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1. NUTRIÇÃO MINERAL 

 

A análise química de uma planta apresenta praticamente todos os elementos 

químicos conhecidos, embora nem todos sejam necessários ao seu desenvolvimento. Ao 

analisar uma planta fresca, verifica-se que a água é o componente que se apresenta em 

maior proporção. Cerca de 90% a 95% da massa fresca da planta é formada por carbono 

(C), hidrogênio (H) e oxigênio (O). Esses constituintes orgânicos são elementos 

oriundos do ar e da água. Assim, o solo contribui com menos de 10% para a 

composição da planta, mas fornece elementos essenciais para o seu crescimento e 

produção, sendo o componente mais facilmente modificado pelo homem em suas três 

fertilidades: física, química e biológica.  

Dos elementos extraídos pela planta do solo, 14 são considerados essenciais,  

podendo ser classificados em dois grupos, de acordo com a quantidade em que se 

encontram nos solos e nos vegetais: 

• Macronutrientes: nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), 

magnésio (Mg) e enxofre (S). Quantidades exigidas em kg/ha. 

• Micronutrientes: boro (B), cobre (Cu), cloro (Cl), ferro (Fe), manganês 

(Mn), molibdênio (Mo), zinco (Zn) e níquel (Ni). Quantidades exigidas em 

g/ha. 

 

2. SINTOMAS DE DEFICIÊNCIA E EXCESSO DE NUTRIENTES EM 

VIDEIRA 

 



2.1. Nitrogênio (N) 

O nitrogênio é um dos nutrientes mais exigidos pela cultura da videira, sendo 

absorvido durante o início da brotação até o florescimento e no início do 

desenvolvimento das bagas. É absorvido, preferencialmente, na forma nítrica (NO3) e, 

em menor quantidade, na forma amoniacal (NH4).  Em razão da sua alta mobilidade na 

planta, os primeiros sintomas de deficiência se manifestam nas folhas mais velhas.  Os 

principais sintomas de deficiência de nitrogênio são: diminuição do crescimento das 

plantas; redução no tamanho das folhas (nanismo), que apresentam tonalidade verde 

pálida tendendo para amarela (clorose), necrosando e desprendendo-se com facilidade 

dos ramos (Figura 1); encurtamento dos entrenós; menor desenvolvimento do sistema 

radicular e baixa fertilização dos cachos (Terra, 2003).  

No caso de excesso de N, a videira se torna muito vigorosa, prolongando o 

período de crescimento vegetativo e retardando o amadurecimento do fruto,  com 

consequente formação de bagas aquosas e moles; maior sombreamento, o que pode 

levar à formação de cachos menores e com maior acidez; e aborto de flores. 

 

Figura 1 −−−− Sintomas de deficiência de nitrogênio: à esquerda, folha normal e à direita, 

clorose homogênea e folhas menores (Foto: Maurilo Monteiro Terra). 

 

2.2. Fósforo (P) 

A exigência de fósforo pela videira é relativamente pequena quando comparada 

com a de potássio, nitrogênio e cálcio. O P é absorvido principalmente na forma de 

H2PO4
-, apresentando alta mobilidade na planta; portanto, os  primeiros sintomas 

aparecem nas folhas mais velhas da videira. Os sintomas característicos de carência de P 

são o desenvolvimento de coloração vermelho-violácea marginal e internerval nas 



folhas velhas e o aparecimento de uma coloração vermelha nos pecíolos e nas nervuras 

principais e secundárias das folhas velhas (Figura 2). 

  

Figura 2 −−−−Sintomas de deficiência de fósforo em folhas de videira (Foto: Maurilo 

Monteiro Terra) 

 

2.3. Potássio (K) 

O potássio  é o elemento utilizado pela videira em maior quantidade, sendo 

absorvido na forma de íon K+. A necessidade de K é mais intensa na fase de lignificação 

dos ramos e maturação dos frutos. Em virtude da alta mobilidade do K dentro da planta, 

os primeiros sintomas de carência aparecem nas folhas mais velhas. Os sintomas 

característicos de carência de K são: o amarelecimento e posterior necrose das margens 

das folhas; o enrolamento dos bordos das folhas, tanto para baixo quanto para cima 

(Figura 3); folhas ásperas e corrugadas; e folhas intermediárias com escurecimentos 

entre as nervuras (Terra, 1984).  

 

Figura 3 −−−− Sintomas de deficiência de potássio em folhas de videira (Foto: Maurilo 

Monteiro Terra) 



O excesso de potássio pode provocar o dessecamento da ráquis, pela menor 

absorção de cálcio e magnésio. O dessecamento da ráquis ou seca parcial ou total do 

cacho é um distúrbio fisiológico que ocorre no início do amolecimento das bagas; é 

caracterizado pelo murchamento de bagas nas extremidades dos cachos e pode progredir 

para todo o racemo (Fráguas et al., 1996). Inicialmente, aparecem manchas escuras bem 

delimitadas sobre o eixo principal e na ramificação da ráquis, formando necroses do 

tecido (Figura 4A). Consequentemente, a circulação de seiva no cacho fica reduzida e, 

com a transpiração das bagas que se acentua na maturação, a perda de água induz ao 

murchamento (Figura 4B). As bagas ficam verdes, murcham, caem facilmente e 

mantém uma acidez elevada (Fráguas et al., 1996 e Fregoni, 1980). 

 

  

Figura 4 − Início do sintoma de dessecamento da ráquis: necrose da ráquis (A); 

murchamento das bagas, iniciando na extremidade do cacho, pelo distúrbio do 

dessecamento da ráquis (B). Fotos: Fráguas et al., 1996. 

 

As principais medidas de controle desse distúrbio fisiológico são: aplicar calcário 

dolomítico e adubações potássicas equilibradas (em função da análise química do solo e 

da diagnose foliar, coletando-se folhas ou pecíolo no pleno florescimento da videira); 

evitar vigor excessivo do vinhedo; fazer irrigações controladas; aplicar, 

preventivamente, sulfato de magnésio a 1%, em pulverizações semanais, do 

florescimento ao início do amolecimento das bagas.  

  

A B 



2.4. Cálcio (Ca) 

O cálcio é requerido pela videira em quantidade relativamente grande, sendo 

absorvido com íon Ca+2. O Ca é imóvel na planta, motivo pelo qual os sintomas de 

carência manifestam-se, primeiramente, nas folhas dos ponteiros ou nas mais novas. Os 

principais sintomas de carência de cálcio são assim caracterizados: redução do 

crescimento das plantas; presença de folhas novas com clorose marginal e internerval, 

que chegam a necrosar totalmente (Figura 5); enrolamento das margens das folhas 

novas para baixo; paralisação ou morte dos ponteiros das folhas (Figura 5) e baixo 

crescimento das raízes da videira. 

  

Figura 5 −−−− Sintomas de deficiência de cálcio na folha (esquerda) e no broto apical 

(direita) (Foto: Maurilo Monteiro Terra). 

 

2.5. Magnésio (Mg) 

O magnésio é medianamente requerido pela videira, sendo absorvido na forma de 

íon Mg+2. Em função da mobilidade na planta, os primeiros sintomas de carência 

manifestam-se nas folhas mais velhas, sendo o sintoma característico a clorose ou 

amarelecimento internerval das folhas velhas, permanecendo as suas nervuras com 

tonalidade verde (Figura 6) (Fregoni, 1980 e Terra, 1998). A deficiência de magnésio 

promove, também, redução do teor de açúcar no mosto e pode provocar o dessecamento 

da ráquis, por causa do desequilíbio da relação  K/Mg, com maior absorção de potássio 

(Fregoni, 1980).  

O aparecimento da carência de Mg na cultivar Niagara Rosada na região de 

Jundiaí é bastante comum, com manifestação dos sintomas no final do ciclo da cultura. 

Essa carência promove a queda prematura das folhas, o que acarreta brotações 

antecipadas nos meses de abril e maio, prejudicando a produção do ciclo seguinte.  Para 



solucionar tal problema, recomenda-se, após a colheita, a pulverização via foliar de 

sulfato de magnésio, na dose de 300 gramas por 100 litros de água, a cada 15 dias, 

durante dois meses (Terra, 2003). 

  

Figura 6 −−−− Sintomas de deficiência de magnésio em folhas de videira (Foto: Maurilo 

Monteiro Terra). 

 

2.6. Enxofre (S) 

O enxofre é praticamente imóvel na planta, motivo pelo qual os sintomas de 

carência manifestam-se inicialmente nas folhas mais novas (Terra, 1998). Os sintomas 

de deficiência de enxofre são semelhantes aos sintomas de deficiência de nitrogênio.  

Normalmente, não ocorre carência de S na videira, pois ele já é fornecido pela adubação 

com sulfato de amônio, superfosfato simples, sulfato de potássio e fungicidas à base de 

enxofre para controle de doenças, bem como pela atmosfera, produto da poluição em 

áreas industrializadas (Fregoni, 1980). 

 

Figura 7 −−−− Sintomas de deficiência de enxofre: acima, folhas com clorose e abaixo, 

folha normal (Foto: Maurilo Monteiro Terra). 

 



2.7. Boro (B) 

O boro é um micronutriente muito importante para a videira, sendo absorvido na 

forma BO3
---. Os primeiros sintomas de carência de B aparecem nos órgãos mais novos 

da videira, em virtude da sua imobilidade na planta. Os sintomas de carência de boro 

compreendem o amarelecimento das áreas internervais das folhas apicais (Figura 8) e a 

má formação dos cachos, com presença de bagas normais entremeadas com bagas 

pequenas (Figura 9), das quais algumas são alongadas e com superfícies deprimidas e 

escuras na casca, e muitas delas apresentam necrose da polpa, bem visível quando 

verde, além de bagas com manchas de cor chumbo na polpa do fruto (Fregoni, 1980 e 

Terra, 2003). 

 

Figura 8 −−−− Sintomas de deficiência de boro na folha da videira: à esquerda, folha 

normal e à direita, folha com amarelecimento das áreas internervais (Foto: Hugo 

Kuniyuki). 

  

Figura 9 −−−− Sintomas de deficiência de boro no cacho e nas bagas da  videira (Foto: 

Hugo Kuniyuki). 



A deficiência do boro, associada a condições climáticas, está relacionada à 

ocorrência da polinização deficiente em videira. O sintoma caracteriza-se pela retenção 

da caliptras por ocasião da antese, causando a queda dos botões florais (Figura 10) e, 

consequentemente, a diminuição da frutificação. Ocorre o aparecimento de bagas de 

tamanho reduzido (cachos mal formados), o que deprecia, consideravelmente, a 

qualidade da uva. Aparecem manchas cinzas escuras na película e polpa das bagas, 

sendo esse sintoma denominado mal do chumbo ou chocolate das bagas (Fráguas, 

1996). 

 

 

Figura 10 −−−− Retenção da caliptra de botões florais na cv. Concord em razão da 

deficiência de boro (esquerda); floração normal (direita). Foto: Fráguas, 1996.  

 

Dentre as principais causas relacionadas ao aparecimento desse sintoma, 

destacam-se:  vigor excessivo das plantas, por causa do excesso de adubação 

nitrogenada antes do florescimento; excesso de produção; lixiviação do boro em 

condições de solo ácido e adsorção do boro no solo em condições de solo alcalino 

(Terra, 2003 e Fráguas, 1996). 

 Como medida de controle, recomenda-se verificar a adubação nitrogenada em 

plantas muito vigorosas, evitando-se a aplicação na ocasião do florescimento. Como 

tratamento preventivo, aplicar de 10 a 20 gramas de bórax por planta no solo, logo após 

a poda, ou realizar três pulverizações com 1g de ácido bórico/L de água antes do 

florescimento, em intervalos semanais, devendo-se direcionar a pulverização aos 

cachos, em função da imobilidade do boro na planta.  

O excesso de boro provoca uma anomalia nas folhas das plantas, cujos sintomas 
são clorose, necrose, crestamento e enrolamento dos bordos foliares para cima (Figura 
11). Para o controle da toxicidade de boro é recomendada a lixiviação desse nutriente 
mediante a inundação do terreno com irrigações pesadas. 



  

Figura 11 Sintomas de fitotoxicidade de boro em folhas de videira. Foto: Maurilo 

Monteiro Terra.  

 

2.8. Cobre (Cu) 

A mobilidade do cobre é limitada, levando-o a ser considerado imóvel na planta. 

Logo, os primeiros sintomas de deficiência manifestam-se nas folhas mais novas. (Terra 

et al., 1998). Normalmente, a videira está bem suprida de Cu, pois ele é fornecido pelas 

pulverizações com vários fungicidas cúpricos e calda bordalesa, comumente usados na 

viticultura (Fregoni, 1980).  

 

2.9. Ferro (Fe) 

Em virtude da sua imobilidade na planta, os sintomas de deficiência manifestam-

se primeiramente, nas folhas mais novas. Ocorre o amarelecimento das folhas e dos 

brotos novos, permanecendo verdes apenas as nervuras; as folhas ficam com aparência 

de um reticulado fino (Figura 11) (Terra et al., 1998). Sintomas de deficiência de ferro 

são dificilmente encontrados nos solos brasileiros, tendo em vista serem ricos em óxidos 

de ferro.  

 



Figura 12 −−−− Sintomas de deficiência de ferro em folhas de videira (Foto: Maurilo 

Monteiro Terra). 

 

2.10. Manganês (Mn) 

O manganês apresenta baixa mobilidade na planta, portanto os sintomas de 

deficiência manifestam-se, primeiramente, nas folhas mais novas.  A planta com 

deficiência apresenta as partes apicais mortas, aspecto clorótico geral e amarelecimento 

internerval das folhas, permanecendo a área próxima a nervuras com coloração verde, 

formando um reticulado grosso (Figura 12) e provocando retardamento no 

florescimento e na maturação dos frutos. Os sintomas se assemelham à carência de 

ferro, zinco e magnésio (Terra et al., 1998).  

 

Figura 13 −−−− Sintomas de deficiência de manganês em folhas de videira (Foto: Maurilo 

Monteiro Terra). 

 

2.11. Zinco (Zn) 

O zinco é necessário para a formação da auxina, para o alongamento dos entrenós 

e na formação de cloroplastos e amido. É imóvel na planta, com os primeiros sintomas 

aparecendo nas folhas mais novas. Os sintomas característicos são: tamanho pequeno 

das folhas; aspecto clorótico das folhas apicais (Figura 13); folhas com enrugamento ao 

longo da nervura e seio peciolar aberto ou completamente fechado. Os sintomas 

assemelham-se aos da carência de manganês ou de ferro. Geralmente, a videira está bem 

suprida de zinco, pois ele é fornecido por pulverizações com vários fungicidas à base de 

Zn, comumente usados na viticultura (Fregoni, 1980 e Terra et al., 1998).  



 

Figura 14 −−−− Sintomas de deficiência de zinco em folhas de videira (Foto: Maurilo 

Monteiro Terra). 

 

3. ANÁLISE DE SOLO 

 A amostragem de solo é a primeira etapa em um programa de calagem e 

adubação, sendo um importante critério para refletir as condições de fertilidade da área 

amostrada. As principais ferramentas utilizadas para amostragem de solo são: trado 

holandês, trado calador, trado de rosca, trado caneca, pá-de-corte e trado fatiador 

(Figura 15). 

 

Figura 15 – Ferramentas para amostragem de solo e procedimento para a preparação da 

amostra a ser enviada ao laboratório. Fonte: Anghinoni e Gianello, 2004. 

 

Na implantação de um vinhedo, devem-se coletar 20 subamostras por gleba 

homogênea, formando, assim, uma amostra composta, separadamente nas 

profundidades de 0 a20cm e de 20 a 40cm. Para um vinhedo em produção, devem-se 



coletar 20 subamostras entre ruas em áreas não adubadas de cada gleba, formando uma 

amostra composta e outras 20 subamostras na faixa de solo adubada, que refletem 

melhor os tratamentos aplicados nos anos anteriores, formando outra amostra composta. 

Todas as subamostras devem ser retiradas separadamente a duas profundidades, de 0 a 

20cm na camada superficial do solo, e de 20 a 40cm no subsolo, com o fim de avaliar a 

acidez e os teores de nutrientes.  A análise de solo deve ser repetida em intervalos de 

dois a três anos, preferencialmente nos meses de abril e maio. 

 

3.1. Calagem  

Os corretivos da acidez do solo mais usados no Brasil são as rochas calcárias 

moídas, chamadas de calcários, sendo classificados em decorrência da concentração de 

MgO, em calcíticos com menos de 5%, magnesianos entre 5 e 12% e dolomíticos com 

mais de 12%, havendo também o calcário calcinado. No entanto, ainda podem ser 

utilizados para correção da acidez os silicatos, óxidos e hidróxidos de cálcio e 

magnésio. Os principais objetivos da calagem são: elevação do pH do solo na faixa 

entre 6,0 e 6,5, em que se obtém maior disponibilidade de nutrientes; fornecimento de 

cálcio e magnésio para a planta; estímulo ao crescimento de micro-organismos no solo; 

e neutralização ou redução dos efeitos tóxicos do alumínio e/ou manganês do solo. 

No Estado de São Paulo, para a determinação da necessidade de calagem, utiliza-

se o método baseado na elevação da saturação por bases. Para o cálculo da necessidade 

de calagem, utiliza-se a expressão abaixo: 

NC (t/ha) = CTC x (V2 – V1) 

  10 X PRNT 

Onde: 

NC – necessidade de calagem, expressa em t/ha; 

CTC – capacidade de troca de cátions do solo, expressa em mmolc/dm
3 

V2 – % saturação por bases que se deseja chegar. 

V1 - % saturação por bases inicial 

Para a cultura da videira, recomenda-se a aplicação de calcário para elevar a 

saturação por bases a 80% (V2), utilizando-se, preferencialmente, o calcário dolomítico. 

Ressalta-se que, pela expressão acima, a recomendação é dada para a correção do solo 

na camada de 0 a 20cm. Assim, caso a incorporação seja feita até 40cm de 

profundidade, há necessidade de multiplicar por dois o valor obtido. 



Na implantação de um vinhedo, o calcário deverá ser aplicado, a lanço, da forma 

mais uniforme possível, quatro meses antes do plantio dos porta-enxertos e depois ser 

incorporado tão profundamente quanto possível. Para isso, no preparo do solo, 

recomendam-se as seguintes operações: 

• subsolagem ou aração profunda; 

• distribuição uniforme do calcário; 

• gradagem superficial, visando fazer uma pré-incorporação do calcário; 

• aração mais profunda para incorporação do calcário; 

• gradagem superficial, se necessário, para nivelamento da área (não 

recomendada para áreas com declives acentuados). 

Quando a quantidade de calcário for superior a 5t/ha, deve-se parcelar a aplicação 

em duas vezes, seguindo a sequência: 

• aplicação da metade da quantidade; 

• gradagem superficial; 

• aração; 

• aplicação da outra metade da quantidade; 

• gradagem; 

• aração; 

• gradagem superficial, se necessário, para nivelamento da área (não 

recomendada para áreas com declives acentuados). 

No vinhedo em produção, a calagem deverá ser feita com antecedência de pelo 

menos um mês, em relação à aplicação dos adubos, sendo aplicado o calcário a lanço 

em área total do vinhedo. 

 

4. ADUBAÇÃO 

As adubações devem ser feitas de acordo com a ocasião e o tipo de uvas. 

Normalmente são utilizadas na implantação do vinhedo, na formação (após enxertia) e 

para produção, seja no caso de uvas finas para mesa e vinho seja para uvas comuns para 

mesa, vinho e suco. 

 

4.1. Uvas finas para mesa e vinho 

 



Cultivares: Itália, Rubi, Benitaka, Brasil, Redimeire, Redglobe e Centennial Seedless, 

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah e Chardonnay. 

Espaçamento: 4,0 a 5,0m x 2,5 a 4,0m (500 a 1.000 plantas/ha). 

 

4.1.1. Adubação de implantação 

No preparo do solo, antes do plantio do porta-enxerto, aplicar, por cova, 30 litros 

de esterco de curral, ou 8 litros de esterco de galinha, ou 2.000g de torta de mamona e 

1kg de calcário dolomítico, em mistura com a melhor terra de superfície e com a 

adubação mineral, de acordo com a análise de solo. As quantidades de nutrientes a 

serem aplicados são expressas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Recomendação de adubação para implantação de vinhedo de uvas finas  

P resina, mg/dm3
 K+ trocável, mmolc/dm

3
 

0-12 13-30 > 30 0 – 1,5 1,6 – 3,0 > 3,0 
--------------------P2O5 g/cova---------------- ---------------------K2O g/cova--------------- 

300 200 100 150 100 50 
Fonte: Terra et al. 1997. 

Aplicar, em cobertura, aos 60 e 120 dias após o plantio dos porta-enxertos, 30g de 

N por planta, por vez. 

 

4.1.2. Adubação de formação (após a enxertia) 

Após a enxertia, aplicar, de acordo com a análise de solo, as quantidades de 

nutrientes expressas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Recomendação de adubação de formação para variedades de uvas finas  

 P resina, mg/dm3 K+ trocável, mmolc/dm
3 

Nitrogênio 0-12 13-30 > 30 0–1,5 1,6–3,0 > 3,0 
N, g/planta P2O5 g/planta K2O g/planta 

60 150 100 50 100 70 50 
Fonte: Terra et al. 1997. 

Essa adubação deve ser feita em cobertura, ao lado das plantas, parcelando em três 

vezes, sendo a primeira 30 dias após a brotação e as demais até dezembro.  

 

4.1.3. Adubação para produção 

Antes da poda de produção, aplicar a adubação mineral de acordo com a análise 

de solo e a meta de produtividade, de acordo com a Tabela 3. 



 

Tabela 3 - Recomendação de adubação de produção para variedades de uvas finas  

  P resina, mg/dm3 K+ trocável, mmolc/dm
3 

Meta de 
Produtividade 

Nitrogênio 0-12 13-30 > 30 0 – 1,5 1,6 – 3,0     > 3,0 

t/ha N, kg/ha -----------------P2O5 kg/ha-----------
---- 

-----------------K2O kg/ha -------------
---- 

<23 100 400 240 120 320 200 120 
23 – 35 125 500 300 150 400 250 150 
>35 150 600 360 180 480 300 180 

Fonte: Terra et  al. 1997. 

 

Essa adubação precisa ser parcelada em três vezes. A primeira parcela de 

adubação, que deve ser aplicada um mês antes da poda, precisa conter 100% do P e 50% 

do K, juntamente com 40t/ha esterco de curral ou 6t/ha de cama de frango ou 2,5t/ha de 

torta de mamona. Recomenda-se fazer essa adubação em covas próximas às plantas ou 

em sulcos no meio da entrelinha de plantio. Após a poda, quando os ramos estiverem 

com duas ou três folhas separadas, aplicar 50% da dose de N. O restante do N e K deve 

ser aplicado quando as bagas estiverem entre os tamanhos de chumbinho à meia baga. 

Nas adubações com N e K realizadas após a poda, os fertilizantes são distribuídos ao 

redor das plantas. Quando o teor de boro no solo for inferior a 0,20mg/dm3 aplicar 10 a 

20g de bórax por planta.  

 

4.2. Uvas comuns para mesa, vinho e suco 

 

Cultivares:  Niagara Branca, Niagara Rosada, Vênus, Isabel, Seibel 2, IAC 138-22 

_Máximo, IAC 116-31, Rainha, Concord e Bordô. 

Espaçamento: 1,7 a 2,0 x 0,8 a 1,0m (5.000 a 7.353 plantas/ha). 

 

4.2.1. Adubação de implantação 

No preparo do solo, antes do plantio do porta-enxerto, aplicar, por cova, 10 litros 

de esterco de curral, ou 3 litros de esterco de galinha, ou 500g de torta de mamona e 1kg 

de calcário dolomítico, em mistura com a melhor terra de superfície e com a adubação 

mineral, de acordo com a análise de solo. As quantidades de nutrientes a serem 

aplicados são expressas na Tabela 4.  

 



Tabela 4 - Recomendação de adubação para implantação de vinhedo de uvas 

comuns  

P resina, mg/dm3
 K+ trocável, mmolc/dm

3
 

0-12 13-30 > 30 0 – 1,5 1,6 – 3,0 > 3,0 
P2O5 g/cova K2O g/cova 

80 60 40 40 30 20 
Fonte: Terra et al. 1997. 

 

Considerando o espaçamento de 2 x 1m (5 mil plantas/ha), aplicar, em cobertura, 

aos 60 e 120 dias após o plantio dos porta-enxertos, 20g de N por planta, por vez.  

 

4.2.2. Adubação de formação (após a enxertia) 

Após a enxertia aplicar, de acordo com a análise de solo, as quantidades de 

nutrientes expressas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Recomendação de adubação de formação para variedades de uvas 

comuns  

 P resina, mg/dm3 K+ trocável, mmolc/dm
3 

Nitrogênio 0-12 13-30 > 30 0 – 1,5 1,6 – 3,0     > 3,0 
N, g/planta P2O5 g/planta K2O,  g/planta  

20 30 20 10 30 20 10 
Fonte: Terra et al. 1997. 

 

Essa adubação deve ser realizada em cobertura, ao lado das plantas, parcelando 

em três vezes, sendo a primeira 30 dias após a brotação e as demais até dezembro. 

Considera-se as quantidades recomendadas na Tabela 5 utilizando o espaçamento de 2 x 

1m (5.000 plantas/ha). Em plantios mais adensados, é necessário ajustar a dose 

recomendada. 

 

4.2.3. Adubação para produção 

Antes da poda de produção, aplicar a adubação mineral de acordo com a análise 

de solo e a meta de produtividade, de acordo com a Tabela 6. 

Tabela 6 - Recomendação de adubação de produção para variedades de uvas 

comuns  

  P resina, mg/dm3 K+ trocável, mmolc/dm
3 

Meta de 
Produtividade 

Nitrogênio 0-12 13-30 > 30 0 – 1,5 1,6 – 3,0     > 3,0 



t/ha N, kg/ha -----------------P2O5, kg/ha----------
---- 

-----------------K2O, kg/ha ------------
--- 

<13 70 320 180 80 225 110 60 
13 – 22 100 400 250 100 300 150 75 
>22 130 500 310 120 380 190 90 

Fonte: Terra et. al. 1997. 

 

Essa adubação deve ser parcelada em três vezes. A primeira parcela de adubação, 

um mês antes da poda, deve conter 100% do P e 50% do K, juntamente com 40t/ha 

esterco de curral ou 6t/ha de cama de frango ou 2,5t/ha de torta de mamona. 

Recomenda-se fazer essa adubação em covas próximas às plantas ou em sulcos no meio 

da entrelinha de plantio. Após a poda, quando os ramos estiverem com duas  a três 

folhas separadas, aplicar 50% da dose de N. Aplicar o restante do N e K deve ser 

aplicado quando as bagas estiverem entre os tamanhos de chumbinho a meia baga. Nas 

adubações com N e K realizadas após a poda, os fertilizantes ao redor das plantas. 

Quando o teor de boro no solo for inferior a 0,20mg/dm3, aplicar 10 a 20g de bórax por 

planta. 

 

5. DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DA VIDEIRA 

  

As alterações fisiológicas em decorrência de desequilíbrios nutricionais tornam-se 

mais evidentes nas folhas. Por essa razão, os diagnósticos nutricionais das plantas são 

feitos pela técnica denominada diagnose foliar. Para a videira, o critério de diagnose 

foliar que vem sendo mais utilizado para a interpretação dos resultados de análise foliar 

é a faixa de concentração. O Instituto Agronômico de Campinas recomenda a coleta da 

folha completa na época do pleno florescimento da videira. Deve-se coletar a folha 

recém-madura mais nova, que coincide com aquela oposta ao primeiro cacho (Figura 

15), contada a partir do ápice dos ramos produtivos da videira. Deve-se amostrar 100 

folhas por vinhedo.  



 

Figura 16 – Folha a ser amostrada na época do pleno florescimento da videira: oposta 

ao último cacho do ramo. Fonte: Marco Antonio Tecchio. 

 

As faixas de concentração, recomendadas pelo Instituto Agronômico de 

Campinas, são divididas em cinco níveis, conforme mostra a seguinte Tabela 7. 

 

Tabela 7 −−−− Faixas de teores de macronutrientes (g kg-1) e micronutrientes (mg kg-1) 

na folha completa, o limbo e o pecíolo coletados durante o pleno florescimento da 

videira  

  

Fonte: Terra, 2003. 
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