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Resumo 

A traça-da-uva, Lobesia botrana, é praga-chave da vinha na Região Demarcada do 

Douro (RDD). A importância económica desta praga, a par da necessidade de reduzir o uso de 

inseticidas químicos, tem vindo a despertar particular interesse para o uso da confusão sexual 

(CS), que está em curso na RDD desde 2000, embora com resultados nem sempre 

satisfatórios. Com este trabalho pretendeu-se avaliar, através da análise de dados recolhidos 

entre 2000 e 2019, a influência, na intensidade do ataque da praga, da casta (castas tintas e 

castas brancas com representatividade na RDD), ano, sub-região e geração do inseto. Por 

outro lado, através do trabalho realizado em 2019, pretendeu-se avaliar, em quatro castas 

tintas com diferentes níveis de suscetibilidade ao ataque de L. botrana (Touriga Franca, Tinta 

Barroca, Touriga Nacional e Sousão), características responsáveis pelas diferenças de 

suscetibilidade designadamente características morfológicas das inflorescências/cachos 

(pubescência, peso, comprimento, largura, compactação, volume e número de bagos), a 

textura dos bagos (resistência à perfuração, compressão e estrutura da película) e a 

quantificação dos extratos da película (análise química). Os resultados mostram que a 

intensidade do ataque de traça-da-uva variou de acordo com: (1) a casta (a T. Franca, no caso 

das castas tintas, e a Malvasia Fina, no caso das castas brancas, foram tendencialmente as 

mais atacadas); (2) o ano (o ataque variou de acordo com a condições climáticas de cada ano, 

embora se tenha verificado que, tendencialmente, tem vindo a diminuir ao longo dos anos); e 

(3) a sub-região (menor intensidade do ataque no Douro Superior, do que no Cima Corgo e 

Baixo Corgo). Para a mesma data de amostragem, as larvas com origem na T. Franca foram 

as que, em geral, estavam num instar larvar mais avançado. Dos fatores analisados, a 

pubescência e a precocidade das inflorescências parecem poder influenciar o ataque da 

primeira geração, pois as inflorescências de T. Franca eram as que se apresentavam mais 

desenvolvidas e com menos pubescência. No caso dos cachos, a T. Franca foi a que 

apresentou maior compactação, o que poderá justificar o maior ataque frequentemente 

observado. A T. Nacional (uma das castas menos atacadas) foi a que apresentou maior 

resistência à perfuração. A análise dos extratos das películas das castas T. Franca e Sousão 

permitiram verificar que a segunda apresentou maior percentagem de peso de extratos da 

película do que a primeira, o que poderá sugerir alguma relação entre este parâmetro e o 

ataque observado. Por outro lado, verificou-se que, em ambas as castas, os bagos atacados 

apresentam maior percentagem de peso de extratos do que os bagos não atacados.  



 

    VI 

 

Palavras-chave: castas; confusão sexual; estragos; proteção da vinha. 



 

    VII 

 

Abstract  

 The European Grape Moth (EGM), Lobesia botrana, is a key pest of the vine in the 

Douro Demarcated Region (DDR). The economic importance of this pest, together with the 

need to reduce the use of chemical insecticides has been of particular interest in the use of 

mating disruption (MD), which has been underway in the DDR since 2000, although with 

results that are not always satisfactory. In this way, through the analysis of data collected 

from 2000 to 2019, the influence of the grapevine cultivar, the year, the sub-region and the 

insect generation on EGM infestation. On the other hand, through the work carried out in 

2019, four red grape cultivars with different levels of susceptibility to the attack of L. botrana 

(Touriga Franca, Tinta Barroca, Touriga Nacional and Sousão) were also evaluated, 

characteristics responsible for the differences in susceptibility, namely morphological 

characteristics of the inflorescences/bunches (hairiness, weight, length, width, compaction, 

volume and number of berries), the texture of the berries (resistance to perforation, 

compression and skin structure) and the quantification of the skin extracts (chemical 

analysis). The results show that the infestation of EGM varies according to: (1) the grapevine 

cultivar (T. Franca and Malvasia Fina, in the case of red and white respectively grape varieties 

tends to be the most infested cultivars); (2) the year (infestation is dependent on the climatic 

conditions of the year but, tendentially, has been decreasing over the years); and (3) the sub-

region (lower in the Douro Superior than in the Cima Corgo and Baixo Corgo). In the same 

sampling date, larvae from T. Franca were those that, in general, were in a more advanced 

larval instar. Of the analyzed factors, hairiness and early of the inflorescence seem to 

influence the first generation infestation, since the inflorescences of T. Franca showed more 

early and less pubescence. In the case of bunches, T. Franca presented the highest compaction 

index, which could justify the greater preference, frequently observed. T. Nacional (one of the 

least attacked grape varieties) presented the highest resistance to perforation. The analysis of 

the extracts of the skin of T. Franca and Sousão cultivars allowed to verify that the second had 

a higher percentage of extracts weight than the first cultivar, which may suggest some relation 

between this parameter and the observer attack. On the other hand, it was found that, in both 

cultivars, the infested berries have a higher percentage of weight of the extracts than non-

infested ones. 

 

Keywords: grape varieties; mating disruption; damage; vineyard. 
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1- Introdução geral  

A traça-da-uva, Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Tortricidae), 

é uma das mais importantes pragas da vinha na Europa meridional, incluindo a Região 

Demarcada do Douro (RDD), onde desenvolve três gerações anuais, podendo desenvolver 

uma quarta geração sob condições de verões quentes e/ou prolongados (Pinheiro, 2007; 

Pereira et al., 2012; Carlos et al., 2018).  

Na RDD, os estragos provocados por este inseto variam entre anos, sub-regiões, 

gerações e castas, mas podem, na vindima, chegar a atingir 90% de cachos atacados (Carlos et 

al., 2018). Para além dos estragos diretamente causados pelas larvas, ao alimentarem-se dos 

botões florais e bagos, os ataques da praga criam condições favoráveis ao desenvolvimento de 

podridões como a podridão-cinzenta, Botrytis cinerea (Ioriatti et al., 2011).  

Tradicionalmente a proteção da vinha contra esta importante praga tem sido feita com 

recurso à aplicação de inseticidas químicos. Contudo, a crescente preocupação da opinião 

pública sobre os efeitos secundários destes produtos, a par das restrições impostas pela 

legislação Europeia ao seu uso, têm incentivado o desenvolvimento de estratégias de proteção 

alternativas. Entre estas estratégias tem particular interesse, o uso da confusão sexual (CS) 

(Witzgall et al., 2010). Trata-se de um método baseado na saturação da atmosfera da vinha 

com um análogo da feromona sexual emitida pelas fêmeas para atraírem os machos com vista 

ao acasalamento. No método da CS interfere-se com a comunicação feromonal entre machos 

e fêmeas e consequentemente com o seu encontro e acasalamento, de onde resulta uma 

redução da descendência produzida pela praga e, consequentemente, dos estragos causados 

nas áreas onde a CS é aplicada.  

Entre as vantagens da CS, destacam-se a sua especificidade (apenas interfere com o 

comportamento da praga, possibilitando a ação dos inimigos naturais) e a ausência de 

toxicidade para o aplicador, consumidor e meio ambiente (Witzgall et al., 2010). 

A CS está a ser aplicada na RDD desde 2000, com resultados nem sempre 

satisfatórios. Pelo reconhecido interesse do método, tem vindo a ser desenvolvido desde então 

um esforço conjunto da parte de investigadores, técnicos e viticultores tendo por objetivo 

identificar os constrangimentos existentes ao seu uso com êxito na RDD. Entre os 

constrangimentos entretanto identificados referem-se: o elevado potencial biótico do inseto na 

região, as altas temperaturas registadas no verão, levando à exaustão da feromona nos 
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difusores, a orografia da região (fortes declives), e a fragmentação das parcelas (Carlos et al., 

2010). Entretanto, diversos estudos de campo e laboratório referem a influência da casta de 

videira na intensidade do ataque de L. botrana, aspeto que, de acordo com Ioratti et al. (2011), 

deverá ser tido em atenção no desenvolvimento de um programa de CS contra a praga. Na 

perspetiva de contribuir para esclarecer este tema, e porque a informação disponível sobre o 

mesmo é escassa ou, mesmo, inexistente, considera-se importante conhecer a suscetibilidade, 

a L. botrana, das principais castas de videira da RDD e identificar as características/fatores 

que condicionam essa suscetibilidade. 

Nas condições expostas, o presente trabalho teve como objetivos:  

(i) analisar a intensidade do ataque da traça-da-uva, L. botrana, em diferentes castas de 

videira da RDD e avaliar o impacto da geração, ano e sub-região, nessa intensidade do ataque, 

tendo por base dados de campo recolhidos ao longo de vários anos;  

(ii) estudar a influência, no desenvolvimento larvar de L. botrana de quatro castas de 

videira com significado económico na RDD (i.e. Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta 

Barroca e Sousão); 

(iii) procurar identificar as características responsáveis pelas diferenças de 

suscetibilidade observadas entre castas, aos ataques de L. botrana (características 

morfológicas das inflorescências e do cacho; resistência à perfuração e compressão; análise 

das camadas e quantificação dos extratos da película dos bagos). 

O objetivo final consistiu em, na base de conhecimento obtido, contribuir para 

melhorar a eficácia dos meios usados na proteção contra a praga, em particular no que 

respeita ao uso da CS. 
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2- Breve nota sobre a traça-da-uva, Lobesia botrana (Denis & Schifermüller) 

2.1- Morfologia e bioecologia.  

Morfologia 

A traça-da-uva, Lobesia botrana (Denis & Schifermüller) é um inseto da ordem dos 

lepidópteros que, como tal, passa durante o seu desenvolvimento por quatro fases distintas: 

ovo, larva, pupa e adulto.  

Os ovos, com menos de 1 mm, têm forma lenticular e ligeiramente elipsoidal (Figura 

1-A). Apresentam coloração translúcida a amarelada e numa fase final do desenvolvimento 

um ponto negro, “cabeça negra”, que corresponde ao estado de pré-eclosão da larva (Carlos, 

2007; Pinheiro, 2007; Botton et al., 2014).  

Durante o desenvolvimento larvar a traça-da-uva passa por cinco instares. Quando 

eclodem, as larvas têm cerca de 1 mm e no final do desenvolvimento atingem cerca de 1 cm 

(Figura 1-B) (Carlos, 2007; Pinheiro, 2007; Botton et al., 2014). A determinação dos instares 

larvares pode ser baseada na medição da largura da cápsula cefálica (Delbac et al., 2010). Os 

mesmos autores referem ainda que, para o mesmo instar, a largura da cápsula cefálica 

aumenta significativamente ao longo do ano, de acordo com a geração e é influenciada pela 

fenologia da videira.  

A pupa, que ocorre após a larva completar o desenvolvimento, mede 

aproximadamente 5 mm de comprimento; inicialmente tem coloração esbranquiçada ou 

esverdeada, que passa gradualmente a castanha-escura e é coberta por um casulo de cor 

esbranquiçada (Figura 1-C) (Pinheiro, 2007; Botton et al., 2014). Dependendo da geração, a 

pupa pode estar abrigada no interior da inflorescência/cacho, na dobra das folhas ou no 

ritidoma das videiras (Carlos, 2007).  

O adulto tem coloração castanha com manchas acinzentadas, com 6 a 8 mm de 

envergadura e 11 a 13 mm de comprimento (Figura 1-D), sendo os machos ligeiramente mais 

pequenos do que as fêmeas (Carlos, 2007; Pinheiro, 2007; Botton et al., 2014). 
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Bioecologia 

A traça-da-uva hiberna sob a forma de pupa abrigada no ritidoma das videiras. No 

final do inverno, início da primavera, (geralmente em meados de março), emergem os 

primeiros adultos hibernantes (primeiro voo anual) (Pinheiro, 2007; Carlos, 2010) (Figura 3). 

Na videira, a postura inicia-se, geralmente, a partir de meados/finais de maio, quando esta se 

encontra no estado fenológico H (botões florais separados) na escala de Baggiolini (1952) 

(Anexo A). Após um período de incubação de aproximadamente sete a oito dias, as larvas 

eclodem, perfurando e alimentando-se dos botões florais (Figura 2-A), unindo-os com fios de 

seda (ninhos) (Figura 2-B) (Pinheiro, 2007; Carlos, 2007). Esta primeira geração, considera-

se exclusivamente antófaga, pois alimenta-se de inflorescências/flores, já as gerações 

seguintes consideram-se carpófagas, uma vez que se alimentam de bagos (Markheiser et al., 

2020). Os adultos resultantes desta geração surgem em meados de junho, dando origem ao 

segundo voo anual (Carlos et al., 2018) (Figura 3). 
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Figura 1: Ovo (A), larva (B), pupa (C) e adulto (D) de Lobesia botrana (A e 

B – fotografias do autor; C – fotografia cedida por Cristina Carlos (ADVID); 

D – fotografia cedida por Fátima Gonçalves (UTAD)). 

A 

 

B 

 

B 

 

B 

C 

 

B 

 

B 



 

    5 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

A segunda geração inicia-se em meados de junho (Figura 3) e as fêmeas de traça-da-

uva efetuam a postura nos cachos, quando a videira se encontra no estado fenológico K (bago 

de ervilha) e início do L (cacho fechado) na escala de Baggiolini (1952) (Pinheiro, 2007). 

Após um período de incubação de aproximadamente três a cinco dias, em condições ótimas, 

as larvas eclodem e, com o auxílio das suas fortes mandíbulas perfuram a película para se 

alimentarem dos bagos verdes que, no caso de temperaturas elevadas e humidade relativa 

reduzida, acabam por secar (Pinheiro, 2007). Caso a humidade relativa seja elevada, pode 

haver instalação de podridão-cinzenta e podridão-acética precoce (Carlos, 2007). Os adultos, 

após o estado de pupa, surgem em finais de julho originando o terceiro voo anual (Figura 3) 

(Carlos et al., 2018).  

A terceira geração inicia-se em finais de julho e decorre durante o período de 

maturação das uvas, quando a videira se encontra no estado fenológico M (pintor/maturação), 

na escala de Baggiolini (1952) (Figura 3). Nesta geração, o período de incubação dos ovos é 

de cinco a sete dias e as larvas têm um comportamento semelhante ao das da segunda geração 

(Reymão, 2003). O ataque desta geração é mais preocupante, já que com a maturação do bago 

mais avançada e os teores de açúcares mais elevados conduzem, em determinadas condições 

microclimáticas, à instalação de podridão-cinzenta e podridão-acética (Carlos & Aguiar, 

2006).  

Figura 2: Larva (A) e ninhos (B) da primeira geração de Lobesia botrana (fotografias cedidas por Fátima 

Gonçalves (UTAD)). 
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Dependendo dos anos, os primeiros indivíduos da terceira geração são capazes de 

completar o seu desenvolvimento, originando um quarto voo anual (Figura 4), e podendo dar 

origem a uma quarta geração. 

O número de gerações é dependente do fotoperíodo (período de exposição solar), que 

atua na indução da diapausa (suspensão temporária do desenvolvimento), e da temperatura 

que atua na taxa de desenvolvimento (CABI, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ciclo biológico de Lobesia botrana 

(Fonte: Carlos, 2007). 
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Figura 4: Curva de voo da traça-da-uva, registada na Quinta de S. Luíz na Região 

Demarcada do Douro em três anos diferentes. * evidencia o 4º voo que ocorreu em 2013 

(Fonte: Carlos, 2017). 

 

Datas  



 

    7 

 

Apesar do hospedeiro principal da traça-da-uva ser a videira, este inseto tem cerca de 

quarenta hospedeiros alternativos (Ioriatti et al., 2011) o que facilita a sua sobrevivência e 

dispersão. Possivelmente, a seleção destes hospedeiros está estreitamente ligada à 

disponibilidade de alimento. Assim, a traça-da-uva eventualmente aproveita-se destes 

hospedeiros alternativos quando a videira não se encontra no estado de desenvolvimento 

adequado (Ioriatti et al., 2011). Dos hospedeiros referenciados na bibliografia (Ioriatti et al., 

2011; CABI, 2020), o trovisco, Daphne gnidium, e a oliveira, Olea europaea, são dos 

predominantes na RDD, tendo já sido observadas larvas de traça-da-uva a alimentarem-se de 

botões florais destes dois hospedeiros e, no caso do trovisco, também de folhas.  

 

2.2- Estragos e prejuízos causados 

A traça-da-uva, dependendo da geração, alimenta-se das inflorescências ou dos cachos 

da videira, causando estragos de natureza quer quantitativa quer qualitativa (Delbac et al., 

2010). As larvas da primeira geração alimentam-se dos botões florais, unindo-os com fios de 

seda, formando um aglomerado chamado de ninho. Os estragos provocados por esta primeira 

geração, que decorre no período de pré-floração/alimpa, não são muito preocupantes, 

considerando-se que, nesta fase a larva faz uma monda de flores, que acaba por ser benéfica 

para castas muito compactas, como a Touriga Franca, ao promover maior arejamento do 

cacho e, futuramente, menor incidência de doenças como a podridão-cinzenta, Botrytis 

cinerea, e a podridão acética (Carlos et al., 2008). A segunda geração ocorre no período de 

bago de ervilha/pintor (Figura 5-A) e a terceira geração no período de maturação, sendo os 

estragos causados mais preocupantes. Nestas gerações, as larvas alimentam-se de bagos, 

provocando pequenas feridas (Figura 5-B). Sob condições de humidade relativa elevada, estas 

aberturas facilitam e promovem o desenvolvimento de podridão-cinzenta e podridão-acética 

(Carlos & Aguiar, 2006).  

Sobretudo na terceira geração, tanto as características do bago, nomeadamente o teor 

de açúcares, como os fatores meteorológicos favorecem intensamente o desenvolvimento da 

podridão-cinzenta (Reymão, 2003). 
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2.3- O uso da confusão sexual na proteção contra a traça-da-uva 

Na proteção da vinha contra a traça-da-uva têm sindo frequentemente utilizados 

inseticidas químicos do grupo dos reguladores de crescimento, piretróides e organofosforados. 

Porém, dadas as preocupações de caráter ambiental e de saúde pública e as exigências dos 

consumidores por produtos de qualidade e livres de resíduos químicos, a par das 

recomendações da Comissão Europeia que tem encorajado fortemente a redução do uso de 

inseticidas químicos (Diretiva 2009/128/CE - Uso sustentável dos pesticidas), tem-se 

desencadeado um interesse crescente pelo desenvolvimento e utilização de estratégias de 

proteção alternativas (Witzgall et al., 2010). Entre estas estratégias assume particular interesse 

o uso da confusão sexual (CS) (Witzgall et al., 2010; Miller & Gut, 2015) que tem mostrado 

ser uma abordagem eficaz na proteção da vinha contra a traça-da-uva (Ioriatti etal., 2011). 

O método da CS, com recurso a difusores de feromona, encontra-se em 

experimentação/utilização na RDD desde 2000. Trata-se de uma alternativa ao uso de 

inseticidas, sendo considerado um método não poluente, sem efeitos secundários para a fauna 

auxiliar e livre de riscos para o aplicador e consumidor (Jorge et al., 2007). 

O método tem como base o comportamento sexual das espécies. As fêmeas de L. 

botrana, libertam uma feromona sexual que, funciona como pista odorífera, para os machos 

as localizarem com vista ao acasalamento e reprodução. A CS consiste na distribuição de 

difusores de feromona sexual de síntese [acetato de (E,Z)-7,9-dodecadien-1-ilo] (Figura 6) 

Figura 5: Estragos provocados pelas segunda (A) e terceira (B) gerações de Lobesia botrana (A- 

fotografia cedida por Cristina Carlos (ADVID); B- fotografia cedida por Fátima Gonçalves (UTAD)). 

A B 
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que libertam uma quantidade de feromona superior à libertada pelas fêmeas de L. botrana, a 

fim de saturar a atmosfera com a feromona sintética (Carlos, 2007; Pinheiro 2007; Carlos, 

2010). O objetivo final consiste em estabelecer, na cultura, uma nuvem de feromona capaz de 

confundir os machos, impedindo o acasalamento e consequentes posturas, larvas e estragos 

causados por estas (Carlos, 2010). Ao interferir negativamente com a reprodução, a médio-

longo prazo, a aplicação contínua do método leva à redução do crescimento populacional da 

praga até níveis que não causem estragos economicamente significativos (Witzgall et al., 

2010). 

  

 

 

 

 

 

 

 

A aplicação do método da CS apresenta várias vantagens: a) não interfere com a fauna 

auxiliar, permitindo que os predadores e parasitoides continuem a sua atividade enquanto 

agentes de limitação natural (Witzgall et al., 2010); b) não tem toxicidade nem impacto na 

saúde humana, designadamente no aplicador, consumidor e comunidade em geral; c) não 

favorece o desenvolvimento de resistência na praga num período mínimo de 10 anos; d) têm 

um efeito cumulativo quando a aplicação é repetida ao longo de vários anos; e) a sua 

aplicação é fácil e rápida (Carlos, 2010).  

Por outro lado, também apresenta algumas limitações como: a) a necessidade de uma 

área de aplicação mínima de 10 ha; b) o custo relativamente elevado; c) a necessidade de 

acompanhar/verificar a eficácia do método, sendo necessária a monitorização de adultos 

capturados em armadilhas sexuais e a avaliação do ataque em cada geração; d) em locais com 

ataques elevados (geralmente no primeiro ano) é necessário a aplicação de um inseticida para 

baixar a os níveis populacionais iniciais; e) apenas assegura a proteção contra a traça-da-uva; 

Figura 6: Difusor do tipo ISONET-LTT 

(fotografia cedida por Fátima Gonçalves 

(UTAD)). 
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f) em determinadas condições (regiões de encosta, locais ventosos) a manutenção da nuvem 

de feromona torna-se difícil, não garantindo a eficácia do método (Carlos, 2010).  

Neste sentido, na RDD, os resultados da implementação da CS nem sempre se têm 

mostrado satisfatórios, em virtude de determinados condicionalismos, nomeadamente: a) as 

altas temperaturas de verão e os ventos fortes, que conduzem à rápida exaustão da feromona 

nos difusores (Carlos, 2010; Carlos et al., 2018); b) o potencial biótico da traça-da-uva, capaz 

de completar três a quatro gerações durante um período por vezes superior à vida útil dos 

difusores de feromona (Carlos, 2010); c) a orografia e declive acentuado das vinhas 

localizadas em encostas, dado que em zonas com ventos fortes e consistentes, a nuvem de 

feromona tende a afastar-se e a concentração necessária para evitar o acasalamento 

dificilmente é mantida. No caso de encostas, mesmo em situação de ventos fracos, a nuvem 

de feromona tende a descer a encosta e a deixar desprotegida a parte superior da cultura 

(Ontario, 2020); d) a estrutura fundiária da maioria das vinhas, caracterizada por elevada 

fragmentação e heterogeneidade das parcelas, frequentemente rodeadas de manchas de 

vegetação semi-natural e outras culturas agrícolas (Carlos, 2010), que por um lado, não 

permite o uso do método em larga escala e, por outro lado, facilita a migração de fêmeas 

grávidas, vindas de parcelas não tratadas, para o interior da parcela tratada (Ontario, 2020); e) 

a área significativa de taludes e caminhos, que dificultam a distribuição homogénea de 

difusores (Carlos, 2010); f) a elevada suscetibilidade de algumas castas como a Touriga 

Franca (Carlos, 2010). 
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3.1- Efeito da sub-região, ano, geração do inseto e casta de videira na intensidade do 

ataque de L. botrana   

3.1.1- Introdução 

A bioecologia e comportamento da traça-da-uva dependem de vários fatores, de entre 

os quais se destacam os climáticos, que variam sobretudo entre regiões, e meteorológicos 

(temperatura, humidade relativa, fotoperíodo) que variam entre anos e períodos do ano. Estes 

fatores têm grande influência no desenvolvimento do inseto (Coscollá, 1998), bem como na 

atividade, fecundidade e longevidade dos adultos (Maher, 2002).  

Importante é também a existência de hospedeiros capazes de permitirem o 

desenvolvimento de L. botrana, destacando-se a videira, Vitis vinifera, o trovisco, Daphne 

gnidium, e a oliveira, Olea europaea (Maher, 2002). No caso da videira, todas as castas 

parecem ser mais ou menos sensíveis ao ataque de L. botrana, mas a sua sensibilidade tem 

sido pouco estudada (Maher, 2002). Em ensaios de laboratório Aguiar et al. (2003), testaram a 

preferência para a postura das fêmeas de L. botrana nas castas Touriga Franca, Tinta Barroca 

e Touriga Nacional e concluíram que as fêmeas fertilizadas preferiam a casta Touriga Franca 

em relação à Touriga Nacional e à Tinta Barroca. Contudo, até à data, desconhece-se a 

existência de estudos em campo, na região, que avaliem esta preferência. 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a intensidade do ataque da traça-da-

uva, L. botrana, em diferentes castas de videira da RDD e avaliar o impacto da geração, ano e 

sub-região, nessa intensidade do ataque, tendo por base dados de campo recolhidos ao longo 

de vários anos. 

 

3.1.2- Material e métodos 

Compilação de dados  

 Os dados analisados foram obtidos entre 2000 e 2019, no âmbito de trabalhos 

académicos (relatórios de estágio e teses de mestrado) e projetos de investigação e 

demonstração (EcoVitis, CSinDouro, observatório vitícola da RDD). Trata-se de informação 

recolhida em parcelas de diferentes quintas localizadas nas três sub-regiões da RDD (Anexo 

B) e diferentes castas [castas tintas: T. Franca, T. Nacional, Tinto Cão, Tinta Roriz; castas 

brancas: Moscatel Galego, Arinto, Viosinho, Chardonnay e Malvasia Fina]. De notar que, 
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muitas destas parcelas são parcelas usadas como parcelas testemunha de ensaios de confusão 

sexual contra a traça-da-uva que têm sido conduzidos durante este período. 

A avaliação da intensidade do ataque efetuou-se nas três gerações da traça-da-uva e 

decorreu da seguinte forma: 

1) 1ª geração - em finais de maio/inícios de junho, durante a floração, contabilizou-se o 

número total de ninhos, formados pelas larvas de L. botrana, em 100 cachos (dois cachos por 

videira em 50 videiras escolhidas aleatoriamente) em cada uma das parcelas; 

2) 2ª geração - realizou-se a seguir ao início do voo e contabilizou-se a percentagem de 

cachos atacados (com ovos viáveis, larvas ou perfurações) (Figura 7) em 100 cachos (dois 

cachos por videira em 50 videiras escolhidas aleatoriamente) em cada uma das parcelas; 

 

 

 

 

 

 

 

 3) 3ª geração - nesta geração foram realizadas duas estimativas do risco. A primeira 

estimativa, denominada de “parcial”, foi realizada a seguir ao início/pico do voo, e 

contabilizou-se a percentagem de cachos atacados em 100 cachos (dois cachos por videira em 

50 videiras escolhidas aleatoriamente) em cada uma das parcelas. Maioritariamente são 

observados ovos viáveis, já que nesta fase, com o cacho completamente fechado, é difícil a 

observação de perfurações (não sendo viável, nesta fase, a destruição dos cachos). A segunda 

estimativa realizou-se à vindima, isto é, os cachos foram analisados à medida que o viticultor 

foi realizando a vindima, escolhendo-se aleatoriamente 50 cachos, observando-se nesse caso 

maioritariamente perfurações. Assim, as castas brancas são as primeiras a serem vindimadas, 

entre agosto e setembro, geralmente pela seguinte ordem: Chardonnay, Moscatel Galego, 

Viosinho, Malvasia Fina e Arinto; as castas tintas, são vindimadas, entre setembro e outubro, 

normalmente pela seguinte ordem: T. Roriz, T. Nacional, T. Franca e, por último, T. Cão. 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

B 

 

B 

 

B 

 

B Figura 7: Ovo viável na 2ª geração (A) e na 3ª geração (B) (fotografias do autor). 
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Após a receção dos cachos, no laboratório, contabilizou-se o número de cachos atacados (com 

perfurações) por larvas da terceira ou quarta geração; neste caso os cachos foram abertos o 

que permitiu uma avaliação mais precisa (Carlos et al., 2007). 

Com estes dados foi possível determinar as variações de ataque nas diferentes 

castas/anos/gerações/sub-regiões. Foi determinada a variação de ataque de acordo com as 

castas nas diferentes gerações [T. Franca, T. Nacional, Tinto Cão, Tinta Roriz, no caso das 

castas tintas e Moscatel Galego, Arinto, Viosinho (terceira geração realizada à vindima, por 

nesta amostragem apresentar um número significativo de amostragens), Chardonnay e 

Malvasia Fina, no caso das castas brancas]. Também foi determinada a variação de ataque de 

acordo com os anos 2000 a 2019 na casta T. Franca nas sub-regiões do Baixo Corgo e Cima 

Corgo. A variação de ataque de acordo com as gerações (primeira geração, segunda geração, 

amostragem “parcial” da terceira geração e amostragem realizada à vindima da terceira 

geração) nas sub-regiões do Baixo Corgo e Cima Corgo. E a variação de ataque de acordo 

com as sub-regiões Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior em duas castas comuns às 

três sub-regiões (T. Franca e T. Nacional). 

 

Análise de dados 

Efeito da sub-região 

As diferenças, na intensidade do ataque da traça-da-uva, entre sub-regiões avaliaram-

se com base nos dados históricos de duas castas que são comuns às três sub-regiões (T. 

Franca e T. Nacional). Uma vez que não se verificaram os pressupostos de distribuição 

normal e homogeneidade de variância dos dados, estes analisaram-se por meio do teste não 

paramétrico Kruskal-Wallis. Os valores de significância foram ajustados pela correção de 

Bonferroni. Os resultados apresentam-se sob a forma de diagrama de caixa, considerada a 

melhor forma de representar graficamente a distribuição deste tipo de dados. Para além disso, 

apresentam-se ainda sob a forma de média ± erro padrão e variação do ataque (valor mínimo e 

valor máximo). Na análise dos dados usou-se o software SPSS.20.  

Depois de se terem verificado diferenças expressivas na intensidade do ataque de L. 

botrana entre o Douro Superior e as restantes sub-regiões, nas análises seguintes, só se 

consideraram as amostragens das sub-regiões do Baixo Corgo e Cima Corgo. 
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Efeito do ano 

Para avaliar o impacto do ano na intensidade do ataque da praga calculou-se, para cada 

geração e ano, o valor médio do total de amostragens efetuadas na casta T. Franca, nas sub-

regiões do Baixo Corgo e Cima Corgo. Analisaram-se apenas os dados da casta T. Franca por 

esta ter sido observada ao longo de todo o período em estudo (2000 – 2019) e por ter maior 

número de observações. A T. Franca é das castas mais plantadas da RDD e, por esta razão 

realizou-se um maior número de amostragem nesta casta comparativamente às restantes. Os 

resultados apresentam-se em forma de gráfico onde é possível avaliar a evolução e variação 

inter-anual da intensidade do ataque de traça-da-uva na casta T. Franca. 

 

Efeito da geração 

Para avaliar a intensidade do ataque da traça-da-uva de acordo com a geração 

calculou-se, para cada geração, o valor médio do total de amostras realizadas nas sub-regiões 

do Baixo Corgo e Cima Corgo para todas as castas e todos os anos em estudo. Os resultados 

apresentam-se sob a forma de média ± erro padrão e variação do ataque (valor mínimo e valor 

máximo). 

 

Efeito da casta 

O impacto da casta na intensidade do ataque da praga estudou-se analisando as 

diferenças entre castas ocorridas durante o período em estudo. Para tal, e porque os dados em 

análise não cumpriram os pressupostos da normalidade e homogeneidade de variâncias, 

recorreu-se ao teste Kruskal-Wallis. Os valores de significância foram ajustados pela correção 

de Bonferroni. As castas tintas e castas brancas avaliaram-se separadamente. Os resultados 

apresentam-se sob a forma de média ± erro padrão e variação do ataque (valor mínimo e valor 

máximo), bem como na forma de diagrama de caixa. Na amostragem “parcial” da terceira 

geração para as castas brancas, não foi possível efetuar tratamento estatístico dado o baixo 

número de amostragens realizadas.  
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3.1.3- Resultados e discussão 

Efeito da sub-região 

A análise dos dados históricos (2000-2019) do ataque de L. botrana na RDD para as 

castas T. Franca e T. Nacional, mostra que a intensidade do ataque de L. botrana varia de 

acordo com a sub-região (Tabela 1 e 2). Assim, os dados mostram que nas duas castas e nas 

duas primeiras gerações o ataque foi consideravelmente inferior na sub-região do Douro 

Superior comparativamente à do Baixo Corgo e Cima Corgo, sendo que as duas últimas sub-

regiões não diferiram entre si (primeira geração: χKw = 22,323; p < 0,001, no caso da T. 

Franca e χKw  = 11,415; p = 0,003 no caso da T. Nacional; segunda geração: χKw  = 20,623; p 

< 0,001, no caso da T. Franca e χKw  = 13,400; p = 0,001 no caso da T. Nacional) (Figuras 8 e 

9). No que diz respeito à terceira geração, na avaliação “parcial”, verificou-se que o ataque na 

casta T. Franca foi consideravelmente inferior na sub-região do Douro Superior 

comparativamente à do Baixo Corgo e Cima Corgo (χKw = 18,535; p < 0,001). Por outro lado, 

no caso da T. Nacional, o ataque apenas foi diferente entre as regiões do Cima Corgo (que 

registou o maior valor) e do Douro Superior (onde se registou o menor valor) (χKw = 8,563; p 

= 0,014) (Figura 10). Na avaliação feita à vindima, enquanto que na T. Franca se verificou 

que o ataque foi inferior na sub-região do Douro Superior comparativamente às outras duas 

sub-regiões (χKw = 6,634; p = 0,036), no caso da T. Nacional, as diferenças não mostraram ser 

estatisticamente significativas (χKw = 4,166; p = 0,125) (Figura 11). 

As três sub-regiões da RDD (Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior) apresentam 

características edafoclimáticas muito diferentes (Barbosa, 2006). A sub-região do Baixo 

Corgo, pela sua proximidade ao mar, apresenta uma mediana de precipitação anual de 1190 

mm e uma mediana de temperatura de 17,5ºC no período de abril a outubro, caracterizando-se 

como uma sub-região húmida (Jones & Alves, 2012; Magalhães, 2015). Já a sub-região do 

Cima Corgo, para o mesmo período, tem uma mediana de precipitação anual de 1026 mm e 

17,5ºC de mediana de temperatura, caracterizando-se como sub-húmida seca (Jones & Alves, 

2012; Magalhães, 2015). Por último, a sub-região do Douro Superior classifica-se como semi-

árida com uma mediana de precipitação anual de 832 mm e uma mediana de temperatura de 

18ºC (abril a outubro) (Jones & Alves, 2012; Magalhães, 2015).  

A temperatura e humidade relativa são os principais fatores abióticos que condicionam 

o desenvolvimento de L. botrana (Coscollá, 1998). Neste sentido, as condições climáticas que 
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ocorrem nas sub-regiões do Baixo Corgo e Cima Corgo são possivelmente mais favoráveis ao 

desenvolvimento de L. botrana, e por isso são as sub-regiões onde a intensidade do ataque é 

superior. Por outro lado, o Douro Superior, com condições extremas de baixa humidade 

relativa e elevadas temperaturas é a sub-região com menor incidência da praga e ocorrência 

de estragos (Carlos et al., 2007; Carlos et al., 2008). 

As temperaturas favoráveis ao desenvolvimento de larvas de traça-da-uva situam-se 

entre os 12 e 30ºC, enquanto que os valores de humidade relativa favorável devem 

compreende-se entre 40 e 70% (Coscollá, 1980). Primaveras quentes e secas inviabilizam 

ovos e pupas, e chuvas fortes e temperaturas mais baixas atrasam o desenvolvimento larvar, 

contribuindo para a limitação natural da praga (Pinheiro, 2007). Assim, a temperatura e a 

humidade relativa poderão ser dos principais fatores a interferir na variação da intensidade do 

ataque entre anos, gerações e sub-regiões. 

Deste modo, as diferenças observadas entre sub-regiões podem ser explicadas por 

fatores climáticos característicos de cada uma das sub-regiões, tornando-as mais ou menos 

favoráveis para o desenvolvimento de L. botrana. Assim, as sub-regiões do Baixo Corgo e 

Cima Corgo, por se caracterizarem por húmida e sub-húmida seca respetivamente, são mais 

favoráveis ao desenvolvimento de L. botrana que a sub-região Douro Superior que se 

caracteriza pelo seu clima semi-árido, dificultando assim o desenvolvimento desta praga.  
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  Touriga Nacional  

 Baixo Corgo  Cima Corgo  Douro Superior  

N Var M±EP 
Q2 

(Q1; Q3) 
N Var M±EP 

Q2 

(Q1; Q3) 
N Var M±EP 

Q2 

(Q1; Q3) 

1ª G* 7 (0,00; 24,00) 7,37± 4,30 
3,50 

(0,00; 19,50) 
19 (0,00; 29,00) 7,65± 1,84 

4,29 

(0,00; 9,50) 
13 (0,00; 2,00) 0,15± 0,15 

0,00 

(0,00; 0,00) 

2ªG** 6 (2,00; 32,00) 13,33± 5,43 
6,00 

(2,00; 21,00) 
21 (0,00; 20,00) 3,48± 1,41 

0,00 

(0,00; 6,00) 
14 (0,00; 2,00) 0,14± 0,14 

0,00 

(0,00; 0,00) 

3G** 4 (0,00; 2,00) 1,00± 0,58 
1,00 

(0,00; 2,00) 
19 (0,00; 24,00) 5,00± 1,66 

2,00 

(0,00; 8,00) 
11 (0,00; 0,00) 0,00± 0,00  

3G*/Vindima*** 6 (0,00; 25,00) 7,57± 4,51 
1,21 

(0,00; 19,75) 
20 (0,00; 84,00) 7,15± 4,75 

0,00 

(0,00; 1,50) 
13 (0,00; 10,00) 0,77± 0,77 

0,00 

(0,00; 0,00) 

Tabela 1: Intensidade do ataque das três gerações de Lobesia botrana na casta Touriga Nacional, nas três sub-regiões da Região Demarcada do Douro 

N – número de amostragens; Var – intervalo de variação onde são apresentados os valores mínimo e máximo observados durante todo o período em estudo; 

M±EP – média ± erro padrão; Q2 – mediana ou percentil 50; Q1 – Percentil 25; Q3 – Percentil 75; *número de ninhos por 100 cachos; **percentagem de 

cachos atacados (com ovos viáveis e/ou perfurações) -amostragem parcial; ***percentagem de cachos atacados (com ovos viáveis e/ou perfurações) -

amostragem por abertura do cacho. 

 

 

N – número de amostragens; Var – intervalo de variaçFigura 2: Medição da cápsula cefálica de Lobesia botrana 

 

Figura 3: Pesagem (A) e medição da inflorescência (B)Figura 4: Medição da cápsula cefálica de Lobesia botrananúFigura 5: Pesagem (A) e medição da inflorescência (B) 

 

Figura 6: Pesagem (A) e medição da inflorescência (B)mero de amostragens; Var – intervalo de variação onde são apresentados os valores 

mínimo e máximo observados; M±EP – média ± Erro padrão 
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Touriga Franca 

 
 Baixo Corgo  Cima Corgo  Douro Superior 

N Var M±EP 
Q2 

(Q1; Q3) 
N Var M±EP 

Q2 

(Q1; Q3) 
N Var M±EP  

Q2 

(Q1; Q3) 

 

1ªG* 21 (3,00; 150,00) 31,01± 8,78 
16,00 

(9,00; 32,25) 
39 (0,00; 333,00) 49,93± 11,22 

17,78 

(2,40; 71,25) 
12 (0,00; 2,00) 0,25± 0,18 

0,00 

(0,00; 0,00) 

2ªG** 18 (0,00;82,00) 23,60± 5,33 
18,45 

(12,50; 28,00) 
34 (0,00; 90,00) 29,25± 4,96 

19,69 

(1,00; 50,40) 
12 (0,00; 0,00) 0,00± 0,00 - 

 

3ªG** 17 (0,50; 69,00) 14,74± 5,20 
5,00 

(2,00; 18,48) 
25 (0,00; 39,00) 10,05± 2,16 

8,00 

(0,50; 16,00) 
10 (0,00; 0,00) 0,00± 0,00 - 

3ªG/ Vindima*** 18 (0,00; 98,00) 23,00± 7,62 
6,00 

(0,00; 36,25) 
37 (0,00; 96,70) 19,52± 4,59 

3,85 

(0,00; 31,00) 
7 (0,00; 4,00) 0,57± 0,57 

0,00 

(0,00; 0,00) 

N – número de amostragens; Var – intervalo de variação onde são apresentados os valores mínimo e máximo observados durante todo o período em estudo; 

M±EP – média ± erro padrão; Q2 – mediana ou percentil 50; Q1 – Percentil 25; Q3 – Percentil 75; *número de ninhos por 100 cachos; **percentagem de 

cachos atacados (com ovos viáveis e/ou perfurações) -amostragem parcial; ***percentagem de cachos atacados (com ovos viáveis e/ou perfurações) -

amostragem por abertura do cacho. 

 

 

N – número de amostragens; Var – intervalo de variaçFigura 7: Medição da cápsula cefálica de Lobesia botrana 

 

Figura 8: Pesagem (A) e medição da inflorescência (B)Figura 9: Medição da cápsula cefálica de Lobesia botrananúFigura 10: Pesagem (A) e medição da inflorescência (B) 

 

Figura 11: Pesagem (A) e medição da inflorescência (B)mero de amostragens; Var – intervalo de variação onde são apresentados os valores 

mínimo e máximo observados; M±EP – média ± Erro padrão 

 

Tabela 2: Intensidade do ataque das três gerações de Lobesia botrana na casta Touriga Franca, nas três sub-regiões da Região Demarcada do Douro 
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Figura 8- Intensidade do ataque de Lobesia botrana nas castas Touriga Franca (A) e Touriga Nacional (B) durante a primeira geração (expressa em número de 

ninhos por 100 cachos) nas diferentes sub-regiões da Região Demarcada do Douro (BC – Baixo Corgo; CC – Cima Corgo; DS – Douro Superior). Sub-regiões que 

partilham a mesma letra, não são estatisticamente diferentes (p > 0,05). 
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Figura 9- Intensidade do ataque de Lobesia botrana nas castas Touriga Franca (A) e Touriga Nacional (B) durante a segunda geração (expressa em percentagem de 

cachos atacados) nas diferentes sub-regiões da Região Demarcada do Douro (BC – Baixo Corgo; CC – Cima Corgo; DS – Douro Superior). Sub-regiões que 

partilham a mesma letra, não são estatisticamente diferentes (p > 0,05). 
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Figura 10- Intensidade do ataque de Lobesia botrana nas castas Touriga Franca (A) e Touriga Nacional (B) durante a terceira geração (amostragem 

“parcial”, expressa em percentagem de cachos atacados) nas diferentes sub-regiões da Região Demarcada do Douro (BC – Baixo Corgo; CC – Cima 

Corgo; DS – Douro Superior). Sub-regiões que partilham a mesma letra, não são estatisticamente diferentes (p > 0,05). 

 

a a a 

Figura 11- Intensidade do ataque de Lobesia botrana nas castas Touriga Franca (A) e Touriga Nacional (B) durante a terceira geração (amostragem de vindima, 

expressa em percentagem de cachos atacados) nas diferentes sub-regiões da Região Demarcada do Douro (BC – Baixo Corgo; CC – Cima Corgo; DS – Douro 

Superior). Sub-regiões que partilham a mesma letra, não são estatisticamente diferentes (p > 0,05). 
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Efeito da geração 

A intensidade do ataque de L. botrana também variou com a geração (Tabela 3). 

Assim, variou entre 0 e 333 ninhos por 100 cachos na primeira geração, entre 0 e 90% de 

cachos atacados na segunda geração e entre 0 e 99% de cachos atacados na terceira geração 

(observação feita à vindima). Pode-se verificar que os valores mais altos foram obtidos, quer 

na segunda geração, quer na amostragem da terceira geração realizada à vindima, com valores 

médios de 14% dos cachos atacados. Já os resultados mais baixos observados na primeira 

amostragem realizada na terceira geração (na fase de pintor) sugerem que esta amostragem 

“parcial” (Tabela 3) realizada sem a abertura do cacho, pode subvalorizar a presença de traça-

da-uva. Assim, nesta amostragem é maioritariamente contabilizada a presença de ovos viáveis 

já que a contabilização de perfurações, obrigaria à destruição dos cachos, o que nesta fase é 

inviável. O aumento dos níveis de infestação observados na amostragem da terceira geração 

realizada à vindima, comparativamente aos observados na amostragem “parcial” pode ser 

explicado tanto pela análise mais rigorosa e destrutiva dos cachos como pela acumulação de 

estragos anteriores uma vez que nem sempre é possível distinguir se as perfurações são 

resultantes da segunda, da terceira, ou ainda da quarta geração (Carlos et al., 2007).  

A redução da intensidade do ataque observada entre a segunda geração e a 

amostragem “parcial” da terceira geração (Tabela 3) pode ser explicada essencialmente pela 

maior compactação do cacho aquando da amostragem “parcial” da terceira geração, que 

dificulta a observação de perfurações no interior do cacho. Por outro lado, também pode ser 

explicado pelo eventual impacto das temperaturas elevadas e baixas humidades relativas 

sentidas durante a terceira geração (Carlos et al., 2007), que poderá ter impacto negativo na 

atividade da traça-da-uva. Assim, segundo Moosavi et al. (2017), temperaturas de 40ºC, que 

durante este período do ano são facilmente atingidas na superfície de bagos expostos à luz 

solar, podem provocar a morte de ovos e larvas de L. botrana.  

Também Pavan et al. (2018) referem que um ataque elevado na segunda geração não 

determina necessariamente um elevado ataque na terceira geração. Assim, os mesmos autores 

indicam que os fatores que favorecem a preferência por uma determinada casta, em 

determinada geração, não são necessariamente os mesmos que determinam a preferência nas 

gerações seguintes. 
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Efeito do ano 

A intensidade do ataque de L. botrana também variou com o ano e tendencialmente 

tem vindo a diminuir ao longo dos anos (Figuras 12 a 15). Esta redução pode ser explicada 

por um conjunto de fatores. O fenómeno das alterações climáticas parece ter importante 

influência neste decréscimo. Iltis et al. (2018) referem que com o aquecimento global 

(aumento da temperatura), o desenvolvimento larvar da traça-da-uva é acelerado, gerando um 

maior número de gerações por ano. Contudo, este facto poderá não ser benéfico para o inseto, 

uma vez que, também a videira tem um desenvolvimento mais rápido, que se traduz na 

realização de vindimas cada vez mais cedo, e neste cenário a quarta geração acaba por não se 

conseguir desenvolver em tempo útil. Por outro lado, com o aumento das temperaturas, as 

fêmeas passam a ter reduzido sucesso de acasalamento e os machos ficam menos férteis sendo 

de esperar que a abundância da praga diminua ao longo do tempo e das gerações (Iltis., 2019). 

Também a ocorrência de ondas de calor, leva à diminuição da longevidade e fertilidade dos 

adultos, da duração do período larvar e das defesas imunitárias das larvas (Iltis et al., 2019).  

De forma a evitar os prejuízos causados pelo aumento da temperatura e pelo défice 

hídrico, que têm vindo a ocorrer, nos últimos anos diversas quintas têm vindo a aplicar 

caulino, um mineral que quando aplicado na vinha permite reduzir a temperatura foliar e 

aumentar o potencial hídrico e fotossintético (Pease et al., 2016; Dinis et al., s/d); Tacoli et al., 

2018) mostraram que a aplicação de caulino nos cachos reduz significativamente o ataque de 

L. botrana, dado que o produto torna a superfície do bago empoeirada e irregular, podendo 

 N Var M±EP 

1ª geração* 156 (0,00; 333,00) 21,60±3,46 

2ª geração** 146 (0,00; 90,00) 13,41±1,78 

3ª geração** 114 (0,00; 69,00) 7,87±1,28 

3 geração 

/Vindima*** 
140 (0,00; 99,00) 13,40± 1,90 

N – número de amostragens; Var – intervalo de variação onde são apresentados os 

valores mínimo e máximo observados; M±EP – média ± erro padrão; *número de 

ninhos por 100 cachos; **percentagem de cachos atacados (com ovos viáveis e/ou 

perfurações) -amostragem parcial; ***percentagem de cachos atacados (com ovos 

viáveis e/ou perfurações) -amostragem por abertura do cacho 

 

 

N – número de amostragens; Var – intervalo de variação onde são apresentados os valores 

mínimo e máximo observados; M±EP – média ± Erro padrão; 

 

 

N – número de amostragens; Var – intervalo de variação onde são apresentados os valores 

mínimo e máximo observados; M±EP – média ± Erro padrão; 

 

 

N – número de amostragens; Var – intervalo de variação onde são apresentados os valores 

mínimo e máximo observados; M±EP – média ± Erro padrão; 

 

Tabela 3: Intensidade do ataque das três gerações de Lobesia botrana na Região 

Demarcada do Douro (apenas foram consideradas as sub-regiões do Baixo Corgo e 

Cima Corgo) 

 

Tabela 1: Intensidade de ataque das três gerações de L. botrana na Região Demarcada do 

Douro 

 

Tabela 2: Intensidade de ataque das três gerações de L. botrana na Região Demarcada do 

Douro 

 

Tabela 3: Intensidade de ataque das três gerações de L. botrana na Região Demarcada do 

Douro 
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perturbar o reconhecimento do substrato adequado para a postura dos ovos. Assim, a 

tendência decrescente de ataque ao longo dos anos também poderá ter sido influenciada pela 

aplicação de caulino, prática adotada em diversas quintas nos últimos anos.  

Por outro lado, com o aumento gradual do uso da confusão sexual na RDD, é possível 

que os níveis populacionais de traça-da-uva nas parcelas vizinhas também tenda a diminuir. 

Também a partir de 2013 entrou em vigor o Plano Nacional para o Controlo da Flavescência 

Dourada e do seu Inseto vetor, Scaphoideus titanus, passando a ser obrigatório o tratamento 

fitossanitário nas sub-regiões do Baixo Corgo e Cima Corgo (DGAV, 2018). É natural que o 

inseticida aplicado contra S. titanus (de largo espetro de ação) também tenha contribuído para 

a redução dos níveis populacionais da traça-da-uva. Tendo em conta que a nossa avaliação 

também foi relativa ao Baixo Corgo e Cima Corgo, a descida de ataque de traça-da-uva ao 

longo dos anos também pode ser influenciada por este tratamento obrigatório contra o inseto 

vetor da flavescência dourada.  

Nesta análise, também foi possível observar que o ataque difere entre gerações. Por 

exemplo, na amostragem “parcial” e na amostragem realizada à vindima na terceira geração, o 

ano 2000 foi o que registou maiores valores. Contudo, o mesmo não aconteceu para a 

primeira e segunda geração (Figura 12 a 15).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Número de ninhos em 100 cachos, na casta Touriga Franca na amostragem da primeira 

geração de traça-da-uva, observados de 2000 a 2019, na Região Demarcada do Douro (Baixo Corgo e 

Cima Corgo). A tracejado é possível verificar a evolução decrescente da intensidade do ataque da praga. 
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Figura 14: Percentagem de cachos de Touriga Franca atacados na amostragem “parcial” da terceira 

geração da traça-da-uva, observada de 2000 a 2019 na Região Demarcada do Douro (Baixo Corgo e 

Cima Corgo). A tracejado é possível verificar a evolução decrescente da intensidade do ataque da 

praga. 
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Figura 13: Percentagem de cachos de Touriga Franca atacados na segunda geração da traça-da-uva, 

observados de 2000 a 2019 na Região Demarcada do Douro (Baixo Corgo e Cima Corgo). A tracejado 

é possível verificar a evolução decrescente da intensidade do ataque da praga. 
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Figura 15: Percentagem de cachos de Touriga Franca atacados na amostragem realizada à vindima 

(terceira geração) observados de 2000 a 2019 na Região Demarcada do Douro (Baixo Corgo e Cima 

Corgo). A tracejado é possível verificar a evolução decrescente da intensidade do ataque da praga. 
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Efeito da casta 

Castas Tintas  

Amostragens de campo: 1ª geração, 2ª geração e 3ª geração (amostragem “parcial”) 

Nas castas tintas, a intensidade do ataque da primeira geração (número de ninho por 

100 cachos) diferiu significativamente entre castas (χKw = 22,22, p < 0,001), tendo sido 

superior na T. Franca comparativamente à T. Roriz e T. Nacional, não diferindo, contudo, do 

T. Cão, esta que por sua vez não diferiu de nenhuma das restantes castas (Figura 16; Tabela 

4). 

No que diz respeito ao ataque da segunda geração, este diferiu significativamente entre 

castas (χKw = 28,492, p < 0,001), tendo sido significativamente superior na T. Franca 

comparativamente à T. Roriz e T. Nacional, não diferindo, contudo do T. Cão (Figura 17; 

Tabela 4). 

Relativamente ao ataque de terceira geração (amostragem “parcial”) verificaram-se 

diferenças significativas entre castas (χKw = 11,282; p = 0,010). Contudo a análise de 

comparação de pares, após o ajuste dos valores de significância, não permitiu detetar quais 

foram as castas que diferiram entre si (Figura 18). 

Com esta análise podemos observar que a T. Franca é a casta tendencialmente mais 

atacada na primeira geração e na segunda geração não sendo, contudo, significativamente 

diferente da casta T. Cão.  

Em ensaios de laboratório, Aguiar et al. (2003), concluíram que as fêmeas fertilizadas 

preferem a casta Touriga Franca em relação à Touriga Nacional e à Tinta Barroca. Também 

Böhm (2011), na revisão que fez sobre a sensibilidade fitossanitária, refere a casta T. Franca 

como sensível ao ataque de L. botrana e a casta Touriga Nacional como pouco sensível. 
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Figura 17: Intensidade do ataque da segunda geração (percentagem de 

cachos atacados) nas várias castas tintas em estudo. Castas que partilham a 

mesma letra, não são estatisticamente diferentes (p > 0,05). 

 

ab b a

 

a

 

%
 c

a
ch

o
s 

a
ta

ca
d

o
s 

Figura 16: Intensidade do ataque da primeira geração (ninhos por 100 

cachos) nas várias castas tintas em estudo. Castas que partilham a mesma 

letra, não são estatisticamente diferentes (p > 0,05). 
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Figura 18: Intensidade do ataque da terceira geração (amostragem “parcial”) 

(percentagem de cachos atacados) nas várias castas tintas em estudo. 
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Amostragem da vindima: 3ª geração  

No caso da terceira geração (avaliação feita à vindima) verificaram-se diferenças 

significativas entre castas (χKw = 14,028; p = 0,003). O ataque na T. Franca foi 

significativamente superior comparativamente à T. Nacional e à T. Roriz não diferindo, 

contudo, da T. Cão (Figura 19; Tabela 4).  

Os dados obtidos nesta amostragem são adquiridos de forma diferente dos dados das 

restantes amostragens, pois o ataque é avaliado à medida que os viticultores vão vindimando 

as respetivas parcelas, e por esta razão é importante ter em conta estas realidades diferentes, 

atendendo a que a traça-da-uva continua o seu ciclo de desenvolvimento, á medida que as 

mesmas são colhidas. 

Como é possível observar na Figura 19, na amostragem da terceira geração realizada à 

vindima, a casta T. Cão foi a que teve mais ataque, embora não sendo significativamente 

diferente da T. Franca. Isto pode ser justificado pela data de observação do ataque, uma vez 

que a casta T. Cão é muito tardia, sendo das últimas a ser vindimada. Nesta fase, a traça-da-

uva ainda se encontra ativa, e se não tem outras castas para efetuar posturas, acaba por atacar 

a T. Cão que ainda se encontra no campo. Para além disso, a traça-da-uva acaba por ter, nesta 

casta, mais tempo para se desenvolver e efetuar perfurações. Do ponto de vista prático, o setor 

não denuncia ataques significativos de traça-da-uva na casta T. Cão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Intensidade do ataque da terceira geração (amostragem de 

vindima) (percentagem de cachos atacados) nas várias castas tintas em 

estudo. Castas que partilham a mesma letra, não são estatisticamente 

diferentes (p > 0,05). 
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 T. Franca   T. Nacional 

N Var M±EP Q2 (Q1; Q3) N Var M±EP Q2 (Q1; Q3) 

1ª G* 60 (0,00; 333,00) 43,31± 7,95 16,00 (6,00; 59,05) 26 (0,00; 42,00) 7,95± 1,99 4,29 (0,00; 10,50) 

2ª G** 57 (0,00; 90,00) 20,13± 3,47 19,00 (5,92; 40,50) 40 (0,00; 32,00) 3,18± 1,09 0,00 (0,00; 10,00) 

3ª G** 42 (0,00; 69,00) 11,95± 2,46 6,50 (1,96; 16,49) 23 (0,00; 24,00) 4,30± 1,36 2,00 (0,00; 6,00) 

3ª G/Vindima*** 55 (0,00; 98,00) 20,66± 3,93 5,00 (0,00; 34,00) 26 (0,00; 84,00) 7,25± 3,76 0,00 (0,00; 2,10) 

 T. Cão T. Roriz 

N Var M±EP Q2 (Q1; Q3) N Var M±EP Q2 (Q1; Q3) 

1ª G*  3 (0,00; 7,00) 2,33± 2,33 0,00 (0,00) 5 (0,00; 2,00) 1,00± 0,32 1,00 (0,50; 1,50) 

2ª G**  3 (0,00; 2,00) 1,23± 0,62 1,70 (0,00) 8 (0,00; 0,00) 0,00± 0,00  
3ª G**  3 (2,00; 8,20) 4,73± 1,83 4,00 (2,00) 4 (0,00; 2,00) 0,50± 0,50 0,00 (0,00; 1,50) 

3ª G/Vindima*** 10 (2,00; 42,00) 20,77± 4,66 23,00 (6,77; 32,50) 3 (0,00; 15,00) 5,67± 4,70 2,00 (0,00) 

Tabela 4: Intensidade do ataque de L. botrana em castas tintas na RDD (dados obtidos em parcelas do Baixo Corgo e Cima Corgo) 

 

 

N – número de amostragens; Var – intervalo de variaçFigura 12: Medição da cápsula cefálica de Lobesia botrana 

 

Figura 13: Pesagem (A) e medição da inflorescência (B)Figura 14: Medição da cápsula cefálica de Lobesia botrananúFigura 15: Pesagem (A) e medição da 

inflorescência (B) 

 

Figura 16: Pesagem (A) e medição da inflorescência (B)mero de amostragens; Var – intervalo de variação onde são apresentados os 

valores mínimo e máximo observados; M±EP – média ± Erro padrão 

 

N – número de amostragens; Var – intervalo de variação onde são apresentados os valores mínimo e máximo observados; 

M±EP – média ± Erro padrão; Q2 – mediana ou percentil 50; Q1 – Percentil 25; Q3 – Percentil 75; *número de ninhos por 

100 cachos; **percentagem de cachos atacados (com ovos viáveis e/ou perfurações) -amostragem parcial; ***percentagem 

de cachos atacados (com ovos viáveis e/ou perfurações) -amostragem por abertura do cacho. 

 

 

N – número de amostragens; Var – intervalo de variaçFigura 27: Medição da cápsula cefálica de Lobesia botrana 

 

Figura 28: Pesagem (A) e medição da inflorescência (B)Figura 29: Medição da cápsula cefálica de Lobesia botrananúFigura 30: Pesagem 

(A) e medição da inflorescência (B) 

N – número de amostragens; Var – intervalo de variação onde são apresentados os valores mínimo e máximo observados; M±EP – média 

± Erro padrão; Q2 – mediana ou percentil 50; Q1 – Percentil 25; Q3 – Percentil 75; *número de ninhos por 100 cachos; **percentagem 

de cachos atacados (com ovos viáveis e/ou perfurações) -amostragem parcial; ***percentagem de cachos atacados (com ovos viáveis 

e/ou perfurações)-amostragem por abertura do cacho. 

 

 

N – número de amostragens; Var – intervalo de variaçFigura 17: Medição da cápsula cefálica de Lobesia botrana 

 

Figura 18: Pesagem (A) e medição da inflorescência (B)Figura 19: Medição da cápsula cefálica de Lobesia botrananúFigura 20: Pesagem (A) e medição 

da inflorescência (B) 

 

Figura 21: Pesagem (A) e medição da inflorescência (B)mero de amostragens; Var – intervalo de variação onde são 

apresentados os valores mínimo e máximo observados; M±EP – média ± Erro padrão 

 

Tabela 4 (continuação): Intensidade do ataque de L. botrana em castas tintas na RDD (dados obtidos em parcelas do Baixo 

Corgo e Cima Corgo) 

 

 

N – número de amostragens; Var – intervalo de variaçFigura 22: Medição da cápsula cefálica de Lobesia botrana 

 

Figura 23: Pesagem (A) e medição da inflorescência (B)Figura 24: Medição da cápsula cefálica de Lobesia botrananúFigura 25: Pesagem 

(A) e medição da inflorescência (B) 

 

Figura 26: Pesagem (A) e medição da inflorescência (B)mero de amostragens; Var – intervalo de variação onde 

são apresentados os valores mínimo e máximo observados; M±EP – média ± Erro padrão 
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Castas Brancas 

Amostragens de campo: 1ª geração, 2ª geração e 3ª geração (amostragem “parcial”) 

Relativamente às castas brancas, o ataque da primeira geração da traça-da-uva, 

expresso em número de ninhos por 100 cachos, não diferiu significativamente entre as quatro 

castas em estudo (χKw = 5,215, p = 0,157) (Figura 20; Tabelas 5).  

Na segunda geração, observaram-se diferenças significativas do ataque entre castas 

(χKw = 8,166, p = 0,043). Assim, o ataque na casta Malvasia Fina foi significativamente 

superior ao observado na casta Moscatel Galego não diferindo, contudo, da casta Arinto e 

Chardonnay (Figura 21; Tabela 5). 

Relativamente ao ataque de terceira geração (amostragem “parcial”), como foi referido 

em 3.1.2, não foi possível efetuar o tratamento estatístico dos dados, por haver um reduzido 

número de amostragens realizadas. As castas brancas são as primeiras a serem vindimadas, 

pelo que a amostragem “parcial” normalmente não é efetuada, dado o curto espaço temporal 

entre o início da terceira geração e a vindima.  

Com os dados obtidos podemos observar que a Malvasia Fina é tendencialmente a 

casta mais atacada, embora não se tenham verificado diferenças estatisticamente significativas 

com as restantes castas em estudo na primeira geração e, na segunda geração, não tenha 

diferido significativamente da Arinto e Chardonnay.  

Figura 20: Intensidade do ataque da primeira geração (ninhos por 100 

cachos) nas várias castas brancas em estudo. Castas que partilham a mesma 

letra, não são estatisticamente diferentes (p > 0,05). 
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Amostragem da vindima: 3ª geração  

Na amostragem realizada à vindima na terceira geração, apesar de se ter observado 

maior percentagem de cachos atacados na casta Malvasia Fina, este não diferiu 

significativamente do observado nas restantes castas (de notar que por falta de número 

significativo de amostragens não se incluíram, nesta análise, as castas Moscatel Galego e 

Chardonnay e incluiu-se, por outro lado, a casta Viosinho) (χKw = 4,420, p = 0,110) (Figura 

22; Tabela 5). Apesar de não significativo, denota-se através do gráfico que a casta Viosinho é 

aparentemente menos atacada que as restantes, o que vai de encontro ao revisto por Böhm 

(2011), que refere que a casta Viosinho é pouco sensível ao ataque de L. botrana. 

Figura 21: Intensidade do ataque da segunda geração (percentagem de 

cachos atacados) nas várias castas brancas em estudo. Castas que partilham 

a mesma letra, não são estatisticamente diferentes (p > 0,05). 

 

b a

 

ab ab 

Figura 22: Intensidade do ataque da terceira geração (amostragem de 

vindima) (percentagem de cachos atacados) nas várias castas brancas em 

estudo. Castas que partilham a mesma letra, não são estatisticamente 

diferentes (p > 0,05). 
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 Malvasia Fina  Arinto                   Chardonnay  

 N Var M±EP 
Q2 

(Q1; Q3) 
N Var M±EP 

Q2 

(Q1; Q3) 
N Var M±EP 

Q2 

(Q1; Q3) 

1ª G* 4 (8,18;74,84) 26,99±16,00 
12,46 

(8,79; 59,70) 
6 (2,14;63,50) 20,91± 8,81 

15,50 

(9,33; 28,71) 
7 (1,63;57,14) 15,56± 7,11 

10,30 

(5,33; 14,30) 

2ª G** 4 (16,00;74,62) 38,50±13, 29 
31,68 

(17,33; 66,48) 
6 (1,96;47,14) 11,20± 7,24 

4,29 

(1,99; 17,41) 
6 (0;46,15,00) 10,71± 7,27 

8,85 

(1,05; 19,80) 

3ª G** 2 (8,00;53,19) 30,60±22,60 - 4 (6,00;62,00) 22,50± 13,27 
11,00 

(6,50; 50,00) 
1  18,00 - 

3ªG/Vindima*** 3 (2,00;54,00) 30,00±15,14 
34 

(2,00) 
3 (7,00;22,00) 14,33± 4,33 

14,00 

(7,00) 
2 (0,00; 22,00) 11,00± 11,00 - 

 Moscatel Galego                Viosinho  

 N Var M±EP Q2 (Q1; Q3) N Var M±EP Q2 (Q1; Q3) 

1ª G* 9 (0,00;18,00) 6,37± 2,34 4,00 (0,50;13,68) 2 (1,70;2,58) 2,14± 0,44 - 

2ª G** 8 (0,00;17,15) 5,58± 2,75 0,00 (0,00;13,87) 2 (0,00;0,00) 0,00± 0,00 - 

3ª G** 6 (0,00;38,00) 9,25± 6,42 0,00 (0,00;22,63) 2 (0,00;0,00) 0,00± 0,00 - 

3ªG/Vindima*** 1  8,33 - 7 (0,00;30,00) 5,86± 4,10 2,00 (0,00; 5,00) 

N – número de amostragens; Var – intervalo de variação onde são apresentados os valores mínimo e máximo observados; M±EP – média ± Erro padrão; Q2 – 

mediana ou percentil 50; Q1 – Percentil 25; Q3 – Percentil 75; *número de ninhos por 100 cachos; **percentagem de cachos atacados (com ovos viáveis e/ou 

perfurações) -amostragem parcial; ***percentagem de cachos atacados (com ovos viáveis e/ou perfurações) -amostragem por abertura do cacho. 

 

 

N – número de amostragens; Var – intervalo de variaçFigura 37: Medição da cápsula cefálica de Lobesia botrana 

 

Figura 38: Pesagem (A) e medição da inflorescência (B)Figura 39: Medição da cápsula cefálica de Lobesia botrananúFigura 40: Pesagem (A) e medição da inflorescência (B) 

 

Figura 41: Pesagem (A) e medição da inflorescência (B)mero de amostragens; Var – intervalo de variação onde são apresentados os valores 

mínimo e máximo observados; M±EP – média ± Erro padrão 

 

Tabela 5: Intensidade do ataque de L. botrana em castas brancas na RDD (dados obtidos em parcelas do Baixo Corgo e Cima Corgo) 

 

N – número de amostragens; Var – intervalo de variaçFigura 32: Medição da cápsula cefálica de Lobesia botrana 

 

Figura 33: Pesagem (A) e medição da inflorescência (B)Figura 34: Medição da cápsula cefálica de Lobesia botrananúFigura 35: Pesagem (A) e medição da 

inflorescência (B) 

 

Figura 36: Pesagem (A) e medição da inflorescência (B)mero de amostragens; Var – intervalo de variação onde são apresentados 

os valores mínimo e máximo observados; M±EP – média ± Erro padrão 

 

Tabela 5 (continuação): Intensidade do ataque de L. botrana em castas brancas na RDD (dados obtidos em parcelas do 

Baixo Corgo e Cima Corgo) 

 

N – número de amostragens; Var – intervalo de variaçFigura 42: Medição da cápsula cefálica de Lobesia botrana 

 

Figura 43: Pesagem (A) e medição da inflorescência (B)Figura 44: Medição da cápsula cefálica de Lobesia botrananúFigura 45: 

Pesagem (A) e medição da inflorescência (B) 

 

Figura 46: Pesagem (A) e medição da inflorescência (B)mero de amostragens; Var – intervalo de variação 

onde são apresentados os valores mínimo e máximo observados; M±EP – média ± Erro padrão 

 

N – número de amostragens; Var – intervalo de variação onde são apresentados os valores mínimo e máximo 

observados; M±EP – média ± Erro padrão; Q2 – mediana ou percentil 50; Q1 – Percentil 25; Q3 – Percentil 75; 

*número de ninhos por 100 cachos; **percentagem de cachos atacados (com ovos viáveis e/ou perfurações) -

amostragem parcial; ***percentagem de cachos atacados (com ovos viáveis e/ou perfurações) -amostragem por abertura 

do cacho. 

 

 

N – número de amostragens; Var – intervalo de variaçFigura 47: Medição da cápsula cefálica de Lobesia botrana 
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3.2- Influência da casta de videira no desenvolvimento larvar de L. botrana 

3.2.1- Introdução 

A casta pode influenciar a suscetibilidade a L. botrana (Pavan et al., 2018). As 

diferenças de suscetibilidade entre castas de videira têm sido associadas a uma preferência 

para a postura (Sharon et al., 2009; Birgücü et al., 2015) e a um maior desenvolvimento e 

sobrevivência larvar (Torres-Vila et al., 1992; Fermaud, 1998). 

Este trabalho teve como objetivo estudar a influência, no desenvolvimento larvar de L. 

botrana de quatro castas de videira com diferentes níveis de suscetibilidade ao ataque da 

praga e com significado económico na RDD (i.e. Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta 

Barroca e Sousão). 

 

3.2.2- Material e métodos 

Para estudar a influência da casta de videira no desenvolvimento larvar de L. botrana, 

selecionaram-se quatro castas: três por terem grande importância e representatividade na RDD 

(i.e. T. Franca, T. Barroca e T. Nacional), a quarta (Sousão), porque embora com menor 

expressão, em termos de encepamento, é uma casta em franca expansão na RDD e é, 

aparentemente, pouco atacada pela traça-da-uva.  

 

Colheita de dados 

A colheita das larvas de L. botrana, para estudo o estudo da influência da casta de 

videira no desenvolvimento larvar, realizou-se durante 2019, em quatro Quintas da RDD (i.e. 

Vallado, Síbio, Carvalhas e Bom Retiro). Essa colheita coincidiu com as estimativas do risco 

de ataque da praga efetuadas no âmbito do projeto CSinDouro e do observatório vitícola da 

RDD, estando as videiras no estado fenológico I (floração) da escala de Baggiolini (1952). 

Por a intensidade do ataque da praga ter sido muito baixa, apenas foi possível obter larvas na 

primeira geração e nas castas T. Barroca, T. Nacional e T. Franca.  

No laboratório, procedeu-se às seguintes tarefas: (1) individualização das larvas em 

placas de Petri devidamente identificadas, uma vez que na recolha do material, toda a 

inflorescência atacada foi recolhida por forma a evitar o esmagamento da larva; (2) colocação 
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Tabela 6: Limites mínimos e máximos da largura da cápsula cefálica de cada um dos instares larvares da 

primeira geração da traça-da-uva (fonte: Delbac et al., 2010) 

 

das larvas durante aproximadamente 60 segundos no frigorífico a uma temperatura de 

aproximadamente 4ºC para imobilização da larva, uma vez que as medições foram feitas in 

vivo; (3) medição da distância entre as duas margens mais distantes da cápsula cefálica, como 

representado na Figura 23. Para estas medições utilizou-se o microscópio estereoscópico 

“OLYMPUS SZX10” equipado com câmara fotográfica e com o sistema de análise “cellSens-

Entry 1.8.1, 2009-2013”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nos valores da cápsula cefálica obtidos determinou-se o instar de cada larva 

tendo em conta os valores indicados por Delbac et al. (2010) para a primeira geração da traça-

da-uva (Tabela 6). 

 

 

 

 

  Medição da cápsula cefálica 

(mm) 

Geração Instar Mínimo Máximo 

G1 1 - 0,215 

 2 0,215 0,304 

 3 0,304 0,439 

 4 0,439 0,612 

 5 0,612 - 

Figura 23: Princípio da medição da 

largura da cápsula cefálica da larva 

(fonte: Delbac et al., 2010). 
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Análise dos dados  

Dado que 2019 foi um ano em que a intensidade do ataque de traça-da-uva foi baixa 

na primeira geração, o número de larvas foi muito baixo, pelo que na análise dos dados, para 

cada casta, consideraram-se as larvas obtidas no conjunto das Quintas. Pelo mesmo motivo, 

não foi possível analisar estatisticamente os dados. Deste modo, apenas se calculou e se 

apresentam os valores da média e o erro padrão das medições das larguras das cápsulas 

cefálicas das larvas, por casta. 

 

3.2.3- Resultados e discussão 

Ao comparar as médias dos instares larvares, obtidos a partir da largura da cápsula 

cefálica (Figura 24), verificou-se que as larvas que se desenvolveram nas inflorescências das 

castas T. Nacional e T. Franca estavam num instar larvar mais avançado (isto é L5) do que as 

que se desenvolveram nas inflorescências da casta T. Barroca (que estavam em L4) (Tabela 

7). Segundo Pavan et al. (2018), castas precoces promovem uma composição etária larvar 

mais avançada. No ponto 3.3 serão discutidas as possíveis causas para estas diferenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cápsula cefálica (M ± 

EP) (µm) 

Instar larvar (M ± 

EP) 

T. Barroca 567,7 ± 55,8 4,1 ± 0,3;  L4 

T. Nacional 736,3 ± 30,1 4,9 ± 0,1;  L5 

T. Franca 633,5 ± 25,2 4,5 ± 0,1;  L5 

Tabela 7: Largura da cápsula cefálica de larvas da primeira geração de Lobesia 

botrana desenvolvidas em diferentes castas e determinação do instar larvar 

segundo os valores de referência indicados por Delbac et al. (2010) 

Figura 24: Medição da cápsula cefálica de 

Lobesia botrana (fotografia do autor). 

M±EP – média ± Erro padrão 
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3.3- Avaliação de características, das castas de videira, capazes de influenciarem a 

suscetibilidade a L. botrana 

3.3.1- Introdução 

Diversos estudos de campo e de laboratório têm reportado que a intensidade do ataque 

da traça-da-uva varia significativamente entre castas (Pavan et al., 2018; Thiéry et al., 2013; 

Pavan et al., 2009; Sharon et al., 2009; Maher et al., 2006; Tasain et al., 2005; Maher & 

Thiéry, 2004; Aguiar et al., 2003).  

Durante o processo de escolha do local de postura, a fêmea de traça-da-uva, passa por 

três fases: (1) orientação, (2) contacto e (3) avaliação do hospedeiro (Markheiser et al., 2018). 

Aparentemente, as fêmeas localizam os hospedeiros à distância através estímulos olfativos 

(compostos orgânicos voláteis libertados pela planta) e visuais (cor) (Tasain et al., 2005). 

Depois de pousarem na videira, diversos fatores podem estar implicados na decisão de 

efetuarem a postura, nomeadamente a cor (Markheiser et al., 2018), a compactação do cacho 

(Fermaud, 1998), a dureza da epiderme (Snjezana, 2004), os açúcares (Varandas et al., 2004; 

Maher et al., 2006), as ceras presentes na cutícula dos frutos (Rid et al., 2018), e os compostos 

orgânicos voláteis que podem atrair ou repelir para a postura (Tasin et al., 2007; Rid et al., 

2019; Markheiser et al., 2020). Contudo, grande parte dos trabalhos referem que a preferência 

por determinadas castas não é unicamente movida por uma característica e muitas vezes esta 

influência só é significativa na presença de outras características (Tasin et al., 2011; Rid et al., 

2018). 

De acordo com Snjezana (2004) a suscetibilidade ao ataque de L. botrana é 

dependente da compacidade, precocidade da casta, composição e espessura da epiderme dos 

bagos. Também Pavan et al., (2009) refere que castas precoces permitem ataques precoces, 

estando estas mais sujeitas ao ataque de L. botrana. Por outro lado, a falta de sincronismo 

entre os estados fenológicos mais suscetíveis e o pico de posturas pode contribuir para uma 

“pseudo-resistência” das castas (Ioriatii et al., 2011).  

Por outro lado, o estudo das dimensões das diferentes camadas que compõem a 

película, bem como a sua constituição, pode ser importante no estudo da relação entre a casta 

e a suscetibilidade a L. botrana. A película da uva é constituída por diferentes estruturas: a 

cutícula, que por sua vez contém uma camada externa de ceras epicuticulares, a epiderme e a 

hipoderme (Jackson, 2019; Fasoli et al., 2016; Comménil et al., 1997). A extração com 
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clorofórmio permite extrair a maioria das ceras intra e extra epicuticulares (Misra, 2015), cujo 

teor e composição poderá dar pistas importantes no que diz respeito à preferência das fêmeas 

por determinada casta (Rosenquist & Morrison, 1989; Misra s/d; Misra 2015; Dimopoulos et 

al., 2020). 

Com este trabalho procurou-se identificar as características responsáveis pelas 

diferenças de suscetibilidade observadas entre castas, aos ataques de L. botrana 

(características morfológicas das inflorescências e do cacho; resistência à perfuração e 

compressão; análise das camadas e quantificação dos extratos da película dos bagos). 

 

3.3.2- Material e métodos 

3.3.2.1- Características morfológicas das inflorescências e do cacho 

Para avaliar as características morfológicas, das castas de videira, capazes de 

influenciarem a suscetibilidade a L. botrana, selecionaram-se quatro castas: T. Franca, T. 

Barroca, T. Nacional e Sousão. A colheita do material vegetal foi efetuada na Quinta do 

Vallado, localizada na freguesia de Vilarinho dos Freires, concelho de Peso da Régua, distrito 

de Vila Real. 

 

Colheita de dados 

Características morfológicas das inflorescências 

A 27 de maio de 2019, durante a primeira geração da traça-da-uva, quando as videiras 

se encontravam no estado fenológico I (Floração) segundo a escala de Baggiolini (1952), 

foram recolhidas duas inflorescências por videira, uma da parte superior e outra da parte 

inferior, em dez videiras, de cada casta. As inflorescências foram acondicionadas em sacos de 

plástico devidamente identificados e transportados para o laboratório em arcas térmicas. 

 Em laboratório, procedeu-se às seguintes determinações por inflorescência e por casta:  

(1) peso da inflorescência recorrendo a uma balança analítica (Figura 25-A);  

(2) comprimento e largura utilizando um paquímetro (Figura 25-B);  
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(3) percentagem de pubescência recorrendo ao microscópio estereoscópico 

“OLYMPUS SZX10” com o sistema de análise “cellSens Entry 1.8.1, 2009-2013” 

e usando uma escala de 0% a 100%, em que 0% representa ausência de 

pubescência e 100% totalmente coberto por pubescência (Figura 26);  

(4) percentagem de flores em plena floração recorrendo ao microscópio 

estereoscópico “OLYMPUS SZX10” com o sistema de análise “cellSens Entry 

1.8.1, 2009-2013” e usando uma escala com cinco classes 0%, 25%, 50%, 75% e 

100%, em que 0% representa ausência de floração e 100% plena floração;  

(5) índice de compactação, estimado segundo a fórmula: 

                             Índice de compactação =  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 26: Inflorescência de Sousão, com elevada pubescência (A) e T. Franca, com fraca 

pubescência (B) (fotografias do autor). 
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Figura 25: Determinação do peso (A) e largura e 

comprimento das inflorescências (B) (fotografias do autor). 
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Características morfológicas do cacho 

A 24 de junho de 2019, durante a segunda geração da traça-da-uva, quando as videiras 

se encontravam no estado fenológico L (cacho fechado) segundo a escala de Baggiolini 

(1952), recolheu-se um cacho por videira em dez videiras de cada casta. Os cachos foram 

acondicionados em sacos de plástico devidamente identificados e transportados para o 

laboratório em arcas térmicas. 

 No laboratório, procedeu-se às seguintes determinações por cacho e por castas:  

(1) peso, usando a balança analítica (Figura 27-A); 

(2) comprimento e largura do cacho, usando um paquímetro (Figura 27-B);  

(3) contagem do número de bagos;  

(4) volume do conjunto dos bagos do cacho e volume médio de cada bago (Figura 

28); para o cálculo do volume ocupado pelos bagos, seguiu-se a metodologia 

proposta por Pavan et al. (2018). Assim, numa proveta com capacidade de 1000mL, 

colocou-se 500mL de água, adicionaram-se os bagos de cada cacho e registou-se o 

volume final. Nos cálculos, usaram-se as fórmulas: 

Volume de bagos = Volume final – Volume inicial  

Volume médio dos bagos =   

(5) índice de compactação; na determinação da compacidade do cacho, seguiu-se a 

metodologia proposta por Pavan et al. (2018). Deste modo, num gobelé com 

capacidade de 2000mL, colocou-se 1400mL de água e emergiram-se os cachos 

individualmente até o ápice tocar no fundo do gobelé. Com o auxílio de um 

paquímetro mediu-se o comprimento da porção do cacho imerso. Para o cálculo do 

índice de compactação, usou-se a seguinte fórmula: 

Índice de compactação =                                                                                                                                                                                                                   
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Análise dos dados 

Os dados referentes às características morfológicas das inflorescências foram 

analisados por Modelos Lineares Generalizados, com uma distribuição Gama, função Log 

para variáveis (dependentes) contínuas. Usaram-se como variáveis explicativas ou 

independentes a casta, posição na videira (posição da inflorescência na videira, se localizada 

na parte superior ou basal da videira) e a interação casta*posição. A significância das 

variáveis explicativas foi determinada por testes Likelihood Ratio e Wald. 

A 
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B 

Figura 27: Pesagem (A) e medição do cacho (B) (fotografias do autor). 

Figura 28: Medição do 

volume dos bagos 

(fotografia do autor). 
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Já os dados referentes às características morfológicas dos cachos foram analisados por 

Análise de variância a um fator (ANOVA one-way) após se ter verificado o cumprimento dos 

pressupostos de normalidade e homogeneidade de variâncias.  

Na análise dos dados usou-se o software SPSS.20. 

 

3.3.2.2- Características físicas do bago (resistência à perfuração e compressão) 

Para avaliar as características físicas do bago, das castas de videira, capazes de 

influenciarem a suscetibilidade a L. botrana, selecionaram-se quatro castas: T. Franca, T. 

Barroca, T. Nacional e Sousão. A colheita do material vegetal foi efetuada na Quinta do 

Vallado, localizada na freguesia de Vilarinho dos Freires, concelho de Peso da Régua, distrito 

de Vila Real. 

 

Colheita de dados 

 A 1 de julho de 2019, durante a segunda geração da traça-da-uva, quando as videiras 

se encontravam no estado fenológico L (cacho fechado) segundo a escala de Baggiolini 

(1952), foi recolhido aleatoriamente um cacho por videira em quatro videiras na Quinta do 

Vallado, localizada na freguesia de Vilarinho dos Freires, conselho de Peso da Régua, distrito 

de Vila Real.  

Para medir a resistência à perfuração e compressão da película da uva foi utilizado um 

equipamento de análise de textura “texture analyser”, modelo TA XT Plus com o sistema de 

análise “Stable Micro Systems” (Figura 29-A). Na análise de resistência à perfuração usaram-

se 15 bagos (cinco da zona superior, cinco da zona central e cinco da zona inferior do cacho) 

por cacho enquanto que na análise da resistência à compressão usaram-se 10 bagos (quatro da 

zona superior, três da zona central e três da zona inferior do cacho) por cacho. Previamente a 

estas análises procedeu-se à determinação do peso (em balança analítica) e diâmetro (com 

auxílio de um paquímetro) de cada bago e introdução destes dados no sistema.  

Para a avaliação da resistência à perfuração usou-se uma plataforma perfurada, a fim 

de manter o bago imóvel, com uma célula de carga de 30 kg e uma sonda cilíndrica de 2 mm 
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(P/2N), a uma velocidade de trabalho de 1 mm/s. Os valores de força máxima (N) e firmeza 

(N/mm) foram extraídos de cada curva força-distância obtida em cada teste:  

-A força máxima (N) representa a força exata no momento em que a agulha perfura 

a película do bago; 

-A firmeza (N/mm) representada a força aplicada por unidade de deslocamento. 

Para a avaliação da resistência à compressão usou-se uma célula de carga de 30 kg e 

uma placa de alumínio de 75mm de diâmetro (P/75) com uma deslocação de 5mm velocidade 

constante (Figura 29-B). Da curva força-distância obtida extraíram-se os seguintes valores: 

-Força máxima (N) - que representa a força aplicada no deslocamento total de 5 

mm; 

-Força (N)-3mm – que representa a força exercida quando a distância percorrida é 

de 3 mm; 

-Elasticidade (N/mm) representa a força exercida por unidade de deslocamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise dos dados 

Os dados foram analisados por Análise de variância a um fator (ANOVA one-way) 

após se ter verificado o cumprimento dos pressupostos de normalidade e homogeneidade de 

Figura 29: Texture Analyser, utilizado para medir a resistência à perfuração (P/2N) (A) e à compressão (P/75) 

(B) (fotografias do autor). 
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variâncias ou, no caso de não se verificarem estes pressupostos, pelo teste Kruskal-Wallis. Na 

análise dos dados usou-se o software SPSS.20. 
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3.3.2.3- Análise das camadas e quantificação dos extratos da película dos bagos 

Colheita dos dados 

Análise das camadas constituintes da película do bago 

Para analisar as diferentes camadas da película recorreu-se à Microscopia Eletrónica 

de Varrimento (MEV) na Unidade de Microscopia Eletrónica na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro. 

A 16 de Julho de 2019, durante a segunda geração da traça-da-uva, quando as videiras 

estavam no estado fenológico L (cacho fechado) segundo a escala de Baggiolini (1952), foi 

recolhido ao acaso um cacho da casta T. Franca e outro da casta Sousão, na Quinta Nossa Sr.ª 

de Lurdes, uma vinha localizada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

 Após a colheita, as amostras foram rececionadas no laboratório da Unidade de 

Microscopia Eletrónica. Devido à fragilidade da amostra à análise pretendida, em laboratório 

procederam-se às seguintes ações, em um bago por casta:  

(1) fixação em glutaraldeído 2,5%, em tampão fosfato, segundo o protocolo 

standard;  

(2) desidratação da amostra em percentagens crescentes de etanol, de acordo com o 

apresentado na Tabela 8;  

(3) colocação das amostras sobre pinos de alumínio, fixadas com fita-cola de 

carbono (Figura 30);  

(4) análise em Scanning Electron Microscopy (SEM), SEM/ESEM FEI Quanta- 

400, em modo Baixo Vácuo a uma pressão parcial no interior da câmara de 6,5-7,0 

mbar e uma tensão de aceleração de 10 KV para a aquisição de imagens com 

diferentes resoluções;  

(5) medição da espessura das diferentes estruturas da película com o software do 

microscópio (FEI Quanta 400). 
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Quantificação dos extratos da película dos bagos 

Para a realização deste trabalho, tivemos por base a metodologia utilizada por Pensec 

et al. (2014), embora se tenham introduzido algumas modificações. Deste modo, colheram-se 

amostras das castas T. Franca, na Quinta do Vallado, e de Sousão na Quinta do Síbio.  

 No início do mês de agosto, quando a videira se encontrava no estado fenológico M 

(pintor) segundo a escala de Baggiolini (1952) colheram-se doze conjuntos de amostras por 

casta. Cada conjunto de amostras consistiu em: (1) todos os bagos atacados de um cacho, (2) 

cinco bagos não atacados desse mesmo cacho e (3) cinco bagos do cacho imediatamente ao 

lado não atacado. As amostras foram transportadas em arcas térmicas e, no laboratório, foram 

conservadas num ultracongelador à temperatura de -80ºC, até à análise (meados do mês de 

novembro). Posteriormente, seguiu-se a seguinte metodologia:  

(1) determinação do peso de cada bago numa balança analítica;  

(2) separação da película e respetiva pesagem (Figura 31);  

(3) liofilização das amostras, a fim de remover a água das películas congeladas pelo 

processo de sublimação. Para a liofilização, (3.1) colocaram-se as amostras na 

panela de liofilização cobertas com papel de alumínio perfurado, a fim de permitir a 

evaporação da água; e (3.2) colocou-se a panela de liofilização no congelador a       

 50% 75% 90% 95% 100% 

Sousão 15 15 30 30 30 30 30 30 30 

T. Franca 15 15 30 30 30 30 30 30 30 

Tabela 8: percentagens de etanol em diferentes minutos para a desidratação das amostras 

Figura 30: Amostra em pino de alumínio com fita-cola de 

carbono (fotografia do autor). 
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-18ºC por aproximadamente uma hora, para garantir o congelamento das amostras 

(Figura 32-A); seguidamente, (3.3) colocaram-se as amostras a liofilizar (Figura 

32-B) durante aproximadamente 60 horas;  

(4) pesagem das películas liofilizadas e colocação em tubos de ensaio devidamente 

identificados;  

(5) adição de clorofórmio (5mL para as películas com peso inferior a 0,2g e 10mL 

para as películas com peso superior a 0,2g) (Figura 33-A); o clorofórmio esteve em 

contacto com as películas durante 24 horas à temperatura ambiente; 

(6) agitação dos tubos;  

(7) decantação da fase líquida para outro tubo de ensaio previamente pesado e 

identificado (Figura 33-B);   

(8) colocação dos tubos de ensaio com a fase líquida a evaporar. Para a evaporação, 

em parte das amostras usou-se corrente de azoto à temperatura de 30 ºC, recorrendo 

a um concentrador de amostras “Techne Dri-Block DB-3A Sample Concentrator” 

(Figura 34-A). As restantes amostras, e uma vez que o gás azoto terminou e foi 

necessário um método alternativo de evaporação das amostras, foram evaporadas 

numa centrífuga concentradora a vácuo “UNIVAPO 100 ECH” (Figura 34-B) a 

uma temperatura de 30 ºC; 

(9) Após a evaporação do líquido, pesou-se novamente os tubos de ensaio e 

determinou-se a percentagem de peso de extratos através da fórmula seguinte:           

 X=  

 

 

 

 

 

 

 Figura 31: Películas de T. Franca 

(fotografia do autor) 
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Figura 32: Amostras (A) e liofilizador (B) (fotografias do autor). 

A B 

Figura 33: Películas em clorofórmio (A) e fase líquida após a extração (B) 

(fotografias do autor). 
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Figura 34: Concentrador de amostras com corrente de azoto (A) e centrífuga a 

vácuo (B) usados na evaporação das amostras (fotografias do autor). 
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Análise de dados 

Na análise dos dados referentes à quantificação dos extratos da película do bago, para 

cada uma das castas avaliaram-se as diferenças na percentagem do peso dos extratos obtidos 

por imersão das películas em clorofórmio entre: (1) bagos atacados e bagos não atacados do 

mesmo cacho; (2) bagos atacados e bagos não atacados do cacho não atacado mais próximo; 

(3) bagos não atacados do cacho atacado e bagos não atacados do cacho não atacado mais 

próximo. Já para a avaliação das diferenças entre castas avaliou-se a diferença na 

percentagem do peso de extratos obtidos por imersão das películas em clorofórmio entre: (1) 

bagos atacados de T. Franca e bagos atacados de Sousão; (2) bagos não atacados de cachos 

atacados de T. Franca e bagos não atacados de cachos atacados de Sousão; (3) bagos de 

cachos não atacados de T. Franca e bagos de cachos não atacados de Sousão. 

 Para a análise estatística usou-se o teste não paramétrico, Mann-Whitney, por se testar 

a diferença entre dois grupos, por algumas amostras violarem os pressupostos de normalidade 

e pela dimensão das amostras ser pequena. Na análise dos dados usou-se o software SPSS.20. 

 

3.3.3- Resultados e discussão 

3.3.3.1- Características morfológicas das inflorescências e do cacho 

Características morfológicas das inflorescências 

Observaram-se diferenças significativas no peso das inflorescências em estudo 

(Likelihood Ratio χ2 = 20,876; df = 7; p = 0,004). Assim, as inflorescências inferiores (2,723 

± 0,357g) apresentaram um peso significativamente maior do que as inflorescências 

superiores (1,736 ± 0,130g) (Wald χ2 = 15,496; df = 1; p < 0,001). Também o peso das 

inflorescências diferiu significativamente entre castas (Wald χ2 = 14,535; df = 3; p = 0,002) 

(Figura 35-A). Assim, este peso foi significativamente superior na T. Franca (2,87 ± 0,323g) 

comparativamente quer à T. Barroca (1,903 ± 0,175g) quer ao Sousão (1,854 ± 0,175g), que 

não diferiu entre as duas últimas. Por outro lado, não se observaram diferenças entre o peso 

das inflorescências da T. Nacional (2,289 ± 0,412g) e de qualquer outra das castas em estudo. 

Contudo, o peso da inflorescência não foi influenciado pela interação casta*posição (Wald χ2 

= 2,614; df = 3; p = 0,455). 
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Também se observaram diferenças significativas no comprimento das inflorescências 

em estudo (Likelihood Ratio χ2 = 18,683; df = 7; p = 0,009). Deste modo, as inflorescências 

inferiores (9,698 ± 0,659cm) são significativamente maiores que as superiores (8,123 ± 

0,679cm) (wald χ2 = 7,804; df = 1, p = 0,005). O comprimento também mostrou ser 

estatisticamente diferente entre castas (wald χ2 = 15,698; df = 3; p = 0,001) (Figura 35-B). 

Assim, o comprimento das inflorescências da T. Barroca (10,820 ± 0,665cm) foi 

significativamente superior ao da T. Nacional (7,815 ± 0,728cm), T. Franca (8,615 ± 

0,564cm) e Sousão (8,390 ± 0,380cm) não se tendo verificado diferenças significativas entre o 

comprimento das inflorescências destas três últimas castas. O comprimento da inflorescência 

também não foi influenciado pela interação casta*posição (wald χ2 = 0,749; df = 3; p = 

0,862).   

Foram também observadas diferenças significativas na pubescência das 

inflorescências (Likelihood Ratio χ2 = 71,051; df = 7; p < 0,001). Verificaram-se diferenças 

significativas entre castas (wald χ2 = 311,195: df = 3, p < 0,001), sendo a Sousão (51,25 ± 

2,20%) a que apresentou significativamente maior percentagem de pubescência 

comparativamente à T. Franca (25,00 ± 0,00%), T. Nacional (33,75 ± 2,74%) e T. Barroca 

(28,75 ± 2,05%). A T. Franca foi a que apresentou menor percentagem de pubescência não 

tendo, contudo, diferido da T. Barroca (Figura 35-C). Por outro lado, a pubescência das 

inflorescências não foi influenciada pela posição (wald χ2 = 0,251: df = 1, p = 0,616), nem 

pela interação casta*posição (wald χ2 = 2,233: df = 3, p = 0,526). 

  Por último, também se observaram diferenças significativas entre o índice de 

compactação das inflorescências das várias castas em estudo (Likelihood Ratio χ2 = 41,897; 

df = 7; p < 0,001). Assim, verificou-se que as inflorescências inferiores (0,275 ± 0,04) se 

apresentaram significativamente mais compactas que as inflorescências superiores (0,205 ± 

0,022) (wald χ2 = 14,807; df = 1; p < 0,001). Este parâmetro também diferiu entre castas 

(wald χ2 = 50,292; df = 3; p < 0,001) (Figura 35-D). Deste modo, o índice de compacidade 

foi significativamente superior na T. Franca (0,317 ± 0,023) comparativamente à Sousão 

(0,214 ± 0,014) e T. Barroca (0,172 ± 0,011). Já a T. Nacional (0,258 ± 0,029) não diferiu 

significativamente da Sousão nem da T. Franca. No entanto, o índice de compactação das 

inflorescências não foi influenciado pela interação casta*posição (wald χ2 = 2,233; df = 3; p = 

0,526). 
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No que diz respeito à percentagem de flores em plena floração, o modelo global não 

mostrou diferenças significativas (Likelihood Ratio χ2 = 8,792; df = 7; p = 0.268) (Figura 35-

E). Contudo, analisando o contributo das diferentes variáveis independentes, foi possível 

observar que aquele parâmetro diferiu entre castas (wald χ2 = 8,807; df = 3; p = 0.032). 

Assim, a percentagem de flores em plena floração foi significativamente superior na T. 

Nacional (92,50 ± 5,16%) comparativamente à T. Barroca (75,00 ± 3,63%) e Sousão (76.25 ± 

2,20%), não tendo diferido da T. Franca (86,25 ± 4,96%). Estas três últimas castas não 
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Figura 35: Análise das características morfológicas das inflorescências: Peso (A), comprimento (B), 

pubescência (C), índice de compactação (D) e flores em plena floração (E) das inflorescências das 

diferentes castas em estudo. Para cada característica morfológica, castas que partilham a mesma letra, 

não são estatisticamente diferentes (p>0,05). 
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diferiram entre si. Por outro lado, não se verificou influência da posição da inflorescência 

(wald χ2 = 0,299; df= 1; p = 0,585) nem da interação casta*posição (wald χ2 = 0,162; df = 3; 

p = 0,983). 

De acordo com os resultados obtidos pode-se verificar que a casta Sousão é a que 

apresenta maior pubescência, enquanto que a T. Franca é a que apresenta menor pubescência. 

Admitindo que, na RDD, a T. Franca é das castas mais atacadas pela traça-da-uva e a Sousão 

das menos atacadas na primeira geração, pode-se dizer que a existência de pubescência nas 

inflorescências poderá ter influência na suscetibilidade da casta ao ataque de L. botrana da 

primeira geração. Os resultados encontrados vão de encontro aos obtidos por Pavan et al. 

(2009), que concluem que a pubescência das inflorescências pode explicar a suscetibilidade 

da casta ao ataque da traça-da-uva, uma vez que o nível populacional de L. botrana aumenta 

com a redução da pubescência nas inflorescências. Para além disso, os mesmos autores 

também encontraram uma correlação negativa entre a pubescência e a composição etária das 

larvas, ou seja, nas inflorescências com mais pubescência as larvas são menos desenvolvidas. 

Um estudo laboratorial realizado por Maher & Thiéry (2004) mostrou que as fêmeas 

de L. botrana têm preferência por superfícies lisas, rejeitando superfícies peludas para a 

postura de ovos. Também Markhesier et al. (2018) verificaram que a textura da superfície é 

um importante estímulo à postura para as fêmeas de traça-da-uva, preferindo superfícies lisas 

em vez de superfícies rugosas. Assim, a elevada pubescência das inflorescências da casta 

Sousão também pode justificar o baixo ataque de L. botrana que normalmente ocorre na 

casta. 

O peso das inflorescências para além de estar relacionado com a capacidade de a casta 

produzir também poderá estar relacionado com a precocidade da casta (Pavan et al., 2009), e 

foram as castas T. Franca e T. Nacional que apresentaram maiores pesos de inflorescência. 

Assim, podemos concluir que as castas T. Nacional e T. Franca são possivelmente castas mais 

precoces e as castas T. Barroca e a Sousão as mais tardias. Pavan et al. (2009) e Pavan et al. 

(2018) defendem que castas mais precoces promovem ataques precoces e consequentemente 

uma composição etária larvar mais avançada; neste sentido, referem que estas castas estão 

assim mais sujeitas ao ataque de L. botrana.  

Relativamente à compacidade verificou-se que a casta T. Franca foi a que apresentou 

os cachos mais compactos, embora não diferente da T. Nacional. Contudo, Pavan et al. 
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(2009), defendem que a compacidade da inflorescência não tem um papel decisivo no ataque 

de L. botrana. 

A T. Barroca caracteriza-se por ter um cacho tipicamente longo (Faustino, 2011), o 

que justifica o maior comprimento das inflorescências desta casta em relação às restantes; 

contudo este fator não parece estar associado à intensidade do ataque. 

Com a análise da percentagem de flores em plena floração, verificou-se que as castas 

T. Nacional e T. Franca estavam num estado de desenvolvimento mais avançado. Isto pode 

explicar o maior desenvolvimento larvar verificado em 3.2.3, pois foi nestas castas que as 

larvas se apresentaram mais desenvolvidas (instar larvar mais avançado) indo de encontro aos 

resultados obtidos por Pavan et al. (2018) que refere que castas precoces promovem ataques 

precoces e consequentemente uma composição etária larvar mais avançada.  

Muitas das características analisadas parecem ter relevância na suscetibilidade da casta 

ao ataque de L. botrana, podendo a precocidade e a pubescência da inflorescência ser das 

principais causas da diferenciação do ataque nas diferentes castas na primeira geração da 

praga. 

 

Características morfológicas do cacho 

Verificaram-se diferenças significativas no peso dos cachos das castas em estudo 

(F(3,36) = 5,544; p = 0,003). Deste modo, os cachos da casta T. Franca (130,50 ± 13,70g) 

apresentaram um peso significativamente superior a T. Nacional (84,50 ± 9,60g), T. Barroca 

(89,80 ± 12,00g) e Sousão (66,10 ± 10,30g), sendo que o peso das últimas três castas não 

diferiu estatisticamente entre si (Figura 36-A).   

 Observaram-se também diferenças significativas no volume total de bagos (F(3,36) = 

5,242; p = 0,004). Assim, a T. Franca (120,800 ± 12,775ml) foi a casta que apresentou 

significativamente maior volume de bagos comparativamente às restantes três castas que não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si [T. Nacional (77,000 ± 

9,074ml), T. Barroca (83,500 ± 11,857ml) e Sousão (61,500 ± 9,833ml)] (Figura 36-B).  

 Também os comprimentos do cacho se mostraram significativamente diferentes (F(3,36) 

= 6,628; p = 0.001). Assim, a T. Barroca (15,260 ± 0,885cm) apresentou o cacho 

significativamente mais comprido do que a Sousão (10,97 ± 0,447cm) e a Nacional (12,550 ± 
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0,505cm). O comprimento dos cachos da T. Nacional não diferiu significativamente dos 

cachos das castas Sousão e T. Franca (13,990 ± 0,910cm). Por outro lado, o comprimento dos 

cachos desta última também não diferiu dos da T. Barroca (Figura 36-C). 

 Já a largura do cacho não apresentou diferenças significativas entre as castas em 

estudo (F(3,36) = 1,078; p = 0,371) [T. Nacional (7,750 ± 0,452cm), T. Barroca (8,140 ± 

0,756cm), T. Franca (9,430 ± 0,777cm), e Sousão (8,480 ±0,731cm)] (Figura 36-D). 

 No que respeita ao índice de compactação do cacho, verificaram-se diferenças 

significativas entre castas (F(3,36) = 4,888; p = 0,006): a casta T. Franca (12,423 ± 1,034) foi a 

que apresentou significativamente maior compacidade comparativamente às restantes três 

castas [T. Nacional (9,077 ± 0,765), T. Barroca (8,3660 ± 0,955) e Sousão (7,196 ± 1,246)], 

sendo que estas três últimas não mostraram diferenças significativas entre si (Figura 36-E). 

 O número de bagos por cacho também foi significativamente diferente entre castas 

(F(3,36) = 4,355; p = 0,010). Assim, a T. Franca (154,5 ± 15,368) apresentou significativamente 

maior número de bagos por cacho comparativamente às castas T. Barroca (107 ± 10,599), T. 

Nacional (101 ± 11,873) e Sousão (96,9 ±12,964), sendo que as três últimas não apresentaram 

diferenças significativas entre si (Figura 36-F).  

A T. Franca, uma das castas mais atacadas pela traça-da-uva na RDD, foi a que 

apresentou o maior índice de compactação dos cachos comparativamente às restantes castas 

em estudo. Estes resultados vão de encontro aos obtidos por outros autores, que consideram 

que a compacidade do cacho é um dos principais fatores envolvidos na suscetibilidade da 

casta ao ataque de L. botrana na segunda geração (Fermaud, 1998; Birgücü et al., 2015). 

Cachos mais compactos dificultam a entrada de inimigos naturais, protegendo assim ovos e 

larvas de L. botrana. Por outro lado, Pavan et al. (2018), concluem que a compacidade está 

associada a uma idade larvar mais avançada podendo, este facto, poder ser justificado por um 

desenvolvimento larvar mais rápido, uma antecipação da postura ou pela proteção da 

exposição solar do cacho proporcionada pela maior compacidade do mesmo. Assim, a maior 

compacidade do cacho parece favorecer a traça-da-uva, pois para além de a proteger contra os 

inimigos naturais e da exposição solar, também está associada a uma idade larvar mais 

avançada. 
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De acordo com Fermaud (1998) e Birgücü et al. (2015), a mortalidade de larvas 

recém-eclodidas de L. botrana é maior em cachos com menor índice de compactação e menor 

teor em açúcares, sendo estes dois fatores importantes para a taxa de sobrevivência larvar. 

Por outro lado, de forma indireta, a compacidade, em casos de infestação por L. 

botrana, facilita o desenvolvimento de podridões, designadamente a podridão-cinzenta e a 

podridão-acética (Pavan et al., 2018; Tello & Ibáñez, 2018).  
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Figura 36: Análise das características morfológicas dos cachos: Peso (A), volume dos bagos (B), comprimento (C) e 

largura (D) dos cachos, índice de compactação (E) e número de bagos (F) por cacho das diferentes castas em estudo. 

Para cada característica morfológica, castas que partilham a mesma letra, não são estatisticamente diferentes 

(p>0,05). 
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 A precocidade também é considerada um fator determinante na suscetibilidade da 

casta aos ataques de traça-da-uva. Assim, as castas precoces são mais suscetíveis ao ataque, 

uma vez que com o amadurecimento dos bagos, há um aumento de glicose e frutose, 

estimulando a postura pelas fêmeas de L. botrana (Varandas et al., 2004; Maher et al., 2006; 

Birgücü et al., 2015). Também Savopoulou-Soultani et al. (1999) concluem que a maturação 

dos bagos, nomeadamente o teor em açúcares, interfere tanto na mortalidade como no 

desenvolvimento larvar, sendo que bagos mais maduros favorecem a diminuição do tempo de 

desenvolvimento da larva e em bagos menos maduros a mortalidade das larvas é maior. O 

maior desenvolvimento larvar pode, assim, também ser justificado pela qualidade nutricional 

do bago (Varandas et al., 2004; Moreau et al., 2006). Por outro lado, também os estragos 

indiretos (desenvolvimento de podridão-cinzenta e podridão-acética) provocados pela 

segunda geração da traça-da-uva são mais evidentes em castas precoces que em castas tardias 

(Pavan et al., 2018). 

Os resultados obtidos mostram que a T. Franca é a casta com maior volume médio de 

bagos. Contudo, este parâmetro poderá não ser um fator importante para o ataque de L. 

botrana, pois segundo Pavan et al. (2018), a intensidade do ataque não está associada ao 

volume médio de bagos.  

Para além disso, é importante referir que o porte e a precocidade de queda das folhas 

podem ter influência no ataque de L. botrana pois há uma maior incidência de radiação solar 

e aumento da temperatura, fatores que em situações extremas, como muitas vezes ocorrem na 

RDD, são desfavoráveis ao desenvolvimento de L. botrana. Comparando estas características 

em duas castas com diferentes graus de suscetibilidade à praga (T. Franca e Sousão), podemos 

dizer que enquanto a casta T. Franca tem um porte semi-ereto e a folha e o cacho são bastante 

resistentes à forte radiação, a casta Sousão tem um porte ereto e a folha é sensível ao escaldão, 

ou seja, quando expostas a elevadas temperaturas e a radiação direta, secam parcial ou 

totalmente, acabando por cair (Faustino, 2011; Magalhães, 2015). Também a T. Nacional é 

bastante suscetível à queda precoce da folha quando sujeita a stress hídrico ou térmico 

(Faustino, 2011). Deste modo, pode considerar-se que tanto o porte típico da casta como a 

facilidade de queda das folhas podem contribuir para a variação da intensidade do ataque, 

uma vez que a taxa de mortalidade de ovos e larvas de L. botrana é maior em cachos com 

maior exposição solar (Moosavi et al., 2017).  
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Em trabalhos de laboratório Moosavi et al. (2017) avaliaram a mortalidade de ovos e 

larvas a diferentes temperaturas, concluindo que a taxa de mortalidade aumenta com a 

exposição e período de exposição a elevadas temperaturas, tal como acontece no campo, pois 

os ovos podem ser submetidos a elevadas temperaturas por mais que um dia. Assim, a 

remoção das folhas na zona do cacho, prática cultural tradicionalmente realizada na RDD para 

regularizar a maturação da uva, permite uma maior exposição do cacho à radiação solar. Esta 

prática permite um incremento significativo da temperatura, e consequentemente um aumento 

da taxa de mortalidade dos ovos e larvas de L. botrana (Snjezana, 2004; Pieri e Fermaud, 

2005; Moosavi et al., 2017). Neste sentido, Pavan et al. (2016) afirmaram que a remoção das 

folhas na zona do cacho durante o segundo voo da traça-da-uva permite um controlo do 

ataque da segunda e terceira geração, evitando também o desenvolvimento de podridões, uma 

vez que torna o microclima desfavorável ao seu desenvolvimento. 
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3.3.3.2- Características físicas do bago (resistência à perfuração e compressão) 

Resistência à perfuração 

Verificaram-se diferenças significativas entre castas na força máxima (N) necessária 

para a perfuração da película (F(3, 236) = 12,547; p < 0,0001), ou seja, a força registada no 

momento exato em que a agulha perfurou a película, sendo este o valor máximo registado. 

Assim, a força necessária à perfuração foi significativamente superior na casta T. Nacional 

(0,594 ± 0,008 N) do que na Sousão (0,528 ± 0,007 N), T. Franca (0,525 ± 0,011 N) e T. 

Barroca (0,504 ± 0,016 N), sendo que a força máxima exercida nestas três últimas castas não 

diferiu entre elas (Figura 37-A). 

Também se verificaram diferenças significativas na firmeza (N/mm), ou força aplicada 

por unidade de deslocamento (χKw = 26,26; p < 0,0001). Deste modo, a T. Nacional (0,334 ± 

0,05 N/mm) foi a que apresentou significativamente maior firmeza (isto é, foi a casta onde foi 

necessário aplicar mais força por unidade de deslocamento para perfurar a película), embora 

não tivesse diferido da T. Franca (0,197 ± 0,017 N/mm). Já a casta Sousão (0,161 ± 0,006 

N/mm) foi a que apresentou menor firmeza (o que significa que para o mesmo deslocamento 

necessitou de menor força), embora não tivesse diferido da T. Barroca (0,184 ± 0,013 N/mm). 

Os valores de firmeza obtidos nas castas T. Franca e T. Barroca não diferiram entre si (Figura 

37-B).  
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Figura 37: Força máxima de rutura da película (A) e firmeza (força por unidade de deslocamento) (B) de bagos no estado 

fenológico L (cacho fechado) (P/2N). Castas que partilham a mesma letra, não são estatisticamente diferentes 

(p>0,05). 

 

Gráfico 3: Resistência da película à perfuração 
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 Ao avaliar-se a resistência da película à perfuração no estado fenológico L (cacho 

fechado) segundo a escala de Baggiolini (1952), apenas se está a avaliar o possível impacto 

desta resistência durante a segunda geração de L. botrana. Deste modo, pode-se concluir que 

aquando da segunda geração de L. botrana, os bagos da casta T. Nacional são os que 

necessitam de mais força para a mesma unidade de deslocamento e os que necessitam de mais 

força para que a película seja perfurada. Por outro lado, os bagos da casta Sousão são os que 

exigem menor força por unidade de deslocamento (isto é, precisa de menos força para a 

mesma unidade de deslocamento). Juntando os resultados referentes à força máxima (N) e 

firmeza (N/mm) podemos concluir que a película da casta T. Nacional é mais resistente que as 

restantes castas em estudo. Assim, o baixo ataque observado na casta T. Nacional, como 

observado no ponto 3.1 também poderá ser justificado pela maior resistência da película dos 

seus bagos. Assim sendo, a maior resistência da película dos bagos poderá funcionar como 

fator repelente para a postura por parte das fêmeas da traça-da-uva durante a segunda geração, 

o que parece estar de acordo com Tasin et al. (2011) que referem que a preferência de L. 

botrana para a postura em determinado hospedeiro é desencadeada por vários estímulos, 

sendo um deles o estímulo tátil. Por outro lado, também podemos admitir que subjacente a 

esta decisão por parte da fêmea poderá estar associada a maior ou menor facilidade da sua 

descendência conseguir alimentar-se do bago (através de mordeduras). No seguimento desta 

hipótese, as larvas terão de exercer maior força para se alimentarem de bagos de T. Nacional. 

Em estudos realizados com o objetivo de avaliar a adequação de diferentes estados de 

maturação de diferentes frutos para o desenvolvimento de Grapholita molesta e Grapholita 

dimorpha (Lepidoptera: Tortricidae) mostraram que, no caso do pêssego, a taxa de penetração 

das larvas destas espécies no fruto é negativamente afetada pela dureza deste (Sarker & Lim, 

2019). Os mesmos resultados foram obtidos por Kim & Lee (2002) que concluíram que a 

dureza do fruto (pêssego e maçã) afeta negativamente a sobrevivência das larvas de 

Carposina sasakii (Lepidoptera: Carposinidae), porque têm maior dificuldade em perfurar e 

alimentarem-se do fruto.  

No caso da casta Sousão, e considerando que se trata de uma casta com níveis de 

intensidade do ataque de traça-da-uva frequentemente baixos, é admissível que estejam 

subjacentes outros fatores, quer para a repulsa por parte das fêmeas para efetuarem posturas, 

quer para permitirem o desenvolvimento dos ovos e larvas.  
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Resistência à compressão 

Verificaram-se diferenças significativas na força máxima de compressão (N), isto é, a 

força aplicada no deslocamento total de 5 mm (F(3, 156) = 14,206; p < 0,0001). Assim, a força 

de compressão exercida na T. Nacional (31,194 ± 0,934 N) e na T. Barroca (31,020 ± 0,963 

N), que não diferiram entre si, foi significativamente superior à exercida na T. Franca (25,115 

± 0,858 N) e Sousão (25,208 ± 0,886 N), que também não diferiram entre si (Figura 38-A). 

De igual modo foi avaliada a força (N)-3mm, isto é, a força exercida quando a 

distância percorrida alcança os 3 mm e também ela apresentou diferenças significativas entre 

castas (F(3, 156) = 7,621; p < 0,0001). Deste modo, este valor foi superior na T. Barroca (23,217 

± 1,241 N) e T. Nacional (22,912 ± 1,349 N), apenas diferindo estatisticamente da T. Franca 

(16,356 ± 1,212 N). A força exercida na casta Sousão (19,280 ± 0,867 N) não apresentou 

diferenças significativas com nenhuma das restantes castas em estudo (Figura 38-B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Força máxima aplicada no percurso de 5 mm (A), força aplicada no percurso de 3 mm (B) e 

elasticidade (força exercida por unidade de deslocamento) (C) de bagos no estado fenológico L (cacho 

fechado) (P/75). Castas que partilham a mesma letra, não são estatisticamente diferentes (p > 0,05). 

 

Gráfico 4: Força de compressão do bago 
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Relativamente à Elasticidade (N/mm) ou seja, a força exercida por unidade de 

deslocamento, também se observaram diferenças significativas entre castas (F(3, 156) = 27,85; 

p< 0,0001). Assim a elasticidade dos bagos da T. Nacional (8,860 ± 0,241 N/mm) e T. 

Barroca (8,618 ± 0,197 N/mm), que não diferiram entre si, foi significativamente superior à 

dos bagos de Sousão (6,577 ± 0,168 N/mm) e T. Franca (6,886 ± 0,267 N/mm), sendo que 

estas duas também não diferiram entre si (Figura 38-C). 

Com este estudo verificou-se que a T. Nacional e T. Barroca são as castas que exigem 

mais força no deslocamento de 5 mm, sendo que a maior parte do trabalho é realizado nos 

primeiros 3 mm de deslocamento.  

Também se verificou que nas castas T. Nacional e T. Barroca é necessário mais força 

para a deformação do bago, ou seja, os bagos absorvem mais energia sem rebentarem, tendo 

assim mais elasticidade. Assim, os bagos das castas T. Nacional e T. Barroca não rebentam 

para a mesma força aplicada na Sousão e T. Franca, sendo estas mais sensíveis ao toque. 

Os bagos das castas Sousão e T. Franca apresentam menos capacidade de deformação, 

contudo esta característica não está diretamente relacionada com a forma de alimentação da 

larva de L. botrana, uma vez que a larva exerce uma força mínima sobre o bago.  
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3.3.3.3- Análise das camadas e quantificação dos extratos da película dos bagos 

Análise das camadas constituintes da película do bago 

Com a análise da estrutura cuticular em corte transversal das películas dos bagos das 

castas T. Franca e Sousão em microscopia eletrónica de varrimento (MEV) (Figura 39) 

verificou-se que a espessura da cutícula dos bagos de T. Franca (4,23 µm) é maior que a de 

Sousão (1,50 µm). Já a epiderme da casta T. Franca (8,61 µm) é menor que a da Sousão 

(10,67 µm). Também a hipoderme é maior na casta Sousão (92,7 µm) que na T. Franca (55,45 

µm). Na junção de todas as estruturas constituintes da película, a película da casta T. Franca 

(68,29 µm) é menor que a de Sousão (104,87 µm). Em cortes transversais, as ceras 

epicuticulares e a cutícula apresentam-se na mesma secção, não tendo sido possível a 

distinção individual das mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A película da uva atua como barreira física à desidratação, à radiação solar, aos danos 

climáticos e ao ataque de pragas (Pinelo et al., 2006). Por esta razão é tão importante o estudo 

da estrutura pelicular dos bagos. Assim, a cutícula é coberta por uma camada hidrofóbica de 

ceras epicuticulares; imediatamente abaixo da cutícula surge a epiderme que é constituída por 

camadas de células pequenas e regulares e com paredes moderadamente espessas (Fasoli et 

al., 2016); já a hipoderme, camada mais interna e próxima da polpa, é caracterizada por ter 

seis ou mais camadas de células que aumentam de tamanho com a profundidade, sendo que 

A B 

Figura 39: Corte transversal da película da uva da casta Sousão (A) e T. Franca (B). vermelho- cutícula e 

camada de ceras epicuticulares; amarelo- epiderme; verde- hipoderme (fotografias cedidas por Lisete Fernandes 

(UTAD)).  
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estas células são caracterizadas por terem as paredes mais espessas que as células epidérmicas 

(Fasoli et al., 2016).  

 A estrutura da película é variável com a evolução do bago, pois com a evolução da 

maturação, as células epidérmicas tendem a expandir-se longitudinalmente, e a cutícula tende 

a ficar mais fina (Fasoli et al., 2016). Neste trabalho, é importante ter em conta que os bagos 

analisados estavam no estado fenológico L (cacho fechado) segundo a escala de Baggiolini 

(1952).   

A película da uva tem uma importante função de barreira física (Fosoli et al., 2016). 

Segundo Comménil et al. (1997), a perfuração física dos organismos não é influenciada pelas 

ceras epicuticulares pois a maioria dos organismos podem abrir caminho através destas, tendo 

em vez disso um papel químico e sensorial. Já a cutícula atua como barreira física que pode 

impedir a entrada de organismos.  

A dimensão das diferentes camadas da película pode ser um fator importante à decisão 

da fêmea de traça-da-uva em selecionar ou não determinada casta para a oviposição. Os dados 

obtidos neste trabalho mostram que a cutícula da casta T. Franca é maior que a de Sousão. 

Segundo Misra (2015), a espessura da cutícula tende a aumentar do estado fenológico bago de 

ervilha (K) até ao pintor (M), onde atinge o seu máximo de espessura, posteriormente diminui 

desta fase até à maturação completa, estado fenológico cacho maduro (N) segundo a escala de 

Baggiolini (1952). Tendo em conta que a análise da estrutura cuticular de corte transversal das 

películas em MEV foi feita quando a videira estava no estado fenológico L (cacho fechado) 

segundo a escala de Baggiolini (1952), ou seja, entre o bago de ervilha (K) e o pintor (M), a 

maior dimensão da cutícula da casta T. Franca poderá indiciar um estado de desenvolvimento 

mais avançado da mesma em relação à Sousão. Segundo Pavan et al. (2009), castas mais 

precoces estão mais sujeitas ao ataque de L. botrana. Assim, a maior espessura da cutícula da 

casta T. Franca em relação à Sousão, poderá fornecer pistas à traça-da-uva que indicam que a 

T. Franca está num estado de desenvolvimento mais avançado (mais precoce). 
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Quantificação dos extratos da película dos bagos 

Diferença entre a percentagem de extratos em bagos atacados vs bagos não atacados do 

mesmo cacho atacado 

 Na casta Sousão, a percentagem de peso de extratos foi significativamente superior 

nos bagos atacados (6,723± 0,707%) que nos bagos não atacados (4,353± 0,302%) (U= 24,00; 

p= 0,01) (Figura 40). 

 Já na casta T. Franca, apesar de a percentagem de peso de extratos ser superior nos 

bagos atacados (4,034± 0,494%) que nos bagos não atacados (2,832± 0,272%), as diferenças 

não se revelam significativas (U= 47,00; p= 0,149) (Figura 40). 

Diferença entre a percentagem de extratos em bagos atacados de um cacho atacado vs bagos 

não atacados do cacho mais próximo não atacado 

 Na casta Sousão, a percentagem de peso de extratos foi significativamente superior 

nos bagos atacados (6,723± 0,07%) que nos bagos não atacados do cacho mais próximo não 

atacado (4,643± 0,603%) (U= 30,00; p= 0,027) (Figura 40). 

 Também na casta T. Franca, a percentagem de peso de extratos foi significativamente 

superior nos bagos atacados (4,034± 0,494%) que nos bagos não atacados do cacho mais 

próximo não atacado (2,454± 0,221%) (U= 38,00; p= 0,05) (Figura 40). 

Diferença entre a percentagem de extratos em bagos não atacados do cacho atacado vs bagos 

não atacados do cacho mais próximo não atacado 

 Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre a percentagem de 

peso de extratos de bagos não atacados do cacho atacado e bagos não atacados do cacho mais 

próximo não atacado, quer na casta Sousão (U= 69,00; p= 0,862; 4,343± 0,302% nos bagos 

não atacados do cacho atacado vs 4,643± 0,603% nos bagos do cacho mais próximo não 

atacado), quer na casta T. Franca (U=62,00; p=0,564; 2,832± 0,272% em bagos não atacados 

do cacho atacado vs 2,454± 0,221% em bagos do cacho mais próximo não atacado) (Figura 

40). 
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Diferença entre a percentagem de extratos em bagos atacados nas castas Sousão vs T. Franca 

 Os bagos atacados da casta Sousão apresentaram significativamente maior 

percentagem de peso de extratos (6,723± 0,707%) que os bagos atacados da casta T. Franca 

(4,034± 0,494%) (U= 25,00; p= 0,012) (Figura 40).  

Diferença entre a percentagem de extratos em bagos não atacados de cachos atacados nas 

castas Sousão vs T. Franca 

Os bagos não atacados de cachos atacados de Sousão (4,353± 0,302%) apresentaram 

uma percentagem de peso de extratos significativamente maior que os bagos não atacados de 

cachos atacados de T. Franca (2,832± 0,272%) (U= 14,00; p= 0,001) (Figura 40). 

Diferença entre a percentagem de extratos em bagos não atacados de cachos não atacados nas 

castas Sousão vs T. Franca 

Os bagos não atacados de cachos não atacados de Sousão (4,643± 0,603%) mostraram 

uma percentagem de peso de extratos significativamente maior que os bagos não atacados de 

cachos não atacados de T. Franca (2,454± 0,221%) (U= 8,00; p < 0.001) (Figura 40). 

 

 

 

 

Figura 40: Percentagem do peso dos extratos das películas nas castas Sousão e Touriga Franca, em 

bagos atacados e não atacados de um cacho atacado e em bagos do cacho não atacado mais próximo. 
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A concentração e a composição das ceras epicuticulares dos bagos varia com diversos 

fatores como o défice hídrico, temperaturas elevadas, maturação, compacidade do cacho 

(contacto entre os bagos) entre outros, e por esta razão a composição e o teor de ceras 

epicuticulares poderá dar pistas às fêmeas de L. botrana do estado das uvas (Rosenquist & 

Morrison, 1989; Misra s/d; Misra 2015; Dimopoulos et al., 2020).  

Efetivamente parece haver uma diferença entre castas, sendo que os bagos de Sousão 

apresentaram maior percentagem de peso de extratos da película que a T. Franca. Uma vez 

que as nossas amostras têm origem em diferentes quintas, o fator ambiental também poderá 

ter aqui bastante importância. Assim, as amostras da casta Sousão tiveram origem na sub-

região Cima Corgo (Quinta do Síbio), e as da T. Franca no Baixo Corgo (Quinta do Vallado) 

e, como referido no ponto 3.1.3, o Cima Corgo é ligeiramente mais quente e seco que o Baixo 

Corgo. Diversos estudos mostram que com o aumento da temperatura e do défice hídrico há 

também um aumento da concentração das ceras epicuticulares e alteração da composição das 

mesmas (Dimopoulos et al., 2020; Misra s/d). Deste modo a maior percentagem de peso dos 

extratos das películas da casta Sousão em relação à T. Franca pode também ser explicado 

pelas condições ambientais a que cada casta esteve sujeita.  

Para além das condições ambientais, também a própria casta pode ser fator explicativo 

para esta diferença. Segundo Rosenquist & Morrison (1989) o teor em ceras epicuticulares 

varia com a casta (porte e sensibilidade à queda das folhas), exposição solar, compacidade e 

contacto entre bagos. Assim, castas com porte ereto e com folhas sensíveis ao escaldão 

promovem maior exposição solar dos bagos (como é o caso da casta Sousão), que por sua vez 

favorece a formação de ceras epicuticulares. Já a maior compacidade do cacho favorece a 

menor formação de ceras epicuticulares em zonas de contacto entre bagos (como é o caso da 

casta T. Franca). Assim, a própria anatomia da videira e do cacho da casta Sousão parecem 

favorecer a maior percentagem de extratos da película.   

A maior percentagem do peso de extratos da película dos bagos da casta Sousão 

poderá estar relacionada com a menor intensidade do ataque na mesma. Mas, segundo 

Markhesier et al. (2018), a decisão de postura é principalmente desencadeada pela 

composição das ceras epicuticulares.  

As ceras epicuticulares são maioritariamente compostas por alcanos, aldeídos, álcoois 

primários e secundários, cetonas, ésteres, terpenóides, flavonóides e tocoferóis (Misra, 2015). 
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Segundo Rid et al. (2018), o ácido oleanólico, o terpenóide mais abundante no teor total de 

ceras, é um composto importante para a escolha do hospedeiro, mas não varia muito entre 

castas. Deste modo, este composto terá influência na escolha do hospedeiro, mas não na 

distinção entre castas. Contudo existem outros componentes das ceras epicuticulares, que 

podem atrair ou repelir os insetos, podendo também afetar a postura (Szafranek et al., 2012). 

A composição química e física destes extratos lipídicos epicuticulares pode influenciar direta 

ou indiretamente na escolha do local e varia muito com a casta, parte da planta, condições 

ambientais e maturação (Eigenbrode & Espelie, 1995; Müller & Riederer 2005). Assim, as 

ceras epicuticulares podem ser um fator decisivo na escolha do local de postura por fêmeas de 

L. botrana. Segundo Rid et al. (2018) a traça-da-uva utiliza mecanismos que possibilitam 

“sondar” a superfície da planta, permitindo assim detetar compostos de ceras epicuticulares. 

Segundo os mesmos autores, a composição destas ceras epicuticulares pode ser responsável 

pela escolha do hospedeiro. Por esta razão considera-se importante o estudo da composição 

dos extratos das películas obtidos. Assim, de forma a analisar os constituintes específicos dos 

extratos das películas que possam influenciar a intensidade do ataque da traça-da-uva nas 

diferentes castas, é importante um estudo futuro, onde através de análise em Cromatografia 

Gasosa com Detetor de Ionização de Chama (GC-FID) se determine a constituição dos 

extratos obtidos. Neste sentido, todo o material obtido foi armazenado em vials e congelado à 

temperatura de -18ºC para posterior análise.  

Pela análise dos resultados obtidos neste estudo também se concluiu que os bagos 

atacados apresentam maior quantidade de extratos da película que os bagos não atacados, quer 

seja do mesmo cacho, quer seja do cacho mais próximo não atacado. Tal pode ser explicado 

por um possível mecanismo em que os bagos, ao serem atacados, produzem uma quantidade 

de determinado composto que também se expressa no aumento da percentagem de peso de 

extratos na película. Maher (2002) refere que as ceras epicuticulares podem libertar voláteis e 

por sua vez saturar a camada de ar circundante, podendo assim expressar-se no aumento da 

percentagem de peso de extratos na película. 

As plantas são dotadas de mecanismos de defesa direta e indireta. Dentro dos 

mecanismos de defesa direta destacam-se as barreiras físicas, que limitam a entrada das 

pragas e, a produção de metabolitos secundários tóxicos, proteínas de defesa que dificultam a 

digestão e a disponibilidade de nutrientes (Zevallos et al., 2013). Já os mecanismos de defesa 
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indiretos compreendem a presença de nectários extraflorais e a produção e emissão de 

compostos orgânicos voláteis (COVs) (Zevallos et al., 2013). 

Zevallos et al. (2013) referem que as plantas quando são atacadas por pragas podem 

produzir e emitir COVs com os objetivos de atrair os inimigos naturais da praga atacante e de 

comunicar com outras plantas e com o meio ambiente. Estes COVs são naturalmente 

libertados em pequenas quantidades, mas quando a planta é atacada há a libertação de uma 

nova mistura de compostos que, pelas suas propriedades repelentes e tóxicas, pode 

incrementar uma mudança fisiológica e comportamental na praga, (Riffel & Costa, 2015). Os 

COVs mais estudados em relação à ecologia dos insetos são os terpenóides (Himanen et al., 

2017). Tal como os COVs podem ser produzidos como resposta ao ataque de pragas, também 

os bagos atados por L. botrana podem produzir compostos que se expressem no aumento da 

percentagem de peso dos extratos das películas destes.  

Segundo Maher et al. (2006), as características físicas e químicas das ceras 

epicuticulares podem ter influência na escolha do local de postura de L. botrana. A traça-da-

uva, na escolha do local de postura, não perfura a película, deteta os compostos superficiais 

através de quimiorecetores e mecanorecetores, que em fêmeas grávidas estão presentes em 

maiores quantidades, mostrando assim a importância das características físicas e químicas das 

ceras epicuticulares na escolha do local da postura pela traça-da-uva (Maher, 2002). Esta 

escolha também é fundamental para a futura sobrevivência larvar, uma vez que a escolha 

acertada do local de postura tende a proporcionar melhores condições para o futuro 

desenvolvimento da larva (Pease et al., 2016).  
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4- Conclusões gerais  

 Com este estudo, foi possível identificar as castas com maior e menor intensidade do 

ataque de L. botrana, e avaliar alguns fatores que poderão influir a escolha da praga por 

determinada casta. Com a análise de dados recolhidos entre 2000 e 2019, verificou-se que a 

intensidade do ataque diferiu com o ano, geração, sub-região e casta. Estas variações poderão, 

em grande medida, ser explicadas pelas condições climáticas verificadas tanto nos diferentes 

anos, como gerações e sub-regiões.  

Foi possível verificar que a intensidade do ataque foi, tendencialmente, superior nas sub-

regiões do Baixo Corgo e Cima Corgo, comparativamente ao Douro Superior, admitindo-se 

que tais diferenças possam estar relacionadas com as condições climáticas de cada sub-região. 

Uma vez que o Douro Superior é caracterizado por ter condições extremas de baixa humidade 

relativa e elevadas temperaturas, esta sub-região poderá não ter condições favoráveis ao 

desenvolvimento de L. botrana (Carlos et al., 2007; Carlos et al., 2008). 

A intensidade do ataque também diferiu entre anos e tendencialmente tem vindo a 

diminuir, admitindo-se que o fenómeno das alterações climática e os fenómenos climáticos 

extremos, que têm vindo a registar-se com maior frequência, possam estar a ter impacto 

significativo nesta redução da intensidade do ataque de L. botrana. 

Já na avaliação da intensidade do ataque em diferentes castas, verificou-se que, no caso 

das castas tintas, a Touriga Franca foi tendencialmente a mais atacada, enquanto no caso das 

castas brancas, a Malvasia Fina foi tendencialmente a mais atacada.  

No que diz respeito às características morfológicas das inflorescências, os dados 

obtidos parecem indicar que, a reduzida pubescência e a precocidade das inflorescências são 

os principais fatores que contribuem para a maior intensidade do ataque de L. botrana, indo 

de encontro com trabalhos desenvolvidos noutros países (Maher & Thiéry, 2004; Pavan et al., 

2009). De notar que a casta T. Franca, que apresenta menor pubescência e maior precocidade 

foi a que, em geral, apresentou maior intensidade do ataque de L. botrana. Já a casta Sousão, 

normalmente com menor intensidade do ataque de traça-da-uva, apresenta inflorescências 

com maior pubescência e menor precocidade.  

No que respeita às características morfológicas dos cachos, os resultados obtidos 

sugerem que a principal característica estudada a contribuir para a maior suscetibilidade da 

casta ao ataque de traça-da-uva na segunda geração é a compacidade do cacho, o que está de 
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acordo com o referido por outros autores (Fermaud, 1998, Birgücü et al., 2015; Pavan et al., 

2018). Assim, a T. Franca (uma das castas mais atacadas) apresenta o cacho 

significativamente mais compacto que as restantes.  

Já no que diz respeito às características físicas do bago (resistência à perfuração/ 

compressão e estrutura da película) que poderão estar relacionadas com diferenças de 

intensidade do ataque da traça-da-uva, verificou-se que a casta T. Nacional, uma das castas 

menos atacadas, foi a que apresentou tendencialmente maior firmeza (com o teste P/2N); este 

resultado poderá indicar que a larva de L. botrana tem de exercer mais força para conseguir 

morder o bago da T. Nacional, sendo a firmeza da película do bago uma possível 

característica a contribuir para a maior ou menor suscetibilidade da casta aos ataques de traça-

da-uva.  

O estudo da estrutura da película em Microscopia Eletrónica de Varrimento (MEV) 

mostrou que, à mesma data, no estado fenológico L (cacho fechado), a cutícula da T. Franca 

apresentava-se mais espessa do que a cutícula da Sousão. Este facto, poderá indicar uma 

precocidade da T. Franca em relação à Sousão e ajudar a explicar a preferência da traça-da-

uva pela primeira casta. 

Relativamente à importância das características químicas, em particular dos extratos 

da película das castas T. Franca (normalmente mais atacada) e Sousão (normalmente menos 

atacada) na intensidade do ataque de L. botrana, verificou-se que a casta Sousão apresentou 

maior percentagem de peso de extratos comparativamente à T. Franca, o que pode justificar a 

menor intensidade do ataque na Sousão. Por outro lado, verificou-se que, em ambas as castas, 

os bagos atacados apresentam maior percentagem de peso dos extratos da película, do que os 

não atacados, podendo este facto ser explicado pela possível produção de compostos quando o 

bago é atacado por L. botrana. Segundo Rid et al. (2018) a decisão de postura é 

principalmente desencadeada pela composição das ceras epicuticulares. A composição 

química e física destas ceras epicuticulares pode influenciar direta ou indiretamente na 

escolha do local e varia muito com a casta, parte da planta, condições ambientais e maturação 

(Eigenbrode & Espelie, 1995; Müller e Riederer 2005). Assim, num estudo futuro seria 

importante analisar a composição das ceras epicuticulares de bagos de diferentes castas e, 

paralelamente, analisar a preferência de fêmeas grávidas de L. botrana por determinado 

composto existente nestas ceras.  
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Markheiser et al. (2020) mostraram que as fêmeas de traça-da-uva têm a capacidade de 

detetar compostos orgânicos voláteis (COVs) específicos através das antenas e oviscapto, que 

as podem atrair ou repelir para a postura, deste modo também seria interessante um estudo 

futuro destes compostos emitidos pela videira. 

Também seria importante avaliar o impacto das características estudadas 

(morfológicas, físicas e químicas) na terceira geração da traça-da-uva, uma vez que de acordo 

com Pavan et al. (2018) os fatores que favorecem a escolha da traça-da-uva por determinada 

casta não são obrigatoriamente os mesmos para as diferentes gerações. 

Em conclusão, o conhecimento da suscetibilidade ao ataque das diferentes castas e dos 

fatores envolvidos no processo de escolha pela traça-da-uva, tem implicações diretas nas 

medidas de proteção a adotar bem como na eficácia dos procedimentos de monitorização e 

amostragem (Pavan et al., 2018). No caso do uso da confusão sexual, este conhecimento 

poderá, por exemplo, permitir que se faça uma distribuição mais adequada dos difusores de 

feromona na vinha. Por outro lado, poderá permitir uma melhor adaptação dos planos de 

amostragem e estimativas de risco.  

Assim, no caso de uma parcela em CS, deverá ser feito um reforço do número de 

difusores de feromona sexual em zonas com castas mais suscetíveis ao ataque de L. botrana. 

Para além disso, se possível, aquando a instalação de novas vinhas, deverá procurar-se juntar 

castas com suscetibilidades de ataque semelhantes, por forma a aumentar a área em CS. Nota 

que se recomendam áreas mínimas de 10 ha, sendo que quanto maior for a área em 

tratamento, melhores serão os resultados obtidos (Carlos, 2010).  

Por outro lado, durante as estimativas do risco, deverá ser dada especial atenção às 

castas que permitem um desenvolvimento precoce da praga, e se necessário atuar 

pontualmente, por forma a controlar possíveis focos de infestação. Por outro lado, ainda, 

deverá ter-se especial atenção às áreas de bordadura próximas de outras vinhas não tratadas, 

de vinhas com castas suscetíveis ou de áreas com hospedeiros alternativos.   

O conhecimento dos fatores que favorecem a escolha da traça-da-uva por determinada 

casta também poderá apoiar o desenvolvimento de composto atrativos seletivos que poderão 

ser usados na proteção da vinha contra a traça-da-uva, designadamente na monitorização ou 

em sistemas de captura em massa ou atração e morte. De facto, uma das limitações à 

monitorização da traça-da-uva em parcelas tratadas com CS, é a falta de atrativos confiáveis e 
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adequados (Lucchi & Benelli, 2018), já que os métodos de monitorização existentes se 

baseiam, tradicionalmente, no uso de armadilhas sexuais, em que são utilizados como 

atrativos as mesmas feromonas utilizadas na CS. A utilização destas armadilhas sexuais 

fundamenta-se no pressuposto de que, se os machos não são capazes de encontrar a 

armadilha, também não serão capazes de encontrar a fêmea, o que não é inteiramente verdade, 

dado que a quantidade de feromona de síntese necessária para impedir que o macho 

encontre a armadilha pode ser menor do que a necessária para o impedir que encontre a 

fêmea (Ioriatti et al., 2011). Neste sentido, a ausência de capturas nas armadilhas sexuais é 

considerada um indicador “necessário mas não suficiente” para mostrar a eficácia da confusão 

sexual (Ioriatti et al., 2011). Por outro lado, estas armadilhas apenas capturam machos, não 

permitindo a obtenção de informação acerca da dinâmica das fêmeas (períodos de voo e 

fertilidade). Pinto et al. (2019) estudaram a possibilidade de usar armadilhas alimentares, 

usando vinho tinto como atrativo alimentar, na monitorização da traça-da-uva e concluiu que 

aquelas armadilhas são capazes de capturar machos e fêmeas da praga. Contudo, a falta de 

especificidade (capturando grande quantidade de outros insetos, incluindo outros 

lepidópteros) e a baixa conservação do atrativo (necessidade de monitorização bi-semanal em 

períodos de muito calor) fazem com que, do ponto de vista do viticultor, estas armadilhas não 

sejam vistas como funcionais. Deste modo, o desenvolvimento de novos atrativos olfativos 

eficientes e seletivos torna-se fundamental para uma adequada e eficaz monitorização da 

praga, sobretudo em parcelas em confusão sexual. 

Por outro lado, sabe-se que no processo de escolha da traça-da-uva por determinada 

casta estão também subjacentes estímulos visuais (tamanho, cor) e táteis, cujo conhecimento 

também poderá facilitar a criação de armadilhas mais seletivas, permitindo uma melhor 

monitorização da praga na vinha. Neste sentido, alguns trabalhos têm mostrado que a eficácia 

das armadilhas na atração de lepidópteros tem sido melhorada através da manipulação do 

aspeto visual das armadilhas (Rizzo et al., 2019). 
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Anexos 

 

Anexo A: Estados fenológicos segundo a escala de Baggiolini 1952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B: Quintas e respetivas sub-regiões onde foi recolhida a informação da intensidade do 

ataque de L. botrana de 2000 a 2019. 

 

Sub-região Quinta 

Baixo Corgo Quinta Seara D`Ordens, Quinta do Vallado, Quinta Dona Matilde, 

Horta Osório, Quinta de Sande e Quinta de Cambres 

Cima Corgo Quinta dos Aciprestes, Quinta das Carvalhas, Quinta São Luiz, Quinta 

do Bomfim, Quinta do Noval, quinta do Ventozelo, Quinta de Cidrô, 

Quinta da Senhora da Ribeira, Quinta do Bom Retiro, Quinta dos 

Enxudos, Quinta do Casal da Granja e Quinta de Nápoles 

Douro Superior Quinta da Leda, Quinta de Ataíde, Vale de Cavalos, Quinta do 

Vesúvio, Quinta da Canameira e Quinta do Custódio 


