total a pH 8,2 (g.L
-1

)  

    Os dados obtidos foram tabulados e analisados 

pelas médias de variância e comparados através do 

teste Tukey, com nível de significância de 5%, pelo 

software de assistência estatística Sisvar.  

 

3 Resultados e Discussões 

    A tabela 1, ilustra os resultados referentes a mas-

sa dos cachos, comprimentos e largura dos mes-

mos, e número de bagas por cacho. Para massa de 

cachos os tratamentos não apresentaram diferença 

estatística significativa, o mesmo ocorreu com lar-

gura dos cachos, tratando-se de comprimento de 

cachos o T4 se apresentou 18,85% superior a T3, 

porém esta-

tisticamente igual a T2 e T1.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Características físicas dos cachos de ‘Caber-
net Sauvignon’ 

Trata-
mento* 

Massa 

de Ca-
cho (g)  

Com-

primen-

to de 

Cacho 

(cm) 

Largura 

de Ca-

cho 
(cm) 

N° de 

bagas 

por 
cacho  

T1 148,4 
a** 

13,9 ab 8,1 a 116,6 a 

T2 121,4 a 13,4 ab 6,9 a 95,6  ab 

T3 116,2 a 12,5   b  6,5 a 83,6   b 

T4  137,0 a 15,4 a 8,3 a 98,9 ab 

CV%  37,6% 18,8% 24,9% 32,6% 

Fonte: Autor, 2019 
*T1= seis aplicações de água destilada; T2= quatro aplicações 

de Silicato de Sódio a 0,8 mL L-1; T3= cinco aplicações de Sili-
cato de Sódio a 0,8 mL L-1; T4= seis aplicações de Silicato de 

Sódio a 0,8 mL L-1  
**As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabili-
dade. 
 

   A tabela 2, que trata especificamente sobre peso e 

diâmetro das bagas, o tratamento 4 foi o que apre-

sentou diferença estatística mais relevante, sendo 

1,94% superior em diâmetro, e para peso das bagas 

foi 6,81% superior aos demais.  

   Constatou-se em estudos recentes que não houve 

resultado da aplicação do silicato de potássio sobre 
o tamanho e peso de bagas, nem a aplicação com-

bina [15]. 

 

Tabela 2: Características físicas das bagas da ‘Cabernet 
Sauvignon’  

Tratamento* Diâmetro das 

bagas (mm) 
Massa das ba-

gas (g) 

T1 12,58 ab 1,62    b 

T2 12,50  b 1,58    b 

T3 12,49  b 1,57    b 

T4 12,84 a** 1,76 a 

CV% 8,55% 22,50% 

Fonte: Autor, 2019 
*T1= seis aplicações de água destilada; T2= quatro aplicações 

de Silicato de Sódio a 0,8 mL L-1; T3= cinco aplicações de Sili-
cato de Sódio a 0,8 mL L-1; T4= seis aplicações de Silicato de 

Sódio a 0,8 mL L-1  
**As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabili-

dade. 

 

 
Figura  SEQ Figura \* ARABIC 2 

Medindo o comprimento dos cachos 
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 A tabela 3 apresenta os dados referentes a pro-

dutividade, mostrando o peso das caixas de cada 

tratamento e o número de cachos que ele produziu, 

aqui, estatisticamente, a produtividade foi igual, no 

entanto em relação a quantidade em quilos, o T4 foi 

inferior a todos, incluindo o controle. Os resultados 

se diferem dos encontrados recentemente, onde foi 

contatado que a aplicação única e combinadas de 

Silicato de Potássio em conjunto com ácido húmico 

e selênio aumentaram a produtividade da uva ‘Ear-

ly Sweet’ [15].  

 

Tabela 3:  Produtividade e número 

de cachos da ‘Cabernet 
Sauvignon’ 

 

Tratamento* Massa dos ca-

chos (kg..ha
-1

) 
N° de cachos 

por planta 

T1 2,2  a** 9,9   a 

T2 3,0  a 14,8 a 

T3 3,0  a 11,6 a 

T4 1,9  a 6,9   a 

CV% 24,1% 39,3% 

Fonte: Autor, 2019 
*T1= seis aplicações de água destilada; T2= quatro aplicações 

de Silicato de Sódio a 0,8 mL L-1; T3= cinco aplicações de Sili-

cato de Sódio a 0,8 mL L-1; T4= seis aplicações de Silicato de 
Sódio a 0,8 mL L-1  
**As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabili-

dade. 
 

A tabela 4 apresenta as avaliações físico-

químicas  referentes a sólidos solúveis (SST), pH, 

potássio, acidez total, açúcares redutores, ácidos 

tartárico, ácido málico e ácido glucônico.     Potás-

sio, acidez total, pH e ácido glucônico não apresen-

taram variação estatística dos tratamentos em rela-

ção ao controle.   Tratando-se de SST o tratamento 

apresentou variação estatística, sendo T4 8,15% 

superior ao T1 (controle), o mesmo ocorreu para 

açúcares, o tratamento 4 se apresentando 9,44% 

superior ao controle. O ácido málico apresentou 

diferença de 24,23% do tratamento 2 em relação ao 

controle, o ácido tartárico apresentou variação de 

8,87% do T4 em relação ao T2.  

Outros estudos constataram que, a aplicação de 

Silício melhorou a biossíntese e translocação de 

pigmento vegetal e açúcar [15]. 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Análises físico-químicas do mosto da ‘Cabernet 
Sauvignon’  

Tratamen-

tos 
T1 T2 T3 T4 CV(%

) 
SST 

(°Brix) 
18,8b

** 
20,5a 20,5a 20,5a 3,4% 

pH (g.L
-1

) 3,6a 3,6a 3,6a 3,6a 1,4% 

Potássio  
(mg.L

–1
) 

965,0a 1018,

7a 
1031,

2a 
987,5

a 
7,6% 

AT pH 

8.2  
(g.L

–1
) 

4,5a 4,7a 4,2a 4,4a 4,9% 

Açúcares 

Reduto-

res  
(g.L

–1
) 

190,0

b 
209,8

a 
209,4

a 
209,7

a 
3,9% 

Ácido 
Tartárico  

(g.L
–1

) 

4,1ab 3,8b 4,0ab 4,2a 3,9% 

Ácido 
Málico  

(g.L 
–1

)  

2,3 b 2,9 a 2,2b 2,2b 10,3
% 

Ácido 

Glucônico 
(g.L 

–1
)  

0,27a 0,35a 0,27a 0,27a 22,5

% 

Fonte: Autor, 2019 
*T1= seis aplicações de água destilada; T2= quatro aplicações 

de Silicato de Sódio a 0,8 mL L-1; T3= cinco aplicações de Sili-

cato de Sódio a 0,8 mL L-1; T4= seis aplicações de Silicato de 
Sódio a 0,8 mL L-1  
**As médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabili-

dade. 
 

4 Conclusão  

O uso de Silicato de Sódio em campo na ‘Cabernet 

Sauvignon’, influencia positivamente a massa da 

baga e o teor de açúcares do mosto dessa cultivar. 
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