
MANEJO INTEGRADO DAS DOENÇAS DA VIDEIRA

Doença/ PatógenoDoença/ Patógeno Fonte de inóculoFonte de inóculo Medidas de controleMedidas de controle

Antracnose 
(Elsinoe ampelina)

Míldio 
(Plasmopara viticola)

Mancha das Folhas 
(Pseudocercospora vitis)

Podridão cinzenta
(Botrytis cinerea)

Podridão da uva madura
(Glomerella cingulata)

Podridão Amarga
(Greeneria uvicola)

Presença de cancros 
nos ramos, mancha nas

folhas e pecíolo.

Manchas na folhas
ocasionando a desfolha
precoce, grão-preto ou
queda de baguinhas.

Manchas castanhas nas
cultivares americanas; 

desfolha precoce.

Cachos com bagas
revestidas por mofo

acinzentado.

Cachos com bagas
com pontuações 
alaranjadas que 
posteriormente 

acabam secando.

Cachos com bagas
com pontuações 

pretas que 
posteriormente 

acabam secando.

Pulverização com produtos
recomendados até o início

da maturação.

Pulverização com fungicidas
de contato/ sistêmicos;

Calda bordalesa.

Pulverização na floração,
antes do fechamento do cacho

e 30 dias antes da colheita.
Finalizar com produtos

à base de Bacillus.

Pulverização na floração,
antes do fechamento do cacho

e 30 dias antes da colheita.
Finalizar com produtos

à base de Bacillus.

Pulverização antes do 
fechamento do cacho 

e 30 dias antes da colheita.

Pulverização após a colheita
com fungicidas triazóis ou 

enxofre. Aplicar a cada 
15 dias (2 a 3 vezes).

Produtos cúpricos (bordalesa)
não funcionam.

 A videira pode ser atacada por diversos 
patógenos que irão ocasionar o 
desenvolvimento de doenças. Caso 
medidas adequadas de controle não 
sejam tomadas, irão ocorrer perdas na 
produção, afetando também a qualidade 
do produto final (uva, vinho ou suco). A 
alta umidade relativa, a duração do 
molhamento foliar e a frequência de 
precipitações favorecem o processo 
i n f e c c i o s o  q u e  c u l m i n a r á  n o  
aparecimento dos sintomas das 
doenças. Conhecer e identificar 
corretamente cada uma delas é o 
primeiro passo para um controle mais 
eficiente.

Do estádio de grão-ervilha até a 
maturação da uva as principais doenças 
que podem ocorrer são: a antracnose, o 
míldio, as podridões do cacho e a 
mancha das folhas.

O controle não deve ser restrito apenas à 
aplicação de fungicidas, uma vez que para algumas doenças esta medida não 
tem sido eficaz. A utilização de outros métodos, como aqueles baseados nos 
princípios da regulação e da proteção (não são métodos, mas princípios), 
proporcionam maior eficiência no controle das doenças (Quadro 1).

A regulação compreende a adoção de medidas para alteração dos fatores 
ambientais favoráveis ao desenvolvimento da doença. Entre os métodos 
culturais que podem ser utilizados para o melhor controle das doenças fúngicas 
estão: 

    Poda verde e desbrota: propiciando melhor insolação, arejamento, redução do 
molhamento no interior da copa e melhor eficiência dos tratamentos 
fitossanitários; 

   Realização da limpeza e desbaste de cachos, eliminando focos iniciais das 
doenças;

   Manutenção das plantas de cobertura em baixa altura, evitando alta umidade 
próxima aos cachos de vinhedos em espaldeira.

A proteção de plantas visa à prevenção do contato direto do patógeno com a videira, 
geralmente pela aplicação de fungicidas. A eficiência da proteção depende das 
características do produto (fungicida ou produto biológico), bem como da estratégia 
de aplicação. O método, a época, a dose e o número de aplicações, bem como os 
produtos mais adequados, são aspectos que devem ser considerados nos 
programas de proteção. 

Figura 1. Sintoma de antracnose nas 
bagas.

Quadro 1. Recomendação do manejo das doenças da videira durante a fase de grão-
de-ervilha até a maturação da uva.

ü

ü

ü

Figura 5. Sintomas de 
mancha-das-folhas.

Figura 4. Sintomas de 
podridão-negra. (Foto:
Renata Gava)

Figura 2. Sintoma de 
podridão-cinzenta 

Figura 3. Sintoma de 
podridão-da-uva-madura.

Figura 6. Sintoma de
míldio.
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Responsabilidade Técnica: 
Lucas da Ressurreição Garrido - Embrapa Uva e Vinho

Mais informações entre em contato: Embrapa Uva e Vinho 
Rua Livramento, 515 - Bento Gonçalves, RS - Fone: (54) 3455-8000 

http://www.embrapa.br/uva-e-vinho

MANEJO INTEGRADO 
DAS DOENÇAS DA VIDEIRA

O período da pós-colheita é crucial para a longevidade do parreiral. As plantas 
continuam armazenando energia para a próxima safra, por isso a importância de 
manter a vegetação o maior tempo possível na planta até a queda natural das 
folhas. No caso das variedades americanas, fazer os tratamentos recomendados 
para o controle da mancha-das-folhas.

Pré-poda (a partir de Maio)

1) Retirar os ramos secos da planta e podar até encontrar o tecido interno sadio 
(verde) sem apodrecimentos. Efetuar o pincelamento de tinta látex + 
difeconazole ou pasta bordalesa para proteção;

2) Durante o período de dormência realizar a pulverização do tronco, ramos e 
gemas com calda sulfocálcica na concentração de 4º Bé, para redução de inóculo 
dos patógenos presentes na safra anterior;

3) Retirada de todos os restos culturais como ramos, cachos mumificados e 
troncos no solo dos vinhedos. Queimá-los ou usá-los para compostagem. Não 
deixar nas proximidades do vinhedo, pois são fontes de inóculo das doenças para 
a próxima safra.

CUIDADO APÓS A COLHEITA

MAIS INFORMAÇÕES

A Embrapa Uva e Vinho disponibiliza em seu portal na 
internet (www.embrapa.br/uva-e-vinho), diversas 

orientações para o manejo e controle adequado de 
pragas e doenças. Acesse nosso Portal e leia:

Vinte e Cinco Recomendações Técnicas para o Viticultor 
Controlar Melhor as Doenças e Pragas da Videira

https://www.embrapa.br/uva-e-vinho/busca-de-
publicacoes/-/publicacao/1023740/vinte-e-cinco-

recomendacoes-tecnicas-para-o-viticultor-controlar-
melhor-as-doencas-e-pragas-da-videira

Entre através do Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC, através 
do endereço: https://www.embrapa.br/fale-conosco/sac/. 

Busque assistência técnica junto às Instituições oficiais de Extensão 
Rural ou técnicos da iniciativa privada.
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