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Resumo 

A confusão sexual é um método inovador de proteção biotécnica contra a traça-da-

uva, Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) considerada praga-chave da vinha na 

Região Demarcada do Douro. Este método baseia-se na perturbação do acasalamento da 

traça-da-uva, através da difusão de um sintético de feromona semelhante ao produzido 

pela fêmea, confundindo os machos e assim reduzindo a hipótese de localizarem as 

fêmeas e acasalarem. Apesar de se tratar de uma alternativa aos pesticidas químicos, a 

promover em viticultura sustentável, a utilização repetida de difusores convencionais, à 

base de polietileno, no caso de não serem recolhidos no fim da campanha, tem 

consequências nefastas para o ambiente, uma vez que os difusores não são 

biodegradáveis. 

Neste estudo pretendeu-se avaliar a eficácia do método de confusão sexual contra 

a L. botrana com aplicação de dois difusores de feromona, um difusor biodegradável, o 

ISONET – LTT BIO®, aplicado pela primeira vez na Região Demarcada do Douro e o 

difusor ISONET – LTT®, ambos difusores desenvolvidos pela Shin-Etsu Chemical Co. 

De uma forma geral, os três voos da traça iniciaram-se e tiveram o seu pico mais 

cedo (uma a duas semanas), relativamente aos dados médios da RDD. A evolução da 

quantidade de feromona libertada por ambos os difusores em estudo prolongou-se até 

inícios de agosto, o registo da quantidade de feromona em miligramas por dia por hectare, 

permitiu identificar diferenças de perdas quando estes são aplicados a cotas diferentes. O 

acompanhamento das armadilha sexuais permitiu detetar uma maior incidência da traça-

da-uva a Noroeste da Quinta D. Matilde. Observou-se um melhor desempenho do 

ISONET – LTT® na desorientação dos machos, face ao difusor biodegradável.  

De uma maneira geral, o difusor ISONET – LTT® foi eficaz na redução dos 

estragos nas parcelas tratadas, com exceção da terceira geração, na qual se observou uma 

grande heterogeneidade de estragos, mais desfavorável em parcelas de bordadura, 

localizadas em cotas mais baixas. Na zona do ISONET – LTT BIO® os estragos foram 

sempre mais baixos, mas não podemos concluir que tal se tenha relacionado 

exclusivamente com a maior eficácia da confusão sexual, já que o mesmo fenómeno foi 

também observado na parcela não tratada (testemunha), o que poderá indicar antes o 

arrastamento de feromona das restantes parcelas, para aquela zona da exploração. 

 Por fim, conclui-se que a aplicação pela primeira vez do difusor biodegradável 

ISONET – LTT BIO® da Shin-Etsu na RDD, apresentou resultados satisfatórios, 
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podendo este difusor ser a solução para diminuir a produção de resíduos no meio 

ambiente. 

 

Palavras – chave: Confusão sexual; Lobesia botrana; difusor biodegradável. 
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Abstract 

Mating disruption is an innovative method of biotechnical control against the 

European grapevine moth, Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) considered a key 

pest of the vineyard in the Douro Demarcated Region. This method is based on the 

disturbance of mating among individuals of the grape moth, through the diffusion of a 

pheromone synthetic similar to that produced by the female, confusing the males, and 

thus reducing the chance of locating the females and mating. Despite being an alternative 

to chemical pesticides, that should be promoted in sustainable viticulture, the repeated 

use of conventional dispensers, based on polyethylene, if not collected at the end of the 

season, has harmful consequences for the environment, since they are not biodegradable. 

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the method of mating 

disruption against L. botrana using the biodegradable dispenser, ISONET – LTT BIO®, 

applied for the first time in the Douro Demarcated Region, compared to the ISONET – 

LTT® dispenser, both developed by Shin-Etsu Chemical Co. 

In general, the three flights of the moth started and peaked earlier (one to two 

weeks), relative to the DDR average data. The evolution of the amount of pheromone 

released by both dispensers under study lasted until the beginning of August, and the 

amount of pheromone in milligrams per day per hectare, allowed to identify differences 

in losses when they are applied to different levels. The lower level ISONET – LTT BIO® 

diffusers present the phenomenon of exhaustion earlier. The monitoring of the sexual 

traps allowed the detection of a higher incidence of the grape moth to the northwest of 

Quinta D. Matilde. A better performance of ISONET – LTT® was observed in the 

disorientation of the males, compared to the biodegradable dispenser.  

In general, the ISONET - LTT® dispenser was effective in reducing damage in the 

treated plots, with the exception of the third generation, in which there was a great 

heterogeneity of damage, more unfavorable in border plots, located in lower altitudes. In 

the ISONET – LTT BIO® area, damage was always lower, but we cannot conclude that 

this was exclusively related to the greater effectiveness of sexual confusion, since the 

same phenomenon was also observed in the untreated portion (control), the which may 

indicate earlier the pheromone entrainment of the remaining plots, to that area of the farm. 

Finally, it is concluded that applying the biodegradable dispenser ISONET – LTT 

BIO® from Shin-Etsu in the DDR for the first time, presented satisfactory results, and 

this dispenser may be the solution to reduce the production of waste in the environment. 
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ISONET – LTT® e ISONET – LTT BIO®. ................................................................ 122 
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1. Introdução  

Esta dissertação é o produto do trabalho realizado entre os meses de março e 

outubro na Quinta Dona Matilde, no âmbito do mestrado em Engenharia Agronómica e 

do projeto “CSinDouro: Confusão Sexual (CS) contra a traça-da-uva, Lobesia botrana 

(Denn. & Schiff.), em viticultura de montanha: caso particular da Região Demarcada do 

Douro (RDD)”, o qual incidirá sobre um difusor biodegradável, o ISONET – LTT BIO®, 

tendo como referência o difusor ISONET – LTT®, habitualmente usado na RDD.  

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

Tortricidae), é considerada uma praga-chave da vinha na região Demarcada do Douro 

(RDD) face ao seu impacto sobre a produção. Na RDD, esta praga pode desenvolver três 

a quatro gerações anuais e a sua nocividade é considerada elevada no Baixo Corgo, 

moderada no Cima Corgo e reduzida no Douro Superior (Carlos, 2007).  

Tradicionalmente a proteção contra esta praga era feita com recurso à aplicação de 

um ou dois pesticidas (piretróides e/ou reguladores de crescimento) dirigidos à segunda 

e/ou terceira gerações. No entanto, a crescente preocupação da opinião pública sobre os 

efeitos secundários destes produtos, a par das recomendações da União Europeia para o 

uso sustentável dos pesticidas (Diretiva 2009/128/CE) têm incentivado o 

desenvolvimento de estratégias de proteção alternativas à luta química. A confusão sexual 

é uma das estratégias mais interessantes para esse efeito, especialmente porque não se 

conhecem efeitos adversos do seu uso, quer na saúde humana quer em espécies de 

organismos não-alvo e também não se verificaram riscos de desenvolvimento de 

resistência nas pragas em que é usada. A confusão sexual é um método de proteção 

biotécnica que funciona através da libertação através de um difusor de um análogo 

sintético de feromona produzido pela fêmea, o que confunde os machos, levando-os a 

seguirem pistas falsas, de forma a reduzir a probabilidade de localizarem a fêmea e 

acasalarem e, consequentemente, de ocorrerem estragos. No entanto, a utilização dos 

difusores convencionais constituídos por polietileno traduz-se em preocupações 

ambientais, com o aumento de resíduos e ainda o aumento do custo operacional na sua 

remoção no final da campanha. 

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivos: 1) comparar a eficácia de 

dois difusores de feromona usados para confusão sexual da traça da uva na redução do 

número de capturas de machos em armadilhas iscadas com feromona e na redução do 
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ataque, comparativamente a parcelas não sujeitas a confusão sexual; 2) avaliar a taxa de 

libertação de cada um dos difusores de feromona utilizados, ao longo do período de voo 

da traça da uva; 3) perceber se o emprego de um difusor biodegradável pode ser uma 

alternativa viável e eficaz na redução da intensidade de ataque da L. botrana na vinha.  

Desta forma, a dissertação estrutura-se em cinco capítulos considerados 

fundamentais para o desenvolvimento do trabalho que se apresentam individualmente: 

1) Capítulo introdutório, composto pela presente introdução, a qual define o tema 

da dissertação, o objetivo do estudo e se procede a breve apresentação da revisão 

bibliográfica a ser estudada. 

2) Capítulo da revisão bibliográfica, que reúne os principais marcos teóricos 

abordados no trabalho, cumprindo a sua função integradora ao reunir a pesquisa 

necessária para a clarificação do tema em questão. 

3) Capítulo referente à metodologia, com a descrição de todo o processo de 

amostragem e trabalho de campo. As amostragens incidiram na densidade populacional 

de L. botrana e na avaliação dos estragos causados e ao fim da primeira, segunda e terceira 

geração e na avaliação da taxa de libertação de feromona pelos difusores testados ao longo 

do ciclo da vinha.  

4) Capítulo dedicado à apresentação dos resultados e respetiva discussão dos 

mesmos, com o auxílio de figuras e quadros, acompanhados por uma breve análise, 

permitindo a sua interpretação. 

5) Capítulo da conclusão, que reúne as inferências que este trabalho permitiu obter, 

nomeadamente verificar a eficácia de cada um dos difusores de feromona testados e 

concluir que o difusor biodegradável, ISONET – LTT BIO®, pode ser uma alternativa 

eficaz e viável quando aplicado no método de confusão contra L. botrana na Quinta D. 

Matilde. No caso de se revelar eficaz, a utilização deste difusor seria um boa opção nas 

condições da RDD, uma vez que sua aplicação poderá contribuir para a diminuição de 

resíduos no meio ambiente.  
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2. Revisão bibliográfica 

2.1. Traça-da-uva, Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) 

2.1.1. Morfologia 

O adulto de L. botrana (Figura 2.1) é um lepidóptero que apresenta asas castanhas-

acinzentadas com manchas escuras de formas irregulares. As patas metatorácicas 

possuem uma franja acinzentada medindo 11-13 mm de comprimento e aproximadamente 

6 mm de envergadura. Estes adultos manifestam atividade crepuscular, principalmente 

entre as 21 e 23 horas (GMT + 1, horário de verão) (Lucchi et al., 2018a), para o voo, 

cópula e postura. Apesar de o dimorfismo sexual não ser muito evidenciado, o macho é 

relativamente menor do que a fêmea (Amaro, 2001; Carlos, 2007; Coscollá, 1998).    

 

 

 

 

 

 

 

 

O ovo (Figura 2.2) mede menos de 1 mm, é translúcido, amarelado e apresenta 

forma lenticular, levemente elíptica ou redonda.  Na fase final de desenvolvimento 

embrionário (designada por fase de “cabeça negra”) é possível distinguir, no ovo, um 

ponto negro (Amaro, 2001; Carlos, 2007; Coscollá, 1998).  

Segundo Gabel e Thiéry (1992) e Thiéry et al. (1992), os ovos da L. botrana 

libertam uma feromona epidítica que condiciona a oviposição das fêmeas da mesma 

espécie e também tem a capacidade de regular o espaçamento entre os ovos.  

 

Figura 2.1: Adulto de Lobesia botrana. 

Foto: Cristina Carlos (ADVID) 
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A lagarta (Figura 2.3) possui coloração esverdeada a castanha-acinzentada com 

cabeça castanha-clara. O seu tamanho varia entre 1 mm, após eclosão, e 1 cm no máximo 

desenvolvimento, apresentando cinco estados larvares. Expressam movimentos vivos e 

ágeis, e quando são incomodadas penduram-se com um fio de seda (Amaro, 2001; Carlos, 

2007; Coscollá, 1998). As lagartas também são capazes de se movimentarem nas videiras, 

com movimentos 63,1% descendestes e 36,9% ascendestes, visto que como anteriormente 

referido, através do fio de seda, as lagartas conseguem mover-se para zonas mais baixas 

na videira. Os movimentos ascendestes permitem que as lagartas se desloquem para as 

zonas mais altas na videira (Torres-Vila et al., 1997b). 

 

 

A pupa (Figura 2.4) mede cerca de 0,5 cm de comprimento apresentando uma 

tonalidade esverdeada na fase inicial e tornando-se progressivamente castanha-escura. A 

sua forma é alongada e fusiforme, encontrando-se envolvida num casulo branco de aspeto 

Figura 2.2: Ovo de Lobesia botrana. 

Fonte: Carlos (2007). 

Figura 2.3: Lagarta de Lobesia botrana. 

Fotos: Cristina Carlos (ADVID). 
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sedoso. Pode localizar-se, de acordo com a geração em causa, no ritidoma, em fendas de 

tutores, na dobra de folhas ou no interior dos cachos (Amaro, 2001; Carlos, 2007; 

Coscollá, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Biologia 

O ciclo biológico da espécie L. botrana (Figura 2.5) inicia-se com a quebra da 

diapausa das pupas da 3ª/4ª geração, a qual normalmente ocorre no fim do inverno, início 

de primavera antes do período de abrolhamento da vinha (Amaro, 2001).  

Na primavera, à medida que a temperatura aumenta, os adultos da geração 

hibernante surgem de uma forma muito escalonada. Nos primeiros adultos ocorre o 

fenómeno de protândria, com a dominância do sexo masculino. Já no final voo domina o 

sexo feminino (Carlos, 2010; Coscollá, 1998). O primeiro voo (adultos hibernantes) da 

traça-da-uva, na Região Demarcada do Douro (RDD), inicia-se geralmente na terceira 

semana de março e termina por volta da quarta semana de maio (Carlos et al., 2007b). De 

acordo com Bovey (1966) citado por Jorge (2000), o acasalamento ocorre no entardecer, 

principalmente entre as 21 e as 22 horas, podendo ter uma duração de quase duas horas. 

A postura pode ter início duas horas após o acasalamento se ocorrerem condições 

ecológicas favoráveis. As fêmeas depositam normalmente entre 50 a 80 ovos, durante seis 

dias, nas brácteas dos botões florais. Segundo Bovey (1966) citado por Jorge (2000) o 

período de desenvolvimento embrionário varia entre sete a onze dias. Após este período, 

a lagarta da primeira geração eclode, rasgando a superfície do ovo, com as mandíbulas. 

O desenvolvimento larvar passa por cinco estádios de desenvolvimento. Em maio, no 

Figura 2.4: Pupa de Lobesia botrana. 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/enelcorazondechile/5203943609 
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período pré-floração/alimpa, as lagartas da primeira geração formam “ninhos”, através da 

produção de fios de seda em volta de várias flores, (Amaro, 2001; Carlos, 2010; Coscollá, 

1998). De acordo com Bovey (1966) citado por Jorge (2000), o estado larvar desta 

primeira geração é de aproximadamente 20 a 28 dias, período após o qual a lagarta pupa 

e uma semana depois, emergem os adultos (segundo voo), repetindo-se este fenómeno 

nas gerações seguintes.  

O segundo voo (adultos de primeira geração) inicia-se, de acordo com as condições 

da RDD, na primeira quinzena de junho e termina na segunda quinzena de julho. A 

segunda geração de lagartas ocorre quando os bagos se encontram nas fases de bago de 

ervilha/fecho do cacho.  

O terceiro voo (adultos de segunda geração), inicia-se, nas condições da RDD, entre 

a terceira semana de julho e a segunda semana de agosto. A terceira geração de lagartas 

decorre no período de maturação.  

As lagartas da segunda e terceira gerações fazem um orifício no bago e penetram 

neste e, à medida que se vão alimentando da sua polpa, o bago vai ficando castanho, 

acabando por apodrecer ou secar (Amaro, 2001; Bovey e Baggiolini, 1972; Carlos et al., 

2007b; Carlos, 2010).  

Em anos mais quentes, as gerações têm tendência para desenvolver-se mais cedo, e 

no início de setembro poderá ainda verificar-se um quarto voo (adultos de terceira 

geração), que dará origem a uma quarta geração de lagartas durante o período de vindimas 

(setembro a outubro). Algumas destas lagartas poderão não conseguir completar o seu 

desenvolvimento (geração suicida) (Carlos et al., 2007b; Carlos et al., 2018). 

Assim o voo de L. botrana, na RDD, tem início em finais de março/primeira 

quinzena de abril prolongando-se até depois da vindima (meados a finais de outubro), ou 

seja, tem uma duração de cerca de 7 meses.  

O Quadro 2.1 apresenta o número de dias, em média, dos diferentes estados de 

desenvolvimento da traça-da-uva.  
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Quadro 2.1: Duração média, em dias, dos diferentes estados de desenvolvimento da L. botrana ao longo 

das três gerações. Fonte: Coscollá (1998) 

          Geração 

 

Estados 

1ª 2ª 3ª 

Ovo 8 7 6 

Lagarta 21 - 30 19 - 25 21 - 28 

Pupa 7 6 Hibernante 

Adulto 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Fatores que influenciam o ciclo biológico de Lobesia botrana 

2.1.3.1. Fatores abióticos 

As condições climáticas são um fator determinante no desenvolvimento da traça-

da-uva, condicionando a sua nocividade (Coscollá, 1998). Segundo Bovey (1966) citado 

por Jorge (2000) as condições microclimáticas presentes durante o voo de L. botrana 

podem ter um grande impacto na dinâmica das populações, uma vez que estas condições 

afetam a atividade, longevidade e a intensidade das posturas desta praga. Fatores 

climáticos, como a precipitação e a velocidade do vento, não têm importância nos estágios 

larvares da traça-da-uva (Schmidt et al., 2003), mas podem afetar o voo dos adultos. Este 

Figura 2.5: Ciclo biológico da Lobesia botrana. 

Fonte: Carlos (2007) adaptado de Stockel (1989). 
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autor também refere que a temperatura é o fator climático que mais condiciona o tamanho 

da população ao longo do seu ciclo biológico.  

Pavan et al. (2013), referem que o desenvolvimento larvar da traça-da-uva, é mais 

rápido em zonas mais quentes, condição que passa por cinco estados larvares, em zonas 

frias, passa por seis estados. 

Coscollá (1998) estudou o efeito da temperatura e da humidade relativa na fase de 

ovo da traça-da-uva, tendo verificado que o período de incubação depende da 

temperatura, mas é a humidade relativa que exerce ação limitante, principalmente quando 

existem altas temperaturas e humidades relativas baixas o que conduz à desidratação dos 

ovos.  

Segundo Bovey (1966) citado por Jorge (2000), para uma normal atividade dos 

adultos é necessária uma temperatura entre os 15ºC e 30ºC, sendo que com humidades 

relativas entre os 40% e 70%, os voos tornam-se mais intensos e as posturas são mais 

abundantes. Briere e Pracros (1998) avaliaram o efeito da temperatura no 

desenvolvimento da traça-da-uva e concluíram que a temperatura ótima para o seu 

desenvolvimento varia entre os 28 e os 30°C, no qual o limite inferior encontra-se entre 

os 8 e os 12°C, enquanto o limite superior varia entre os 32 e os 34°C.   

A ocorrência de baixas humidades relativas conduz a perdas maiores de peso nas 

pupas das fêmeas, do que a presença de altas temperaturas. Contudo nas pupas dos 

machos a humidade relativa não parece ter nenhum efeito sobre o mesmo (Torres-Vila et 

al., 1993). 

A entrada em diapausa das pupas hibernantes é influenciada pelo fotoperíodo ao 

qual os ovos de dada geração estão sujeitos (Coscollá, 1998). De acordo com Komarova 

(s/d) citado por (Coscollá, 1998) o valor crítico do fotoperíodo é de 15 horas e 40 minutos. 

Nas condições da RDD, este valor é atingido a 4 de setembro, uma vez que dias curtos, 

inferiores a 13 h, durante os estágios de ovo e larva, apresentam impactos sobre o período 

de pupação, e estes dias ocorrem após 4 de setembro na RDD. Portanto, as larvas da 

terceira geração ao desenvolvem-se no início de agosto, com fotoperíodo de duração 

superior a 13 h, a fase adulta é favorecida e consequentemente ocorre um quarto voo a 

partir do início de setembro (Carlos et al., 2007b; Carlos et al., 2018; Roditakis e 
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Karandinos, 2001). Bovey e Baggiolini (1972) mencionam que a intensidade luminosa é 

capaz de influenciar significativamente a fecundidade das fêmeas.  

O número de gerações anuais é determinado pela combinação da temperatura e 

fotoperíodo, enquanto a nocividade da praga é influenciada pela temperatura e humidade 

relativa (Coscollá, 1998). 

Atendendo a que a temperatura é o fator que mais influencia o desenvolvimento da 

traça-da-uva, vários modelos baseados em integrais térmicos têm sido desenvolvidos para 

prever o voo da praga. A acumulação de graus-dias (DDº) (integral térmico) a partir do 

dia 1 de janeiro possibilita a previsão dos vários voos da traça-da-uva. 

Coscollá (1998), considerou a soma dos excedentes das temperaturas médias diárias 

superiores a 10ºC, calculados a partir do dia 1 de janeiro, concluiu que, para a incubação 

dos ovos é necessário um integral térmico de 75 graus-dia para a 1ª e 3ª geração e 65 

graus-dia para a 2ª geração. No que diz respeito à evolução larvar é necessário um integral 

térmico de 170 graus-dia para a 1ª geração e de 255 graus-dia para a 2ª geração. Por fim, 

no período de pupação é necessário um integral de 130 graus-dia (Coscollá, 1998).  

No caso da RDD, Carlos et al. (2018) desenvolveram um modelo adaptado às 

condições da região o qual possibilita a previsão dos vários voos da traça-da-uva, a partir 

de dados recolhidos ao longo de mais de 20 anos. Este modelo tem em consideração a 

soma dos excedentes das temperaturas médias diária superiores a 7,3°C considerando um 

limite superior (33°C) denominado “cut-off”, de forma a evitar a superestimação das 

unidades de calor, quando as temperaturas ultrapassam aquele valor.  

Os valores dos somatórios calculados para cada voo por Carlos et al. (2018) são 

apresentados no quadro 2.2.  
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Quadro 2.2: Datas médias e graus-dia médios para os quatros voos da L. botrana na RDD calculados a 

partir do dia 1 de janeiro. Fonte: Carlos et al. (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Seguindo a evolução dos DDº calculados desde o dia 1 de janeiro, e comparando 

com os valores obtidos por Carlos et al. (2018), consegue-se estimar a evolução dos 

quatro voos da traça-da-uva e consequentemente emitir alertas para a realização das 

estimativas do risco e posteriormente melhor posicionar tratamentos fitossanitários. 

Carlos et al. (2008) referem que indicadores climáticos como a humidade relativa, 

precipitação e o fotoperíodo, ou seja, que possuem a capacidade de condicionar a biologia 

da traça-da-uva, devem ser incorporados em modelos que permitam obter uma 

informação mais rigorosa das épocas de risco da praga. 

Por último, a disponibilidade de água tem a capacidade de influenciar o potencial 

biótico da traça-da-uva (Chauvin (1956) citado por Torres-Vila et al. (1996)). Nas fêmeas, 

a escassez de água promove a diminuição da capacidade de atrair os machos o que pode 

estar relacionado fisiologicamente com a diminuição da fecundidade, da fertilidade, da 

viabilidade dos ovos, do período de postura e da longevidade. Nos machos ocorre também 

a diminuição do número de espermatóforos emitidos e a longevidade (Torres-Vila et al., 

1997a; Torres-Vila et al., 1996).   

 

Voo 

Início do voo 

Graus-dia (DDº) 

50% capturas 

Datas 

Dias Julianos 

Média ± EP 

(data média) 

Graus-dia (DDº) 

1º 
81,3 ± 1,6 

(21/03) 
282,8 ± 10,7 459,1 ± 14,6 

2º 
162,1 ± 1,2 

(10/06) 
1034,9 ± 12,4 1230,3 ± 15,4 

3º 
210,5 ± 1,3 

(28/07) 
1798,7 ± 16,7 2043,4 ± 23,7 

4º 
253,2 ± 1,3 

(9/09) 
2539,8 ± 28,2 - 
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2.1.3.2. Fatores bióticos 

2.1.3.2.1. Inimigos naturais 

A traça-da-uva possui um vasto leque de inimigos naturais. No que diz respeito aos 

predadores, Coscollá (1998) refere 10 espécies de aranhas e 21 espécies de insetos, 

destacando-se os neurópteros (Chrysoperla carnea), e os coleópteros (coccinelídeos, 

carabídeos, clerídeos e malaquídeos). Contudo, a sua incidência aparenta ser muito 

limitada. Na RDD, revelam-se como potenciais predadores da traça-da-uva, os insetos 

das famílias dos crisopídeos e malaquídeos, sendo que entre os meses de junho e 

agosto/setembro, ocorre o maior número de capturas destes insetos em armadilhas usadas 

no seu estudo (Carlos et al., 2005a).  

Quanto ao parasitismo da traça-da-uva, existem cerca de 100 espécies de 

parasitoides referenciados, salientando-se os himenópteros icneumonídeos, braconídeos, 

pteromalídeos e calcidídeos. Segundo Coscollá, 1998 é possível observar-se taxas de 

parasitismo nas pupas hibernantes até 70%, com valores médios de 30 – 40% por parte 

dos pteromalídeos do género Dybrachys, nomeadamente D. affinis Masi e D. cavus Walk. 

Nas condições da RDD, Carlos et al. (2006), registaram as espécies de parasitóides da 

traça-da-uva apresentadas no quadro 2.3.  

Quadro 2.3: Parasitóides e correspondentes taxas de parasitismo de L. botrana na RDD. Fonte: Carlos et 

al. (2006). 

Família Género, Espécie Taxa de parasitismo* 

Eulophidae Elachertus affinis Masi 32,9 % 

Chalcididae Brachymeria sp. 29,2 % 

Ichneumonidae Campoplex capitator Aubert 19,3 % 

Pteromalidae Dybrachys cavus 2,5 % 

* Para a 1ª geração varia entre 2,0 e 50% e na 2ª geração entre 6,8 e 36,8%. 

De acordo com Coscollá (1998)  certas espécies de fungos, bactérias, protozoários 

e vírus, podem também ser capazes de provocar morte da traça-da-uva. O mesmo autor 

refere ainda que as micoses no final de invernos chuvosos e temperados, têm a capacidade 

de provocar taxas de mortalidade que podem variar entre 3 e 30 % nas pupas hibernantes. 

O mesmo autor concluiu que os fatores bióticos têm um impacto bastante significativo 

durante a fase de pupa hibernante, podendo conduzir a reduções significativas das 

populações de L. botrana. 
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2.1.3.2.2. Seleção de hospedeiros e casta 

A existência de pistas visuais, combinada com a presença de compostos voláteis 

libertados pelas plantas hospedeiras (pistas olfativas), permite L. botrana, o 

reconhecimento de plantas hospedeiras. Quando combinada esta capacidade com o 

fornecimento de pistas de contacto, a traça-da-uva, consegue identificar os hospedeiros 

mais adequados, e consequentemente efetuar a postura de um maior número de ovos 

(Tasin et al., 2011a). Um dos hospedeiros primários mais preferidos pela traça é o trovisco 

(Daphne gnidium), planta que existe abundantemente nos matos mediterrânicos da RDD, 

assim como a oliveira (Quadro 2.4). 
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Quadro 2.4:  Hospedeiros primários e secundários da Lobesia botrana. Fonte: Botton et al. (2014) 

Hospedeiros Primários 

Família Espécie Nome Comum 

Actinidiaceae Actinidia chinensis Kiwi 

Berberidaceae Berberis spp. - 

Caryophyllaceae Dianthus spp. Cravo 

Thymelaeaceae Daphne gnidium Trovisco 

Ebenaceae Diospyros kaki Dióspiro 

Ebenaceae Diospyros virginiana Dióspiro 

Oleaceae Olea europaea Oliveira 

Rosaceae Prunus avium Cerejeira-Brava 

Rosaceae Prunus domestica Ameixa 

Rosaceae Prunus persica Pêssego 

Rosaceae Prunus spinosa Abrunho 

Lythraceae Punica granatum Romã 

Grossulariaceae Ribes nigrum Groselha 

Grossulariaceae Ribes uva-crispa Groselha 

Rosaceae Rubus fruticosus - 

Cornaceae Swida spp. - 

Vitaceae Vitis vinifera Uva 

   

   

Hospedeiros Secundários e/ou Silvestres 

Família Espécie Nome Comum 

Ericaceae Arbutus unedo Medronho 

Ranunculaceae Clematis vitalba Clematide-branca 

Cornaceae Cornus mas Corniso 

Cornaceae Cornus sanguinea - 

Asparagaceae Drimia maritima - 

Ericaceae Erica manipuliflora - 

Araliaceae Hedera helix Hera 

Oleaceae Ligustrum vulgare Alfeneiro 

Caprifoliaceae Lonicera tatarica - 

Menispermaceae Menispermum canadense - 

Vitaceae Parthenocissus quinquefolia Hera americana 

Lamiaceae Rosmarinus officinalis Alecrim 

Rosaceae Rubus fruticosus - 

Rosaceae Rubus caesius - 

Oleaceae Syringa vulgaris Lilás 

Thymelaeaceae Thymaelea hirsuta - 

Adoxaceae Viburnum lantana - 

 

Fêmeas que nunca “experimentaram” uvas apresentam a capacidade de preferir a 

uva como substrato de oviposição, em relação às restantes plantas hospedeiras, uma vez 

que as fêmeas da traça-da-uva são atraídas pelas misturas voláteis emitidas pelos cachos 

da videira (Sharon et al., 2009). De acordo com Oliveira et al. (2004), o comportamento 

de postura da fêmea da traça-da-uva pode ser influenciado pela presença de açúcares na 

película da uva, o que varia de acordo com a casta. A presença de compostos voláteis nas 

uvas, pode também condicionar o comportamento e consequentemente a atratividade para 

as posturas (Aguiar et al., 2003; Oliveira et al., 2004; Pavan et al., 2018; Sharon et al., 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

26 
 

2009). O número de ovos colocados pela fêmea também é condicionado pela casta 

(Sharon et al., 2009). 

A presença de L. botrana é altamente afetada pelas características das plantas 

hospedeiras. Thiéry et al. (2014), observaram que nas castas Chardonnay, Chasselas e 

Pinot, a evolução fenológica de L. botrana foi diferente entre machos e fêmeas, o que 

sugere que os machos e as fêmeas têm necessidades alimentares e/ou capacidades de 

assimilação do alimento diferentes. A planta hospedeira também têm um grande impacto 

na capacidade reprodutiva do adulto devido à composição do alimento disponível para o 

estado larvar da praga (Moreau et al., 2006).  

A suscetibilidade da casta à traça-da-uva está altamente relacionada com a 

compacidade do cacho, uma vez que a sobrevivência das larvas aumenta em cachos mais 

compactos (Fermaud, 1998; Pavan et al., 2018). Segundo Pavan et al. (2018) ocorre uma 

relação significativa entre a compacidade do cacho e o desenvolvimento larvar, sendo 

que, em média, são observadas  larvas mais desenvolvidas nos cachos mais compactos, 

quando comparadas com cachos menos compactos. Os mesmos autores concluíram que 

as castas que apresentam altos níveis de infestação durante a segunda geração da praga 

não são forçosamente as castas que tiveram altos níveis de infestação na primeira geração, 

visto que o fator de preferência por uma dada casta na primeira geração (antófagas) é 

diferente do fator de preferência na segunda (carpófagas).  

Nas castas de colheita tardia, é possível observar diferenças na suscetibilidade à 

traça-da-uva, sendo estas mais atacadas pela segunda geração e menos pela terceira 

geração (Gennuso et al., 2013; Zangheri et al., 1987). 

 Por outro lado, o facto de existirem várias castas numa vinha condiciona a 

populações da traça-da-uva, uma vez que a diferente sensibilidade das mesmas pode 

afetar a sua distribuição e sobrevivência (Moreau et al., 2006; Sharon et al., 2009). 

No caso da RDD, 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. Na RDD, a Touriga Franca e a Tinta Roriz são as 

castas mais atrativas para a traça-da-uva (Aguiar et al., 2003; Almeida et al., 2019; 

Oliveira et al., 2004). 
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2.1.4. Estragos e prejuízos  

Na primeira geração, que ocorre em maio, as lagartas de L. botrana desenvolvem-

se nos botões florais (geração antófaga), perfurando-os e com o auxílio de fios de seda 

agrupam os vários botões florais formando o glomérulo (Figura 2.6) no qual prosseguem 

o seu desenvolvimento. Os ataques desta geração têm baixa importância na RDD, devido 

ao facto de nesta fase existir uma grande capacidade de recuperação por parte da videira, 

especialmente em castas de grande vigor, a não ser que o ataque ultrapasse o nível 

económico de ataque (Amaro, 2001; Carlos, 2007; Carlos et al., 2007a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Inflorescências com glomérulos de L. botrana. 

Fotos: Cristina Carlos (ADVID). 
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Na segunda geração, em meados de junho, as posturas são realizadas nos bagos 

verdes dos cachos com menor exposição solar. As lagartas emergem e desenvolvem-se 

sobre os bagos (geração carpófaga) e realizam perfurações no pedúnculo do bago ou no 

ponto de contato entre dois bagos (Figura 2.7). Nesta geração, apesar da intensidade do 

ataque ser importante, aparentemente não se traduz ao nível dos prejuízos, devido à falta 

de condições climáticas para o desenvolvimento da praga e de podridões (Carlos, 2007; 

Carlos et al., 2007a).  

 

Por fim, a terceira geração ocorre na primeira quinzena de agosto, nos cachos em 

maturação, nos quais as lagartas perfuram, alimentam-se e mordiscando os bagos (Figura 

2.8), podendo a mesma lagarta ferir vários bagos. Esta geração é a que apresenta maiores 

prejuízos, devido às condições climáticas serem mais propensas ao desenvolvimento da 

praga e de podridões, tendo consequências ao nível da quantidade e qualidade da 

produção da videira (Carlos, 2007; Carlos et al., 2007a; Pavan et al., 2014). Conforme 

Bovey (1966) citado por Jorge (2000), os estragos provocados pela traça-da-uva podem 

ser ampliados com a presença de larvas de Drosophila spp., que atacam os cachos já 

lesados e em fase de fermentação.  

Figura 2.7: Bago verde com a presença de perfurações e lagarta de 2ª geração da L. botrana. 

Fotos: Cristina Carlos (ADVID). 
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De acordo com Dalla-Montá (1989) citado por Jorge (2000), a presença de estragos 

na ordem dos 17,4% podem ocorrer durante a segunda geração da traça-da-uva, ao passo 

que os estragos realizados pela terceira geração podem chegar aos 82,6%. Carlos et al. 

(2014) referem variações de ataque à vindima entre 0 e 90%, na RDD. 

Para além destes estragos diretos, a traça-da-uva promove a ocorrência de estragos 

indiretos, pela instalação de podridão-cinzenta e/ou acética, o que é particularmente 

agravado em cachos compactos e fechados. Nesse caso, rapidamente pode iniciar-se o 

desenvolvimento, quer de podridão-cinzenta, quer de podridão-acética (Aguiar et al., 

2003). Estes estragos têm grande impacto na qualidade da uva, por conduzirem a acidez 

volátil elevada. 

Atendendo às diferentes condições climáticas e impactos diretos e indiretos da 

traça, na RDD, podemos classificar o nível da nocividade de L. botrana de elevado no 

Baixo Corgo, moderado no Cima Corgo e reduzido no Douro Superior (Carlos, 2007). 

 

 2.1.5. Relação entre traça-da-uva e podridão-cinzenta causada por Botrytis cinerea 

As fêmeas da traça-da-uva têm a capacidade de evitar efetuar posturas em bagos 

que já se encontrem podres, por serem uma fonte degradante de alimento para as larvas 

recém-eclodidas (Tasin et al., 2011b). Todavia, os bagos com presença de Botrytis 

cinerea no período de desenvolvimento mais avançado da lagarta podem traduzir-se 

Figura 2.8: Bagos maduros com teias e perfurações de lagartas da 3ª geração de L. botrana. 

Foto: Cristina Carlos (ADVID). 
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numa boa fonte de alimento (Pavan et al. (1987) citado por Moosavi et al. (2020)). 

Portanto, os bagos infetados há alguns dias, não são evitados pelas fêmeas para a postura 

dos ovos (Tasin et al., 2012).  

A presença de podridão-cinzenta nos bagos devido às feridas provocadas pelas 

lagartas, pode conduzir a um melhor desempenho dos quarto e quinto instares larvares da 

traça-da-uva (Savopoulou-Soultani e Tzanakakis, 1988). Moosavi et al. (2020) 

concluíram que apesar de não haver certezas da ocorrência de uma relação mutualista 

entre L. botrana e B. cinerea, em certas circunstâncias, ambos os organismos, podem 

beneficiar um do outro.  

 

2.1.6. Estimativa do risco 

Os períodos de risco de ataque de traça da-uva numa vinha dependem, em primeiro 

lugar, da evolução da população de adultos de cada geração da traça-da-uva, os quais 

podem ser determinados através do acompanhamento das capturas obtidas em armadilhas 

delta iscadas com a feromona sexual de síntese (Figura 2.9) (Amaro, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da armadilha ser uma importante ferramenta de apoio à determinação dos 

períodos de risco, temos de ter em consideração o facto de poderem apresentar alguns 

constrangimentos, principalmente devido ao facto de não existir uma relação significativa 

entre o número de machos capturados e a intensidade dos estragos, pois existem uma série 

de fatores que influenciam a sua capacidade de atrair os machos (Gonçalves et al., 2020), 

nomeadamente: 

Figura 2.9: Armadilha de atração sexual para a Lobesia botrana. 
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• Chuva, a qual afeta o voo dos adultos;  

• O facto de que ao longo do tempo ocorrer uma diminuição na capacidade atrativa 

da feromona;  

• A presença de outras armadilhas localizadas a menos de 50 metros ou a 

proximidade de áreas em confusão sexual, que podem mascarar o efeito atrativo da 

feromona;  

• A realização de tratamentos inseticidas nas parcelas onde estão as armadilhas e/ou 

o facto de a vizinhança ter parcelas com histórico de ataque, podem conduzir a uma 

instabilização no desenvolvimento da população da traça-da-uva;  

• A presença de sujidade na base da cola ou mesmo a ausência de cola. 

O correto acompanhamento do voo dos adultos de traça-da-uva através de uma 

armadilha de atração sexual na parcela permite determinar a altura ideal para a realização 

das estimativas de risco de cada geração, uma vez que nos indicam o início e o fim do 

período de cada voo e, consequentemente, do período de posturas (Carlos, 2007). 

O acompanhamento de armadilhas sexuais e a utilização de modelos de soma de 

temperaturas ativas, como o desenvolvido na RDD por Carlos et al. (2018), permitem 

prever e antecipar a ocorrência de períodos de maior risco, realizar oportunamente as 

estimativas do risco e posicionar com o máximo de eficácia os meios de proteção 

disponíveis, contribuindo para uma viticultura mais sustentável (Gonçalves et al., 2020) 

Para a tomada de decisão devem considerar-se vários parâmetros:  a intensidade do 

ataque contabilizada através da estimativa do risco, comparando se o valor obtido se situa 

acima ou abaixo do nível económico de ataque (nível a partir do qual compensa adotar 

meios de proteção diretos); a avaliação dos fatores de nocividade (ex. risco de podridão-

cinzenta, valor da uva), e a seleção dos meios de proteção (Baptista, 2006).  

Amaro (2001) refere as seguintes recomendações para a tomada de decisão, as quais 

são limitadas pela nocividade da praga e principalmente pela podridão-cinzenta: não 

tratar, caso não se atinja o nível económico de ataque na primeira geração e tratar, quando 

na segunda, terceira e outras gerações se tem elevado risco de podridão-cinzenta.  
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A metodologia para a estimativa do risco para L. botrana na RDD está representada 

no quadro 2.5. 

Quadro 2.5: Metodologia para as três gerações da L. botrana. Fonte: Carlos e Aguiar (2006). 

 

 

2.1.7. Meios de Proteção 

A seleção dos meios de proteção deve ser feita caso a caso, tendo sempre em conta 

a análise dos fatores de nocividade, incluindo a sua eficácia e o impacto no ecossistema 

da vinha. Portanto, deve recorrer-se prioritariamente a meios culturais, biológicos, 

biotécnicos e só em último caso aos meios químicos (Amaro e Baggiolini, 1982). 

 

2.1.7.1. Medidas de proteção indiretas 

2.1.7.1.1. Meios culturais 

Os meios de proteção cultuais devem começar logo pela escolha adequada de castas 

em regiões com grande incidência da traça-da-uva, como por exemplo, castas que tenham 

 1ª geração 2ª Geração 3ª Geração 

Quando A partir dos botões 

florais separados 

Intensificação das capturas 

na armadilha até 1 semana 

após o pico 

Intensificação das capturas na 

armadilha até 1 semana após 

o pico 

O que 

procurar 

Glomérulos, 

excrementos ou lagartas 

Ovos viáveis 

Perfurações 

Ovos viáveis 

Perfurações 

Cuidados a 

ter 

Não fazer estimativa 

com base em ninhos bem 

desenvolvidos (a partir 

da floração/alimpa já é 

tarde) 

 

Fatores de nocividade: 

tipo de cacho, produção, 

presença ou ausência de 

auxiliares e a incidência 

precoce de Botrytis 

Fazer a estimativa antes do 

fecho do cacho (observar 

os pontos de contacto dos 

bagos) 

 

Ver a viabilidade dos ovos 

e intensidade de postura 

/cacho 

 

O que se vê em maior nº, 

ovos ou perfurações 

 

Fatores de nocividade: 

condições climáticas do 

local, casta, presença ou 

ausência de auxiliares 

Ver a viabilidade dos ovos e 

intensidade de postura /cacho 

 

O que se vê em maior nº, 

ovos ou perfurações 

 

Fatores de nocividade: 

condições climáticas do local, 

casta, presença ou ausência 

de auxiliares e precocidade 

de maturação 

 

Nível 

económico 

de ataque 

200 ninhos/cachos 

ou 

Não tratar 

1-10% cachos atacados 

(por ovos 

viáveis/perfurações) 

1-10% cachos atacados (por 

ovos viáveis/perfurações) 
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cachos pouco compactos de forma a evitar a sua sensibilidade à traça-da-uva e à 

instalação de Botrytis cinerea (Amaro, 2001). 

Pelo facto da traça-da-uva apresentar uma preferência por cachos localizados em 

zonas ensombradas (protegidos do sol), recomenda-se a realização de práticas que 

favoreçam  o arejamento dos órgãos frutíferos e uma melhor exposição direta dos seus 

ovos aos raios solares (Amaro, 2001; Carlos, 2007).  

A realização da vindima é uma das práticas culturais que reduz a incidência da 

traça-da-uva, atendendo a que muitas lagartas são recolhidas nos cachos. Assim, em locais 

onde exista historial de ataque, a antecipação da vindima pode ser um meio de evitar o 

desenvolvimento de ataques mais intensos e o agravamento da presença de podridão-

cinzenta (Carlos, 2007). 

 

2.1.7.1.2 Proteção biológica de conservação  

Em viticultura sustentável, importa disponibilizar condições e recursos 

(alimentares, abrigo) que permitam que os inimigos naturais da traça-da-uva (predadores, 

parasitoides, parasitas, entomopatógenos) exerçam a sua função de agentes de limitação 

natural, contribuindo para uma maior proteção biológica de conservação. Para esse efeito, 

em primeiro lugar, deve promover-se uma biodiversidade florística, através da presença 

de diversas infraestruturas ecológicas ou corredores ecológicos no ecossistema vitícola 

(ex. matas, florestas, bosquetes, sebes, linhas de árvores, linhas de água revestidas, 

taludes com vegetação espontânea ou enrelvamento da entrelinha), que suportam toda a 

biodiversidade animal, incluindo os inimigos naturais na traça (biodiversidade funcional). 

Para além disso, é preciso ter em atenção a utilização de produtos fitofarmacêuticos que 

não sejam tóxicos para os auxiliares (Amaro e Baggiolini, 1982; Félix e Cavaco, 2009). 

   

2.1.7.2 Meios de proteção diretos  

Os pesticidas autorizados atualmente em Portugal para a proteção da traça-da-uva 

são de natureza muito diferenciada, quer no seu modo de ação, quer na sua origem, 

podendo agrupar-se de uma maneira geral em quatro tipos: a) agentes microbiológicos ou 
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derivados destes; b) reguladores de crescimento de insetos; c) meios químicos; d) meios 

semioquímicos. 

 

2.1.7.2.1. Agentes microbiológicos ou seus derivados  

O Bacillus thuringiensis é uma bactéria entomopatogénica, que tem a capacidade 

de infetar a traça-da-uva, sendo bastante eficaz nos primeiros instares larvares. Este 

biopesticida deve ser aplicado numa fase muito particular do desenvolvimento das 

lagartas (fase de cabeça-negra, ou de pré-eclosão das lagartas). A ingestão do produto por 

parte das lagartas recém eclodidas provoca uma intoxicação no intestino médio, 

conduzindo à morte das lagartas cerca de 2 a 5 dias depois (Amaro e Baggiolini, 1982; 

Frescata e Mexia, 1995). É um produto que apresenta geralmente um período de 

persistência de 10 dias (Chaufaux (1993) citado por Frescata e Mexia (1995)). 

As substâncias ativas spinosade e espinetorame, pertencentes ao grupo das 

spinosinas, obtidas por fermentação de um organismo do solo, a 

bactéria Saccharopolyspora spinosa, atuam no sistema nervoso dos insetos, como 

ativadoras do recetor nicotínico da acetilcolina (Corteva, 2020; Lusosem, 2020a). 

 

2.1.7.2.2. Reguladores de crescimento de insetos 

Os reguladores de crescimento de insetos (RCI) conseguem alterar negativamente 

algumas funções vitais dos insetos, conduzindo à sua morte (Amaro e Baggiolini, 1982). 

A azadiractina é um inseticida natural de origem vegetal cuja substância ativa é 

extraída das sementes de uma planta (Azadirachta indica). Atua como regulador do 

crescimento inibindo a formação da ecdisona, hormona responsável pelas mudas dos 

insetos, interferindo com a normal evolução dos estados larvares. Possui também um 

efeito fagoinibidor, repelente, inibidor da oviposição das fêmeas. Atua por contacto e 

ingestão sobre os estados larvares (Spicam, 2020b).  

O fenoxicarbe é um inseticida pertencente ao grupo dos carbamatos que atua por 

inibição das transformações, por contacto e ingestão. O produto tem um efeito ovicida 
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(inibição da transformação ovo-larva) ou um efeito morfogenético (inibição da 

transformação larva-pupa) consoante o estado do alvo biológico tratado (Syngenta, 2020).  

A tebufenozida, substância pertence ao grupo químico das diacilhidrazinas, possui 

uma ação semelhante à da ecdisona, a hormona de muda específica das larvas de 

lepidópteros. Atua sobre as larvas jovens provocando uma muda prematura mortal 

quando o inseto não se encontra ainda fisiologicamente preparado para ela. As larvas 

tratadas interrompem imediatamente a sua alimentação, evitando-se assim prejuízos na 

cultura (Lusosem, 2020b). Por sua vez, o metoxifenozida, pertencente ao mesmo grupo 

químico, é um regulador de crescimento que atua por ingestão, como antagonista do 

recetor ecdisona (Spicam, 2020a). 

 

2.1.7.2.3. Meios químicos  

Este tipo de produtos inclui as substâncias ativas que pertencem ao grupo dos 

piretróides, avermectinas, oxadiazinas e diamidas antranílicas, que atuam geralmente 

sobre o sistema nervoso dos insetos, por contacto ou ingestão. É o grupo de inclui o maior 

número de substâncias químicas, designadamente a alfa-cipermetrina, a beta-ciflutrina, a 

cipermetrina, o clorantraniliprol, a deltametrina, a emamectina, o esfenvalerato, o 

indoxacarbe, a lambda-cialotrina e o tau-fluvalinato (ADVID, 2020). 

De acordo com Carlos (2007) para se realizar um tratamento fitossanitário contra a 

traça-da-uva deve-se ter em consideração os seguintes fatores: 

• Identificar a fase de desenvolvimento a tratar (ex. ovo, lagarta); 

• Conhecer o modo de ação dos pesticidas – se o viticultor conseguiu identificar 

ovos ou perfurações através da observação visual, de acordo com o que observou deve 

escolher a substância ativa com ação ovicida (dirigida aos ovos) ou larvicida (dirigida às 

larvas); 

• Conhecer a persistência de ação dos pesticidas – saber a persistência do produto, 

em dias, a partir do momento em que é aplicado. Se eventualmente continuar a haver risco 

de ataque, o viticultor deverá efetuar nova estimativa de risco e averiguar a necessidade 

de um novo tratamento; 
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• Conhecer o intervalo de segurança – período que deve ocorrer desde a aplicação 

até à colheita do cacho, deve-se ter em atenção para o facto de a substância ativa não 

deixar resíduo no cacho à data de vindima; 

• Forma de aplicação – é o grande problema quanto à eficácia do tratamento 

aplicado contra a traça-da-uva, um bom tratamento deve ser executado de forma atingir 

bem os cachos.   

A praga prefere fazer as suas posturas em cachos limpos, que não estejam 

polvilhados com enxofre, pó das estradas ou cal (Torres-Villa (1999) citado por Carlos 

(2007), pelo que a aplicação de substâncias que interfiram com esta preferência  (ex. 

caulino), desincentiva a postura nos cachos. 

 

2.1.7.2.4. Meios semioquímicos (feromonas) 

As feromonas são mensageiros químicos excretados pelas glândulas exócrinas para 

o ambiente em quantidades mínimas, que têm a capacidade de alterar o comportamento 

dos indivíduos da mesma espécie. Com esta manipulação no comportamento dos 

indivíduos, permite identificar se as feromonas são de agregação, de dispersão, de pista, 

de alarme ou sexuais (Amaro e Baggiolini, 1982).  

A identificação das feromonas tornou possível a sua aplicação na previsão do risco 

(através do seu uso em armadilhas sexuais) e como meio de proteção, através da confusão 

sexual (Amaro e Baggiolini, 1982). 

Dada a sua importância no trabalho realizado, dedicamos um capítulo à confusão 

sexual, um dos métodos biotécnicos de proteção mais usados a nível mundial. 
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2.2. Confusão sexual 

2.2.1. Princípio do método 

O olfato é responsável pela comunicação sexual de diversos insetos. De forma a 

estimular o macho, a fêmea liberta para a atmosfera envolvente uma feromona, o qual 

tem um efeito persuasor no macho, manipulando-o de modo a ter uma determinada 

sequência de comportamentos, o qual começa com um voo orientado e acaba com o 

acasalamento (Stockel e Chichignoud, 1994).  

A feromona é composta pela combinação de pelo menos três tipos de substâncias, 

os compostos principais que apresentam a capacidade de induzir a atração à distância, os 

composto secundários que estão correlacionados com os efeitos afrodisíacos e inibidores 

e por fim, compostos que interferem na “corte” (Stockel e Chichignoud, 1994). No caso 

de L. botrana o componente principal da feromona sexual é o (E, Z) – 7,9 - dodecadienil 

acetato (Figura 2.10). 

 

 

 

A técnica da confusão sexual é um meio de proteção utilizado contra a espécie L. 

botrana, com o objetivo de “confundir” o macho da espécie (Figura 2.11). Com a 

aplicação deste método ocorre uma desorientação do macho, devido à saturação da 

atmosfera com a feromona sintética liberada pelos difusores e por conseguinte, os machos 

não conseguem localizar as fêmeas. Ou seja, na prática este meio de proteção tem um 

efeito dissuasor ao nível do acasalamento- Dessa forma, reduz significativamente a 

fecundidade das fêmeas (Torres-Vila et al., 2002) e, consequentemente, o nível de 

estragos provocados na vinha pela traça-da-uva (Carlos, 2010; Stockel e Chichignoud, 

1994).  

A introdução do método de confusão sexual na Região Demarcada do Douro tem 

sido promovida desde 2000 pela ADVID – Associação para o Desenvolvimento da 

Viticultura Duriense junto dos seus associados. Apesar dos resultados obtidos não serem 

Figura 2.10: Estrutura química da feromona sexual de Lobesia botrana (Den. & Schiff): (E, Z) – 7,9 - 

dodecadienil acetato. 

Fonte: Cahiez et al. (2017) 
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totalmente satisfatórios, a aplicação deste método permitiu uma redução dos estragos 

provocados pela traça-da-uva nas parcelas sujeitas a confusão sexual (Carlos et al., 

2005b; Carlos et al., 2008; Carlos et al., 2010b; Carlos et al., 2014; Costa, 2003; Jorge, 

2000; Jorge et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Mecanismos envolvidos no método  

• Camuflagem: 

A feromona libertada pelas fêmeas de traça-da-uva é camuflada pela feromona de 

síntese libertada pelos difusores. Consequentemente ocorre a diminuição do espaço ativo 

onde o macho pode detetar a fêmea. Quanto maior for a quantidade de feromona e quanto 

menor a distância entre a fêmea e o difusor, mais acentuada será diminuição do espaço 

ativo da fêmea (Stockel e Chichignoud, 1994; Schmitz et al., 1995b).  

•  Competição: 

Segundo Neumann (1995) a ocorrência do fenómeno de competição no uso do 

método da confusão sexual só é possível se a feromona aplicada no método for atrativa, 

se estiveram presentes fêmeas e difusores, visto que é o que possibilita a competição e 

por fim, se os “espaços ativos” das fêmeas e dos difusores estiverem suficientemente 

próximos.    

- Difusor 

♀ - Fêmea 

♂ - Macho 

 

Figura 2.11: Representação esquemática do método de confusão sexual contra a L. botrana. 

Fonte: Adaptado de Carlos (2010). 
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De acordo com Schmitz et al. (1995b) a competição, entre as fontes de feromona 

sintética e as fêmeas, é tanto maior quanto maior for a quantidade de feromona existente 

na atmosfera, sendo a competição favorável à fonte de feromona sintética quando a 

concentração de feromona aumenta na atmosfera. 

•  Habituação: 

A presença da feromona sintética estimula a habituação no sistema nervoso central 

do inseto e a adaptação dos recetores olfativos do macho (Schmitz et al., 1997a; Stockel 

e Chichignoud, 1994). Schmitz et al. (1997a) argumenta que a ação direta exercida pela 

feromona sobre os órgãos sensoriais e o sistema nervoso, não tem impacto na eficácia do 

método. Para Stockel e Chichignoud (1994), a habituação e a adaptação têm pouco 

impacto na desorientação dos machos, contudo têm impacto na diminuição da 

sensibilidade dos recetores olfativos.   

•  Desequilíbrio no “bouquet feromonal” natural da fêmea: 

Este desequilíbrio é induzido pela presença da feromona de síntese. De acordo com 

Schmitz et al. (1995b) a inexistência de componentes minoritários não altera o sinal, 

portanto, a sua adição à feromona de síntese não têm interferência nos mecanismo de 

competição e camuflagem.   

Portanto, pode concluir-se que os mecanismos fundamentais da confusão sexual são 

a camuflagem e a competição, que interagem de acordo com as distâncias que separam 

os machos, fêmeas e difusores (Schmitz et al., 1995b; Stockel e Chichignoud, 1994). 

Em condições normais, o macho encontraria a fêmea no seu espaço ativo, mas com 

a presença de um difusor de feromona de síntese o macho não a consegue detetar, 

portanto, na confusão sexual é imprescindível um novo espaço ativo da fêmea, o qual tem 

de ser menor do que o real em condições normais. Logo, à medida que a concentração da 

feromona aumenta, para uma mesma distância ao difusor, o espaço ativo da fêmea 

diminui (Figura 2.12) (Schmitz et al., 1995b). 
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 2.2.3. Fatores que condicionam o método 

• Clima: 

A taxa de libertação da feromona de síntese é afetada pelo vento e pela temperatura, 

que afetam a sua durabilidade, tendo em conta que a libertação de feromona deve 

estender-se ao longo dos vários períodos de acasalamento da traça-da-uva (Carlos, 2010).  

As altas temperaturas são um dos fatores que mais condicionam a eficácia e a 

estabilidade da nuvem de feromona de síntese em condições de campo (Altindisli et al., 

2016). De acordo com Nannini and Delrio (1993) e Weatherston (1992) citados por 

Vassiliou (2009), altas temperaturas durante a fase de crescimento da videira podem 

provocar uma maior taxa de libertação de feromona pelos difusores. No estudo que 

conduziu no Chipre, Vassiliou (2009) verificou que a taxa de libertação dos difusores 

atingiu 75% no final de junho, período que coincide com o início da fase maturação das 

uvas e a ocorrência da terceira geração da traça-da-uva. O mesmo foi observado na RDD, 

nos anos em que foi efetuada a monitorização da evaporação da feromona nos difusores, 

sendo o fenómeno mais agravado nas parcelas localizadas a uma cota mais baixa, onde a 

temperatura é mais alta (Carlos et al., 2014).  

Figura 2.12: Redução do espaço ativo da fêmea da traça-da-uva com a redução da distância ao difusor. 

Fonte: Schmitz et al. (1995b). 
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Outro fator que tem grande impacto na nuvem de feromona de síntese é o vento. A 

taxa de libertação de feromona pelos difusores em períodos de ventos fortes devia ser 

menor, visto que nestas condições normalmente não ocorrem acasalamentos. Porém, com 

a diminuição da taxa de libertação de feromona durante os períodos estáveis após os 

ventos fortes pode ter consequências ao nível da interrupção dos acasalamentos da traça-

da-uva (Altindisli et al., 2016). De acordo com Ogawa (1997), com um aumento da 

velocidade do vento de 1 m/s para 2,5 m/s, a taxa de libertação dos difusores aumenta 

13%, contudo, a concentração da feromona na atmosfera diminui para metade. Em zonas 

em que a velocidade média do vento seja de 3 m/s recomenda-se a aplicação de difusores 

2 a 3 vezes superior ao de zonas com ventos médios de 1 m/s (Carlos, 2010). 

Na região do Alto Douro, o vento apresenta um padrão heterogéneo ao longo do 

dia, sendo que durante a manhã ostenta movimento descendente e à tarde, com a presença 

do rio, o movimento torna-se ascendente, designadas de brisas fluviais (Carlos et al., 

2013).  

• Densidade da população: 

A densidade da população de L. botrana é o fator que mais condiciona o sucesso 

da confusão sexual (Neumann, 1995). O método de confusão sexual apresenta melhor 

eficácia quando a primeira geração apresenta uma densidade de população média a baixa 

(Ioriatti e Lucchi, 2016). Segundo Schmitz et al. (1995a) a densidade populacional da 

traça-da-uva não é o que mais perturba a eficácia da confusão sexual, mas sim a 

distribuição agregada das lagartas, seguidamente das pupas e por fim a presença de 

adultos.  

Numa área com elevada densidade populacional de traça-da-uva, maior será a 

probabilidade de o macho encontrar a fêmea. Quanto menor for a densidade populacional, 

menor a probabilidade de acasalamento (Neumann, 1995).  

Segundo Feldhege et al., 1995 citado por Ioriatti et al. (2004) a eficácia da confusão 

sexual é baixa para densidades populacionais superiores a 4000 casais de L. botrana por 

hectare. Portanto, em zonas de elevada densidade, o sucesso da confusão sexual poderá 

depender de tratamentos inseticidas, de forma a reduzir a população (Carlos, 2010; Louis 

e Schirra, 2001). Para a proteção contra a traça-da-uva, Akyol e Aslan (2010) sugerem 

aplicações de preparados de B. thuringiensis sp. kurstaki em conjugação com o método 
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de confusão sexual de forma a aumentar o sucesso da proteção contra a praga, sem 

impacto na saúde humana e ambiental. 

A aplicação do método da confusão sexual em anos consecutivos pode conduzir à 

diminuição das populações da praga (Frescata et al., 1999) 

• Dimensão da parcela: 

Na parcela que vai ser sujeita à aplicação do método de confusão sexual deve-se ter 

em conta a sua forma, declive, orografia, condições climáticas, densidade populacional e 

capacidade de voo da praga. Em termos de área esta deve ser grande, deve ter no mínimo 

10 hectares, para que o efeito das bordaduras seja limitado (Stockel e Chichignoud, 1994), 

e isolada de forma a impedir a entrada de fêmeas fecundadas das parcelas vizinhas, ou 

seja, quando maior a área de confusão sexual melhores serão os resultados (Carlos, 2010; 

Lucchi et al., 2007). 

• Vegetação: 

A concentração, homogeneidade e distribuição atmosférica da feromona de síntese 

são influenciados pelo compasso de plantação, condução da videira, copa e densidade 

foliar conforme o estado fenológico da videira. Isto advém do facto, de a folhagem 

conseguir atenuar o efeito do vento e de apresentar a capacidade de absorver e, por 

conseguinte, funcionar como um libertador secundário de feromona de síntese (Ioriatti et 

al., 2011; Ioriatti et al., 2004; Sauer e Karg, 1998; Schmitz et al., 1997b).  

• Migração de fêmeas L. botrana: 

As fêmeas fecundadas têm a capacidade de percorrer uma distância de 30 a 40 

metros (Neumann, 1995), e se porventura ocorrer uma forte pressão populacional de 

fêmeas fecundadas, estas conseguem apresentar um comportamento dispersivo, ou seja, 

deslocam-se para zonas distantes da sua origem, voando em altitude com auxílio do vento 

(Carlos, 2010). Um estudo realizado na Quinta do Vallado (RDD), sugeriu a ocorrência 

de uma tendência para a migração de adultos, principalmente, fêmeas acasaladas de 

parcelas sem confusão sexual para parcelas com confusão sexual (Pinto et al., 2020). De 

acordo com Schmitz et al. (1996) as fêmeas têm a capacidade de dispersar e infestar uma 

área com um raio de 80 metros antes no inicio da postura. Portanto, numa zona com alta 
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pressão de ataque da traça-da-uva, é necessário aplicar um reforço de difusores na 

bordadura, mais 10 – 20% numa faixa de 50 a 80 metros. 

• Data de colocação dos difusores: 

A colocação dos difusores no campo deve ser realizada antes do início do primeiro 

voo, de maneira a evitar os primeiros acasalamentos (Carlos, 2010; Stockel e 

Chichignoud, 1994). A colocação dos difusores numa data posterior aos primeiros 

acasalamentos condiciona logo à partida, a eficácia do método. 

• Feromona de síntese: 

As fêmeas de L. botrana apresentam a capacidade de libertar ≈ 0,3 ng/h de 

feromona no pico da altura do acasalamento, de forma a atraírem os machos. Valor este 

que de acordo com Anfora et al. (2005) é bastante baixo, o qual sugere que as fêmeas da 

traça-da-uva são pouco competitivas em relação às fontes de feromona de síntese, 

portanto, a interrupção da orientação dos machos para as fêmeas torna-se mais fácil de 

ser quebrada. Segundo Audemard (1989) citado por Jorge (2000), é necessário ter uma 

concentração de feromona de síntese na atmosfera de 10 mg/ha/h, para que o método de 

confusão sexual seja eficaz.  

No estudo de Rauscher e Arn (1979) com a espécie Eupoecilia ambiguella e com 

mesma feromona, (E, Z) – 7,9 - dodecadienil acetato, que se utiliza para a confusão sexual 

contra a Lobesia botrana, permitiu concluir que a presença de 700 mg/dia/ha de feromona 

faz com que apenas 2 de 94 fêmeas acasalem e com a presença de apenas 200 mg/dia/ha 

apenas 3 em 63 fêmeas o fazem.  

Gordon et al. (2005) concluíram que a aplicação de 500 difusores por hectare da 

feromona da Shin-Etsu pode ser suficiente para a proteção contra L. botrana quando esta 

está presente em pequenas populações. No entanto, perante uma elevada densidade de 

população a eficácia da proteção contra a praga não é melhorada através do aumento da 

concentração de feromona de síntese, pois é impossível impedir os encontros ocasionais 

entre machos e fêmeas.  

A presença da feromona de síntese tem efeitos sobre o comportamento das fêmeas 

o qual naturalmente contribui para uma melhor eficácia da confusão sexual. A elevada 
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presença de feromona de síntese numa certa área faz com a fêmea tenha voos explosivos 

e curtos de forma a voar para longe da área “densamente povoada” (Harari et al., 2015). 

Se o primeiro dia de atração dos machos por parte das fêmeas for sem sucesso e o 

mesmo ocorrer em dias sucessivos, as fêmeas começam a atrair os machos durante 

períodos mais curtos e consequentemente as fêmeas acasalam em idades mais avançadas 

depositando menos ovos. A oviposição por parte das fêmeas férteis é retardada com a 

presença de elevadas concentrações de feromona de síntese (Harari et al., 2015). Portanto, 

a presença da feromona de síntese pode orientar para o impedimento da oviposição das 

fêmeas e consequentemente assegurar a proteção contra a traça-da-uva. 

A libertação da feromona de síntese é condicionada pela temperatura, sendo esta 

baixa no início da campanha, março – abril, por isso colocar os difusores mais tarde, não 

leva a ganhos significativos na persistência da feromona (Carlos, 2010). 

Também é possível adquirir um efeito cumulativo com a confusão sexual, através 

da aplicação deste método de proteção em vários anos contínuos, o qual aumenta a 

eficácia do método, contudo, este efeito só será eficaz se os difusores forem instalados 

antes do acasalamento dos primeiros adultos (Anfora et al., 2005; Carlos, 2010; Lucchi 

et al., 2007). 

 

2.2.4. Difusores e dispositivos de aerossóis 

Um difusor eficaz deve ser capaz de libertar a substância ativa quando e conforme 

os vários períodos de voo da traça-da-uva, no entanto, a liberação é condicionada pelas 

condições climáticas ao afetarem a distribuição da feromona de síntese (Ioriatti et al., 

2004). Ainda que, o ingrediente ativo dos difusores seja o (E, Z) – 7,9 - dodecadienil 

acetato, pode ocorrer uma grande oscilação na carga dos mesmos, bem como nas 

características químicas e físicas, incluindo o tamanho, a forma e a espessura das paredes 

do difusor, as quais podem ter consequências ao nível da taxa de libertação da feromona 

de síntese e na vida útil dos difusores (Ioriatti et al., 2011). 

A confusão sexual da traça-da-uva iniciou-se na Região Demarcada do Douro em 

2000, tendo desde então sido testados diversos tipos de difusores, designadamente do tipo 

RAK 2 – Lb 3G®, ISONET – L® e ISONET – LTT® (Quadro 2.6). Os estudos realizados 
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com este tipo de difusores na RDD não apresentaram resultados totalmente satisfatórios 

ao nível da eficácia do método contra L. botrana (Barbosa, 2016; Carlos et al., 2005b; 

Carlos et al., 2010a; Carlos et al., 2010b; Carlos et al., 2014; Costa, 2003; Domingos, 

2004; Jorge et al., 2007; Pereira, 2017).  

Quadro 2.6: Tipo de difusores usados para confusão sexual contra a Lobesia botrana na Região Demarcada 

do Douro. 

 Fabricantes 
Quantidade de 

feromona  

Densidade (dif.) / 

hectare 

Duração no 

campo (dias) 

RAK 2 – Lb 

3G® 
BASF  500 mg 180 180 

ISONET – 

L® 

Shin-Etsu Chemical 

Co., Ltd 
172 mg 500 - 700 150 – 180  

ISONET –

LTT® 

Shin-Etsu Chemical 

Co., Ltd. 
380 mg 200 - 300 150 

 

Jorge (2000) aplicou em 2000 pela primeira vez na RDD (Quinta de S. Luíz) o 

difusor do tipo ampola com 500 mg de feromona, o RAK 2 – Lb – 3G® da BASF (Figura 

2.13), numa área com 5 ha. No mesmo estudo também foi aplicado o difusor do tipo 

“esparguete”, o ISONET – L® da Shin-Etsu (Figura 2.14), com 172 mg de feromona, 

numa área de 4 ha (Quinta de Seara d’Ordens). Este trabalho permitiu concluir que nas 

parcelas onde se aplicou a confusão sexual, ocorreu uma diminuição do ataque da traça-

da-uva comparativamente às parcelas onde o mesma não foi aplicada, contudo, o ataque 

da praga encontrou-se acima dos valores recomendados para o NEA. 

Domingos (2004) aplicou também no seu estudo os difusores RAK 2 – Lb 3G® 

(Quinta de S. Luíz) e ISONET – L® (Quinta do Noval) na RDD. Neste trabalho concluiu-

se que a eficácia do ISONET – L® foi animadora comparativamente aos resultados de 

Jorge (2000), no entanto, o mesmo não se sucedeu com o difusor RAK 2 – Lb 3G®, em 

que os resultados sugeriram alguma ineficácia no método de confusão sexual. 
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O difusor ISONET – L® (170 mg de feromona) da empresa Shin – Etsu (Figura 

2.14)  foi o primeiro difusor a ser homologado em Portugal (2002) através da empresa 

Biosani. Foi testado ao longo de vários anos na RDD, com resultados bastante 

satisfatórios, apesar dos constrangimentos identificados, isto é, exaustão de feromona em 

agosto, em anos mais quentes, e grande heterogeneidade da região. 

 

 

 

 

 

 

Costa (2003) aplicou na RDD numa área de 23,3 ha, o difusor ISONET – L®, o 

qual permitiu ao método de confusão sexual contribuir para a proteção contra a traça-da-

uva, ainda que tenha havido a necessidade da realização de tratamentos. O mesmo 

sucedeu nos estudos de Carlos et al. (2005b) com uma área de confusão sexual de 2,7 a 

25 ha e de Carlos et al. (2010a) realizado numa área de 3 a 25 ha, os quais concluíram 

que o difusor da Shin – Etsu permitiu um nível de proteção satisfatório contra L. botrana, 

ainda que insuficiente, em particular na terceira geração, para dispensar completamente 

o uso de inseticidas. No estudo de Pereira (2017) realizado na RDD, o difusor ISONET – 

Figura 2.13: Difusor RAK 2 – Lobesia botrana – 3 gerações®. 

Fonte: Carlos (2010). 

Figura 2.14: Difusor ISONET – L®. 

Fonte: Carlos (2010) 
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L® mostrou-se eficaz na proteção contra L. botrana quando aplicado em áreas entre os 

1,2 e 11,9 ha.  

O difusor ISONET – LTT® da Shin-Etsu Chemical (Figura 2.15), apresenta o dobro 

da quantidade de feromona comparativamente ao ISONET – L®, ou seja, doseia 380 mg 

de feromona e consequentemente é aplicado com uma menor densidade por hectare. Este 

difusor foi testado na RDD, onde se facultou resultados satisfatórios, apesar das 

limitações associadas à exaustão da feromona em agosto, em anos mais quentes tal como 

o sucedido com o ISONET – L®. A heterogeneidade da RDD, tal como para o ISONET 

– L®, condiciona a eficácia do difusor ISONET – LTT®.  

 

 

 

 

 

 

 

Carlos et al. (2014) aplicaram o difusor ISONET – LTT® na RDD em áreas de 4 e 

90 ha, o qual permitiu uma proteção bastante satisfatória contra L. botrana, no entanto, 

estes autores observaram uma menor eficácia em baixas altitudes (com temperaturas mais 

altas), comparativamente a altitudes mais elevadas (com temperaturas mais baixas). 

Barbosa (2016), numa área de 9 ha na RDD, aplicou igualmente o ISONET – LTT®, 

obtendo uma boa eficácia no método de confusão sexual.  

O difusor ISONET – LTT® foi também aplicado em outros países, como a Turquia 

e a Itália, onde se verificou que este tipo de difusor apresentou boa eficácia na confusão 

sexual contra L. botrana (Altindisli et al., 2016; Lucchi et al., 2018c). 

Atualmente há uma crescente preocupação para a diminuição de resíduos 

depositados no meio ambiente (Rochman et al., 2013). Com a utilização de difusores 

ISONET – LTT® ou outros que sejam constituídos por polietileno no método de confusão 

sexual, apresentam impacto ambiental, uma vez que estes permanecem nas videiras anos 

Figura 2.15: Difusor ISONET – LTT®. 

Foto: ADVID. 
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após anos (Figura 2.16), aumentando assim os resíduos no ambiente. A solução para este 

problema poderá passar por utilizar difusores biodegradáveis e dispositivos de aerossol, 

os quais apresentaram resultados satisfatórios contra L. botrana em estudos realizados em 

Espanha e Itália (Anfora et al., 2008; Cibriain et al., 2020; Lucchi et al., 2018b; Lucchi 

et al., 2018c). 

 

 

 

 

 

 

 

Os dispositivos de aerossol já foram aplicados na proteção contra uma série de 

pragas com resultados positivos, os quais funcionam através da liberação de nuvens de 

feromona em intervalos de tempo programados. O dispositivo ISONET® L MisterX841, 

da Shin-Etsu, que consiste numa lata de alumínio pressurizado com 52,1 g de (E, Z) – 7,9 

- dodecadienil acetato, diluído num solvente misturado com propelente, foi aplicado pela 

primeira vez num estudo realizado em Espanha numa área entre 4,8 e 9 ha e com uma 

densidade de 2 por hectare, de forma a avaliar a sua eficácia na proteção contra L. botrana 

(Lucchi et al., 2018b). Neste estudo os autores observaram uma proteção eficaz contra a 

praga e consequentemente a redução elevada de difusores a aplicar na vinha. No entanto, 

apresentaram uma eficácia menor, quando comparado aos difusores. Em termos 

económicos os dipositivos precisam de uma grande manutenção ao longo do tempo, logo, 

o custo por hectare é maior comparativamente ao uso dos difusores. Contudo, continuam-

se a fazer estudos de forma a estes dispositivos se tornarem mais eficazes na sua ação e 

economicamente mais viáveis (Lucchi et al., 2018b). O aumento da eficácia dos 

dispositivos de aerossol contra L. botrana pode passar pela libertação da feromona síntese 

nas horas em que os machos voam em busca das fêmeas e consequentemente diminuir a 

libertação de feromona de síntese para o meio ambiente (Lucchi et al., 2018a). 

Figura 2.16: Videira com um elevado número de difusores de polietileno. 
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Os difusores e os dispositivos de aerossóis apresentam diferenças sazonais e 

espaciais na distribuição da feromona de síntese no ar. Os difusores mantêm as 

concentrações de feromona de síntese mais baixas no início e no fim do ciclo fenológico 

da videira, com um máximo a meio do ciclo. Os dipositivos de aerossóis mantém a 

concentração de feromona elevada no final do ciclo (Gavara et al., 2020). 

Um estudo realizado em Itália com difusores biodegradáveis (Ecodian LB 

(Novamont, Navaro, com 10 mg de feromona), numa área de 1,5 ha, permitiu concluir 

que estes apresentaram uma eficácia comparável a outros difusores convencionais que se 

aplicam no método de confusão sexual. Relativamente ao difusor aplicado –– realça-se a 

sua baixa concentração de feromona, 10 mg de (E, Z) – 7,9 - dodecadienil acetato, quando 

comparado com os convencionais 170 mg, tendo sido aplicado com uma densidade de 

1600 difusores por hectare (Anfora et al., 2008). 

O difusor ISONET – LTT BIO® da Shin-Etsu Chemical (380 mg de feromona) foi 

utilizado num estudo em Itália, com áreas a variar entre 2,17 e 8,40 ha, no qual os 

investigadores concluíram que para além de permitir a proteção contra L. botrana, este 

tipo de difusor permite a redução do número de difusores a aplicar por hectare, o que 

naturalmente permite uma redução no custo da mão-de-obra e por fim o facto de 

contribuir para a diminuição de resíduos, o que hoje em dia tem grande impacto na 

questão ambiental (Lucchi et al., 2018c).  

Em Espanha foi avaliado um difusor biodegradável, BIOOTwin L®, 380 mg de 

feromona (difusor igual ao ISONET – LTT BIO®) da Shin-Etsu Chemical, contra L. 

botrana em confusão sexual e a sua degradação. Na proteção contra a praga este difusor 

foi eficaz, com a libertação da feromona até à vindima. Ao nível da sua degradação, para 

ser completa os difusores, após a vindima, foram removidos e enterrados a uma 

profundidade de 5 a 10 centímetros de forma a simular trabalhos superficiais comuns nas 

vinhas, concluíram que é necessário um período de mais de 16 meses. Os difusores que 

não foram enterrados, apresentaram um nível de degradação de 20% em 16 meses 

(Cibriain et al., 2020). 
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2.2.5. Cálculo do número de difusores e instalação 

Na Região Demarcada do Douro há uma grande heterogeneidade nos sistemas de 

instalação das vinhas, sendo que cada parcela sujeita a confusão sexual pode apresentar 

diferentes formas na colocação dos difusores. Para o cálculo do número de difusores é 

necessário saber o número de plantas e o compasso de plantação de cada parcela, tendo 

em consideração o reforço de eventuais bordaduras (Carlos, 2010). 

A instalação dos difusores deve ser monitorizada por um técnico de forma a 

coordenar o trabalho realizado pelo pessoal, sendo necessário a realização de uma reunião 

prévia para explicar a forma com colocar os difusores, a distribuição ao longo da parcela 

e a gestão das bordaduras (Carlos, 2010). 

No quadro 2.7 damos um exemplo de como calcular a distância entre difusores a 

aplicar numa vinha, em função do seu compasso de plantação e da densidade de pés por 

hectare (Carlos, 2010).  

 

Quadro 2.7: Cálculo da distância entre difusores para o método de confusão sexual contra a L. botrana a 

aplicar numa vinha. 

 
Compasso de 

plantação 

Densidade /hectare 

(pés) 
Difusores/hectare 

Distância entre difusores 

(videiras) 

Vinha  2,0 m x 1,0 m 5000 500 10* 

* 9 videiras sem difusor. 

O reforço dos difusores no cimo de uma encosta é aconselhado quando estamos 

numa vinha com elevado declive. As áreas com mais de 5 metros, como matas, taludes 

ou estradas devem ser tidas em consideração no cálculo dos difusores. Recomenda-se a 

colocação de difusores nas pontas ou nas linhas em contato com essas zonas, ou mesmo 

colocar entre 3 e 5 difusores, conforme o tamanho, por árvore presente nesse local 

(Carlos, 2010). 

 

 2.2.6. Vantagens do método da confusão sexual  

O método de confusão sexual recorre a feromonas específicas para Lobesia botrana, 

por conseguinte, é inofensivo para a fauna auxiliar e para o ambiente. Portanto, permite 
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preservar os predadores e parasitóides da traça-da-uva e restituir os inimigos da cultura e 

os seus antagonistas (Ioriatti e Lucchi, 2016). 

Não deixa resíduos nos cachos, pois a feromona não é aplicada sobre os mesmos e é 

amiga do ambiente (Stockel e Chichignoud, 1994). 

Ao longo dos anos exibe um efeito cumulativo, podendo ter efeitos nas dimensões 

das populações da traça-da-uva (Carlos, 2010; Frescata et al., 1999). 

Num período de pelo 10 anos, não se observou o desenvolvimento de resistências. 

É de fácil aplicação, visto que é realizada numa só vez e em alturas de menos trabalhos 

na vinha (Carlos, 2010).  

 

2.2.7. Limitações do método da confusão sexual 

Stockel e Chichignoud (1994) referem algumas limitações associadas ao método de 

confusão sexual: a superfície na qual se vai aplicar o método de confusão deve ter no 

mínimo 10 hectares, de forma a limitar os efeitos de bordadura; a necessidade de aplicar 

tratamentos inseticidas nos primeiros anos de aplicação da confusão sexual de forma a 

limitar a população; em todas as gerações da traça-da-uva deve haver uma vigilância 

contínua. 

Carlos (2010) refere outras limitações tais como: zonas com declives acentuados e 

muito ventosas dificultam a manutenção da nuvem da feromona; a presença de uma 

densidade elevada da praga e se os difusores forem colocados muito tarde pode por em 

questão a eficácia do método; contra outras pragas, como por exemplo a cigarrinha-verde, 

não é eficaz devido à especificidade.  

O custo da aplicação de produtos convencionais ou biológicos é mais barato do que 

aplicação do método de confusão sexual (Carlos, 2010). 
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3. Material e métodos 

3.1. Local 

O presente trabalho decorreu na vinha da Quinta Dona Matilde, situada na margem 

direita do Rio Douro, junto à barragem de Bagaúste, na sub-região do Baixo Corgo, na 

Região Demarcada do Douro. A quinta confronta com a margem do Rio Douro no seu 

limite inferior, com uma galeria ripícola a nível superior, a Oeste confronta com áreas de 

vinhas e a Leste com áreas de olival abandonado e matos. A quinta apresenta uma área 

total de 93,27 hectares, na qual a vinha ocupa aproximadamente 29,10 hectares. Como 

esta exploração tem historial de ataque de traça-da-uva, a confusão sexual começou a ser 

aplicada em 2012 com recurso ao difusor ISONET – L®. Na quinta existe uma estação 

meteorológica da ADVID que permite ter acesso às temperaturas e à velocidade do vento.  

O trabalho decorreu durante os meses de março a outubro de 2020, tendo sido 

realizado em várias parcelas de vinha identificadas numericamente (Figura 3.1), as quais 

variam em área, forma, orientação e casta, situando-se em pequenos terraços ou em 

patamares com uma grande variedade de castas, incluindo Touriga Nacional, Touriga 

Franca, Tinta Amarela, Rabigato e outras castas presentes nas vinhas tradicionais. A área 

de cada parcela varia entre 0,09 e os 3,52 hectares.  

 

3.2. Dados climáticos  

A existência de uma estação meteorológica da ADVID instalada na Quinta D. 

Matilde (marca ADCON Telemetry, UTR A 753 série 5, sensor temperatura e humidade 

TR1, Pluviómetro RG1-200, sensor radiação SP-lite e sensor vento ADCON Vento 1) 

permitiu a recolha de dados diários de temperatura mínima/máxima e a velocidade média 

do vento.  

 

3.3. Difusores e época de colocação 

No presente estudo foram utilizados dois difusores do tipo “esparguete”, o ISONET 

– LTT® (Figura 3.1) com 380 mg de feromona, a substância ativa (E, Z) – 7,9 – 
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dodecadienil acetato e o ISONET – LTT BIO® (Figura 3.2), um difusor em tudo 

semelhante ao ISONET – LTT®, com a mesma quantidade de feromona por difusor, mas 

constituído por material biodegradável ambos comercializados pela Shin-Etsu Chemical 

Co., Ltd. Os difusores foram instalados entre o dia 11 de março e 23 de março, antes ou 

logo após o início do voo dos adultos hibernantes, seguindo as instruções do fabricante. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Cálculo do número de difusores e sua colocação na vinha 

Apesar do número de difusores recomendado pelo fabricante ser de 300 difusores 

por hectare, com base na informação de histórico recolhida na região em vinha de encosta 

(Carlos et al., 2014) estabeleceu-se que a densidade por hectares no caso dos difusores 

Figura 3.1: Difusor e pacote de difusores ISONET – LTT®. 

Figura 3.2: Difusor e pacote de difusores ISONET– LTT BIO®. 
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ISONET – LTT® seria de 400 difusores por hectare. No caso do difusor ISONET – LTT 

BIO®, por ser a primeira vez que o difusor era testado na RDD, foi seguida uma 

densidade de 275 difusores por hectare.  

Atendendo à localização das parcelas de vinha na área total em confusão sexual 

(centro ou bordadura desta), houve necessidade de efetuar um reforço de cerca de 5-10 % 

de difusores nas bordaduras. Devido às condições de heterogeneidade existentes na 

exploração, designadamente, diferentes sistematizações da vinha na encosta, incluindo 

sistemas mais tradicionais, com vinha instalada segundo as curvas de nível, a sistemas 

mais mecanizados, como os patamares de dois bardos ou a vinha ao alto, o número de 

difusores aplicados por hectare variou significativamente. 

No total o difusor ISONET – LTT® foi aplicado numa área de 13,02 hectares e o 

ISONET – LTT BIO® numa área de 9,54 hectares (Figura 3.3), resultado nas doses 

referidas no quadro 3.1. 

Foram deixadas várias parcelas sem aplicação de difusores (parcelas testemunhas), 

para podermos comparar os resultados do voo e ataque nas parcelas tratadas com confusão 

sexual, face a estas. Estas parcelas estão localizadas a noroeste e a nordeste da área com 

confusão sexual. A testemunha a noroeste (armadilha 4 (T4 no mapa)) foi utilizada para 

a comparação de resultados na área do difusor ISONET – LTT® e a testemunha a 

nordeste (armadilha 18 (T18 no mapa)) para a área com o difusor ISONET – LTT BIO® 

(Figura 3.3).  
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 Recolha dos difusores  

T4 

T18 

T3 

Figura 3.3: Quinta Dona Matilde com a identificação das parcelas em confusão sexual em 2020, das testemunhas, do local das armadilhas e dos locais da recolha dos 

difusores. 

Elaborado por Juliana Salvação, janeiro de 2020, Sistema de coordenadas ETRS89PT-TM06 (GO-CSinDouro). 
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No presente estudo foram aplicados entre 208-736 difusores ISONET – LTT® por 

hectare, o que correspondeu a uma média (± erro-padrão) de 452,3 (± 28,3) difusores por 

hectare. No caso dos difusores ISONET – LTT BIO® foram aplicados entre 197 – 350 

difusores, o que resultou numa média de 285,2 ± 27,6, difusores por hectare. Isto significa 

que, nas vinhas onde se colocou o difusor convencional, se colocou um número bastante 

superior de difusores por hectare (cerca de 59% mais) do que nas vinhas tratadas com o 

difusor biodegradável (Quadro 3.1). 
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Quadro 3.1: Área, casta, número total de videiras por parcela, histórico de confusão sexual (ano início), tipo de difusor, número total de difusores a aplicar por parcela, distância 

entre difusores, difusores colocados real por parcela, desvio dos difusores colocados e o número de difusores real por hectare de cada parcela em estudo. 

Nº da 

parcela 

Área 

(ha) 
Casta 

Nº 

Videiras 

Histórico 

CS (ano 

início) 

Tipo de 

difusor 
Nº total de difusores 

a aplicar/parcela 

Distância 

entre 

difusores 

Difusores 

colocados real 

/parcela 

Desvio dos 

difusores 

colocados 

Nº de 

difusores 

real/ha 

1 1,15 

T. Barroca + 

T. Roriz + T. 

Franca 

4781 2012 
ISONET - 

LTT® 
506 10 615 + 109 535 

2 1,46 Tinta Amarela 6336 2012 
ISONET - 

LTT® 
642 11 428 - 214 293 

5 1,20 
Touriga 

Franca 
5400 2012 

ISONET - 

LTT® 
528 11 667 + 139 556 

7 1,68 
Touriga 

Franca 
4680 2012 

ISONET - 

LTT® 
739 7 702 - 37 418 

8 0,41 
Touriga 

Nacional 
1784 2012 

ISONET - 

LTT® 
180 11 209 + 29 510 

9 1,04 
Touriga 

Nacional 
6097 2012 

ISONET - 

LTT® 
437 15 412 + 25 396 

10 0,76 
Touriga 

Nacional 
3274 2012 

ISONET - 

LTT® 
334 11 336 + 2 442 

11 0,81 
Touriga 

Nacional 
3641 2012 

ISONET - 

LTT® 
356 11 414 + 58 511 

12 0,44 
Touriga 

Nacional 
1808 2012 

ISONET - 

LTT® 
194 10 232 + 38 527 

13 0,15 Mistura castas 986 2019 
ISONET - 

LTT® 
66 16 50 - 16 333 

14 0,09 Mistura castas 592 2019 
ISONET - 

LTT® 
40 16 51 +11 567 

15 0,32 Mistura castas 2105 2015 
ISONET - 

LTT® 
141 16 131 - 10 409 

16 0,79 Mistura castas 5197 2015 
ISONET - 

LTT® 
348 16 164 - 184 208 
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17 0,34 Mistura castas 2236 2015 
ISONET - 

LTT® 
150 16 178 + 28 524 

18 0,53 Mistura castas 3486 2015 
ISONET - 

LTT® 
223 16 138 - 85 260 

19 0,16 Mistura castas 1052 2019 
ISONET - 

LTT® 
70 16 50 - 20 313 

20 0,14 Mistura castas 921 2019 
ISONET - 

LTT® 
62 16 89 + 27 636 

21 0,48 Mistura castas 3157 2015 
ISONET - 

LTT® 
211 16 200 - 11 417 

25 0,29 Rabigato 1305 2020 
ISONET - 

LTT® 
128 11 153 + 25 528 

27 0,50 Viosinho 2250 
2012-2016; 

2018-2020 

ISONET - 

LTT® 
220 11 191 - 29 382 

28 0,28 Viosinho 1260 
2012-2013; 

2015-2020 

ISONET - 

LTT® 
118 11 206 + 88 736 

22 0,19 Mistura castas 1235 2015 
ISONET - 

LTT BIO® 
52 26 39 - 13 205 

23 3,52 Mistura castas 23157 2015 
ISONET - 

LTT BIO® 
968 26 1189 + 221 338 

24 1,43 Mistura castas 18785 2020 
ISONET - 

LTT BIO® 
393 53 281 - 112 197 

26 2,11 

T. Nacional 

+T. Franca 

+T. Roriz 

9495 
2015-2017; 

2020 

ISONET - 

LTT BIO® 
580 18 685 + 105 325 

29 0,37 

T. Nacional 

+T. Franca 

+T. Roriz 

2405 2020 
ISONET - 

LTT BIO® 
102 26 110 + 8 297 

30 0,56 

T. Nacional 

+T. Franca 

+T. Roriz 

3640 
2015-2016; 

2020 

ISONET - 

LTT BIO® 
154 26 196 + 42 350 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

59 
 

A aplicação dos difusores foi efetuada na madeira de poda, na vara ou no talão, 

tendo tido o cuidado de não apertar demasiado o difusor (Figura 3.4). Os difusores foram 

posicionados ao nível dos cachos, por forma a difundirem a feromona no espaço em que 

a traça maioritariamente se encontra, e para que mais tarde a folhagem os pudesse 

proteger da exposição direta do sol e das altas temperaturas (Ioriatti et al., 2011). 

 

3.5. Evolução da feromona nos difusores em estudo 

Por forma a podermos avaliar a evolução da feromona nos difusores ao longo do 

ciclo fenológico da vinha, os difusores foram previamente pesados com o auxílio de uma 

balança de precisão de 0,0001 g (Figura 3.5) e identificados com uma fita (Figura 3.6 e 

3.7), e tendo sido armazenados em papel de alumínio no frio até serem colocados no 

campo.  

Com uma periodicidade mensal (entre março e setembro), foram recolhidas 

amostras de cinco difusores ISONET – LTT® e ISONET – LTT BIO® (Figura 3.8) em 

quatro locais da exploração (assinalados na Figura 3.3 com um triângulo amarelo), ou 

seja, em duas parcelas localizadas a cerca de 130 a 150 m (cota baixa) e duas parcelas 

situadas entre 210-250 m (cota alta). Assim, no total, foram recolhidos 120 difusores em 

conjuntos de 60 difusores para cada local. No mesmo dia da recolha, os difusores, foram 

pesados em laboratório, para se poder efetuar uma análise gravimétrica (Figura 3.9) do 

seu conteúdo residual em feromona ((E, Z) – 7,9 – dodecadienil acetato), e poder calcular 

a posteriormente a emissão potencial de feromona ao longo do tempo, em mg/ha/dia.  

Figura 3.4: Colocação dos difusores (à esquerda): ISONET – LTT® (ao centro) e ISONET – LTT BIO® 

(à direita) nas videiras da Quinta Dona Matilde na Região Demarcada do Douro. 

Fotos: Ana Rita Ferreira (ADVID). 
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Figura 3.6: Identificação do difusor LTTB 1 (ISONET – LTT® Cota baixa nº1). 

Figura 3.7: Difusores em estudo identificados. 

Figura 3.5: Pesagem dos difusores em estudo antes da sua colocação no campo. 
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3.6. Avaliação da eficácia da confusão sexual  

Para avaliar a eficácia do método da confusão sexual, foram analisadas as seguintes 

variáveis:  

- o número de capturas semanais por armadilha (1 armadilha por local de 

amostragem) e a taxa de desorientação dos machos calculada a partir desta variável;  

Figura 3.8: Videira com difusor previamente identificado. 

Figura 3.9: Pesagem dos difusores recolhidos no campo. 
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- a intensidade de ataque observada nas estimativas do risco para as três gerações 

da traça e a percentagem de redução do ataque, calculada a partir desta variável. Na 

primeira geração considerou-se o número de ninhos ou glomérulos observados por 100 

inflorescências e para a segunda e terceira gerações, a percentagem de cachos atacados, 

considerando-se um cacho atacado quando se observava a presença de ovos viáveis e/ou 

perfurações. 

Para esta avaliação, foram usados vários pontos de amostragem localizados, quer 

na área tratada com confusão sexual, quer em parcelas testemunha, sem confusão sexual. 

Assim, o ponto de amostragem 4 (T4 no mapa) (casta Arinto) foi usado como testemunha 

para comparação da eficácia dos pontos onde se aplicou o ISONET – LTT® e o ponto de 

amostragem18 (T18 no mapa) (vinha velha, mistura) para comparação da eficácia dos 

pontos onde se aplicou o ISONET – LTT BIO® (Figura 3.10 e Quadro 3.2). 
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Figura 3.10: Quinta Dona Matilde com a localização e identificação dos pontos de amostragem / armadilhas sexuais em estudo. 

Elaborado por Juliana Salvação, janeiro de 2020, Sistema de coordenadas ETRS89PT-TM06 (GO-CSinDouro). 
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Quadro 3.2: Enumeração e caracterização dos pontos de amostragem /armadilhas sexuais em estudo. 

 

 

 

 

Ponto de amostragem / armadilha Local de instalação Casta Modalidade Difusor Nº dif /ha 

4 Oliveira Arinto Testemunha - - 

3 Vinha Malvasia Fina + Codega+ Rabigato Testemunha - - 

6 Vinha Touriga Nacional + Viosinho CS ISONET- LTT® 396 

7 Vinha Touriga Franca CS ISONET- LTT® 418 

9 Vinha Vinha Velha  Bordadura CS ISONET- LTT® 417 

17 Vinha Tinta Amarela Bordadura CS ISONET - LTT® 293 

21 Vinha Touriga Franca CS ISONET- LTT® 556 

22 Vinha Touriga Nacional CS ISONET- LTT® 511 

18 Vinha Vinha Velha Testemunha - - 

13 Vinha Vinha Velha CS ISONET – LTT BIO® 338 

15 Vinha Vinha Velha Bordadura CS ISONET – LTT BIO® 197 

20 Vinha Vinha Velha CS ISONET – LTT BIO® 297 

19 Oliveira Oliveira Sem CS - - 
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3.6.1. Capturas em armadilhas sexuais 

O acompanhamento da curva de voo de L. botrana (machos) foi efetuado através 

do acompanhamento de armadilhas sexuais do tipo delta iscadas com um septo vermelho 

de borracha doseada com 1mg da feromona da traça E7, Z9-12:Ac (E, Z) – 7,9 - 

dodecadienil acetato (Figura 3.11).  

As armadilhas foram colocadas em parcelas sujeitas a confusão sexual, assim como 

em parcelas não sujeitas a confusão sexual (testemunhas) nos pontos de amostragem 

assinalados com um triângulo vermelho na figura 3.10 e pormenorizadamente descritos 

no quadro 3.2. A contabilização do número de capturas foi efetuada com uma 

periodicidade semanal e registada entre março e setembro.  

 

 

 

 

 

 

 

Nas parcelas sem confusão sexual (testemunhas), o acompanhamento do voo (não 

perturbado pelo efeito da nuvem de feromona) permite perceber a sua evolução (início e 

fim de cada voo). Por outro lado, o número de machos capturados ao longo dos vários 

voos, em várias testemunhas, permite aferir sobre a densidade populacional da praga 

naqueles locais (distribuição espacial da praga), sendo importante para perceber se a 

pressão da praga é semelhante ou diferente nos vários quadrantes da exploração. Por 

último, a análise das capturas semanais nos locais em confusão sexual, comparativamente 

às capturas das parcelas sem confusão sexual é uma das formas de aferir sobre a eficácia 

da confusão sexual na desorientação dos machos.   

Figura 3.11: Armadilha de atração sexual nº 18. 
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A taxa de desorientação dos machos foi calculada para cada data, em cada ponto de 

amostragem sujeito a confusão sexual, através da seguinte fórmula: 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 =
(X − Y) ∗ 100

X
 

X= Número de capturas nas armadilhas sexuais da parcela testemunha 

Y= Número de capturas nas armadilhas sexuais da parcela com confusão sexual  

 

Nos casos em que a feromona for suficiente na atmosfera, os machos localizados 

naquele ponto não serão capazes de encontrar a armadilha sendo, nesse caso, as taxas de 

desorientação dos machos de 100%. No final de cada voo monitorizado (1º, 2º e 3º voo), 

foi calculada a média da taxa de desorientação e o erro-padrão da média. 

 

3.6.2. Avaliação dos estragos e determinação da percentagem de redução do ataque   

Os estragos causados por L. botrana foram estimados durante ou após o pico de 

capturas dos adultos, na 1ª, 2ª e 3ª gerações.  

Em cada uma das três gerações do inseto observou-se uma amostra de 100 órgãos 

por videira (inflorescências na primeira geração e cachos nas gerações seguintes) 

selecionados aleatoriamente em cada um dos pontos de amostragem, onde se localizavam 

as armadilhas sexuais, quer nas testemunhas, quer nas parcelas em confusão sexual 

(Figura 3.10).  

Na 1ª geração, a estimativa do risco foi efetuada através da observação visual, 

tendo-se contabilizado o número de “ninhos” observados em 100 cachos. Nas gerações 

posteriores (2ª e 3ª) foram contabilizados os cachos atacados (com presença de ovos 

viáveis e/ou perfurações).  

Na 3ª geração, realizaram-se 3 amostragens, as duas primeiras amostragens (23 de 

julho e 5 de agosto) foram realizadas no campo, através do registo de cachos com ovos 

viáveis e/ou perfurações. A última amostragem, realizada à vindima, foi efetuada por 

abertura dos cachos, para uma avaliação mais precisa do ataque da praga. Para o efeito, a 

equipa técnica da Quinta D. Matilde ficou responsável por recolher amostras com 
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aproximadamente 50 cachos por parcela, as quais posteriormente foram entregues no 

laboratório de entomologia da ADVID. No laboratório, os cachos foram pesados 

individualmente e abertos de forma detetar a presença de traça-da-uva, neste caso, 

perfurações, tendo-se distinguido se se tratava de ataque recente (terceira ou 

eventualmente quarta geração), ou de ataques mais antigos (da segunda geração).  

Os resultados das estimativas foram registados numa ficha previamente identificada 

com o nome, data, casta, local da armadilha, total de cachos observados e o total de ataque 

nas parcelas em estudo, de forma a estimar a intensidade do ataque nas parcelas em estudo 

(Figura 3.12). 

 

Assim, no total, foram realizadas cinco estimativas do risco ao longo do ciclo, uma 

estimativa dirigida à 1ª geração, uma estimativa à 2ª geração e três estimativas dirigidas 

à 3ª geração. Face à dificuldade de observar, com rigor, a presença da praga nas 

flores/cachos, considerou-se que as estimativas do risco realizadas na 1ª geração, às 

inflorescências (nas quais é facilmente detetável o estrago), e na vindima, por abertura do 

cacho, são mais rigorosas, sendo amostragens reais de presença da praga. As estimativas 

realizadas na 2ª e 3ª geração, sem abertura do cacho consideraram-se “parciais”, devido 

à dificuldade de observar com rigor o ataque da praga no interior do cacho, sendo os 

resultados muitas vezes subvalorizados (podendo o ataque real ser superior). 

A percentagem de redução do ataque foi calculada por comparação com as parcelas 

testemunhas, com o local da armadilha 4 (testemunha) para as parcelas com o difusor 

Figura 3.12: Ficha de registo das estimativas do risco de traça-da-uva. 
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ISONET – LTT® (nos mesmos pontos que os referidos para a taxa de desorientação) e 

com o local da armadilha 18 (testemunha) para as parcelas com o difusor ISONET – LTT 

BIO® (nos mesmos pontos que os referidos para a taxa de desorientação), seguindo a 

fórmula: 

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 =
(𝑋 − 𝑌) ∗ 100

𝑋
 

X= Número de ninhos/100 cachos, ou % de cachos atacados da parcela testemunha (conforme a geração) 

Y= Número de ninhos/100 cachos, ou % de cachos atacados da parcela com confusão sexual (conforme a 

geração) 

 

3.7. Análise de dados 

De forma a analisar as diferenças entre as médias da difusão da feromona pelos 

difusores ISONET – LTT® e ISONET – LTT BIO®, na cota – alta e na cota – baixa 

utilizou-se o teste t – Student. O nível de significância utilizado foi de 0,05. 

O efeito da confusão sexual nos três voos da traça-da-uva e na infestação dos cachos 

ao longo das três gerações nas várias parcelas em estudo foi comparado pelo teste não 

paramétrico, o teste qui-quadrado χ2. As diferenças entre as parcelas testemunhas e as 

parcelas com confusão sexual foram estimadas com uma série de comparações de pares, 

no qual se usou a Correção de Yate para a Continuidade para ajustar o valor calculado no 

teste estatístico (Fowler et al., 2013). O nível de significância adotado foi de 0,05. Para a 

análise estatística da infestação dos cachos, teve-se em consideração o número de cachos 

atacados em 100 cachos para a 1ª geração e para 2ª e 3ª geração teve-se em apreciação o 

número de cachos atacados em 50 cachos, uma vez que em certas estimativas do risco 

realizadas a amostragem de cachos observados foi superior ou inferior ao determinado 

para a 1ª geração (100 cachos) e para 2ª e 3 ª geração (50 cachos).  
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4. Análise dos resultados 

4.1. Análise prévia de dados climáticos da Quinta D. Matilde 

A estação meteorológica existente na Quinta D. Matilde permitiu analisar a 

temperatura média e a velocidade média do vento no período em que decorreu o trabalho 

de campo, de março a 21 de setembro de 2020. A figura 4.1 mostra os valores da 

velocidade média do vento e da temperatura média durante o período de março a 21 de 

setembro de 2020 na Quinta D. Matilde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As temperaturas médias mensais foram aumentando gradualmente ao longo do 

período de estudo, enquanto a velocidade média do vento foi variando entre os meses de 

março a setembro. O mês de julho foi o mês que apresentou a temperatura média mensal 

mais elevada, com 27,5°C, enquanto o valor mais alto da velocidade média do vento 

ocorreu em junho com uma velocidade média de 2,56 m/s.  

A figura 4.2 mostra o comportamento do vento na Quinta D. Matilde no ano de 

2020, onde a direção do vento predominante é de Sudeste (SE) para Noroeste (NW), ou 

seja, o vento sopra do Rio Douro para a encosta da Quinta D. Matilde, mostrando um 

sentido ascendente na encosta. A velocidade média do vento durante o período de março 

a setembro foi de 1,96 m/s. 
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Figura 4.1: Velocidade média do vento e temperatura média entre março e 21 de setembro de 2020 na 

Quinta D. Matilde, onde decorreu o presente estudo. 
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O quadro 4.1, mostra uma síntese da temperatura média e velocidade média do 

vento na Quinta D. Matilde.  

Quadro 4.1: Temperatura média (°C) e velocidade média do vento (m/s) entre as amostras de difusores 

recolhidas na Quinta D. Matilde. 

Amostras Temperatura média (°C) Velocidade média do vento (m/s) 

2 março – 14 abril 14,3 1,43 

14 abril – 22 maio 17,3 1,81 

22 maio – 17 junho 20,8 2,12 

17 junho – 23 julho 25,6 2,09 

23 julho – 20 agosto 25,5 2,38 

 

De uma forma geral, a velocidade média do vento foi superior a 1,5 m/s, com 

exceção do período de 12 de março a 14 de abril, dado que a ocorrência de vento com 

velocidades elevadas faz com que a taxa de libertação de feromona dos difusores aumente 

(Quadro 4.1).   

Figura 4.2: Comportamento dos ventos na Quinta D. Matilde entre os meses março e setembro de 2020. 

Elaborado por: Juliana Salvação 
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4.2. Análise da evolução da curva de voo da traça-da-uva na Quinta de D. Matilde  

A análise dos dados recolhidos na armadilha localizada na parcela testemunha 4 

permitiu a observação de três voos bem definidos da traça-da-uva em 2020 Quinta D. 

Matilde (Figura 4.3). Verificou-se um ligeiro aumento de capturas no início de setembro, 

que sugere a ocorrência de um quarto voo no final de agosto/início de setembro, o que 

estaria de acordo com o indicado por Carlos et al. (2018) para a RDD. No entanto, a 

ausência na regularidade das contagens das armadilhas não permitiu confirmar a sua 

existência e, para efeitos da análise da eficácia da confusão sexual foram assim 

considerados apenas três voos e consequentemente três gerações da traça-da-uva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A data de início do primeiro voo da traça-da-uva não foi determinada com 

exatidão, visto que na primeira contagem efetuada a 11 de março, já se contabilizaram 11 

adultos (Figura 4.3). O pico deste primeiro voo foi observado no dia 26 de março, com 

32 indivíduos capturados, tendo o voo terminado por volta de meados de maio. Este voo 

foi relativamente longo, pouco intenso e pouco regular (Figura 4.3). 

O início do segundo voo da traça-da-uva foi detetado a 28 de maio, tendo o pico de 

capturas sido identificado no dia 12 de junho, com 90 indivíduos, terminando por volta 

de inícios/meados de julho. Este voo foi mais curto e intenso que o primeiro voo (Figura 

4.3). 
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Figura 4.3: Curva de voo obtida a partir das capturas da armadilha sexual nº4 (testemunha), na 

vinha em estudo. 
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O início do terceiro voo foi detetado a 16 de julho tendo o pico de capturas deste 

voo sido observado a 30 de julho, com 219 indivíduos. É de referir a presença de dois 

picos neste voo, o que poderá estar relacionado com o impacto das condições climáticas 

adversas (temperaturas extremamente elevadas) ocorridas durante aquele período na 

exploração (temperatura média de 34,1ºC, com um máximo de temperatura, entre os 

38,6ºC e os 39,9ºC, nos dias 5 e 6 agosto respetivamente). Este voo prolongou-se até 

finais do mês de agosto, tendo sido o mais intenso dos três voos (Figura 4.3). 

No quadro 4.2 é efetuado um resumo dos principais eventos fenológicos da traça-

da-uva em 2020 na Quinta D. Matilde.  

 

Quadro 4.2: Início e pico de cada um dos voos da traça-da-uva na Quinta D. Matilde (dados da armadilha 

4). 

 

Verificou-se existir assim um adiantamento do ciclo fenológico da traça-da-uva 

em 2020 que, em termos quantitativos, foi cerca de uma a duas semanas, consoante o voo 

(Quadro 4.2). 

As capturas obtidas na armadilha localizada na testemunha 18 (Figura 4.4) 

ilustram a ocorrência apenas dos picos dos três voos nessa zona da Quinta D. Matilde. A 

ausência de capturas de machos na maior parte das datas de amostragem (Figura 4.4) 

permite-nos concluir que esta parcela teve interferência da nuvem de feromona da área 

em confusão sexual. Por este facto, esta armadilha não nos permite analisar com maior 

pormenor e a evolução da curva de voo naquele local da exploração, para além do já 

analisado com a testemunha 4. 

 

 

 

 

 

Geração Início voo Pico do voo 

1º voo - 26/03 

2º voo 28/05 12/06 

3º voo 16/07 30/07 
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4.3. Evolução da feromona nos difusores em estudo 

No quadro 4.3 e na figura 4.5 são apresentados, de maneira descritiva e gráfica, 

respetivamente, os valores médios percentuais de feromona presentes nas amostras dos 

cinco difusores ISONET – LTT® e ISONET – LTT BIO® recolhidos ao longo dos meses 

na Quinta D. Matilde, obtidos por pesagem gravimétrica e partindo dos 380 mg de 

feromona que cada difusor continha. 

 

Quadro 4.3: Quadro síntese sobre a difusão da feromona nos difusores ISONET – LTT® e ISONET – 

LTT BIO®. 

 

 

 

Data de 

recolha 

Dias após a 

instalação 

ISONET – LTT® ISONET – LTT BIO® 

Cota 

baixa 

Variação 

% 

Cota 

alta 

Variação 

% 

Cota 

baixa 

Variação 

% 

Cota 

alta 

Variação 

% 

12/03 0 100 - 100 - 100 - 100 - 

14/04 33 84,8 15,2 85,6 14,4 84,7 15,3 84,8 15,2 

22/05 71 64,5 20,3 66,1 19,5 63,8 20,9 65,4 19,4 

17/06 97 47,9 16,6 49,1 17,0 44,3 19,5 45,8 19,6 

23/07 133 3,0 44,9 9,4 39,7 2,3 42,0 12,4 33,4 

20/08 161 0,0 3,0 0,0 9,4 0,0 2,3 0,0 12,4 
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Figura 4.4: Curva de voo obtida a partir das capturas da armadilha sexual nº18 (testemunha) 
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Figura 4.5: Evolução da percentagem de feromona presente nos difusores ISONET – LTT® e ISONET – LTT BIO®. 
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A análise da evolução da feromona presente nos difusores ISONET – LTT® (LTT) 

e ISONET – LTT BIO® (BIO) permitiu verificar o seguinte: 

- Entre os meses de março e maio, os difusores ISONET – LTT® e ISONET – LTT 

BIO®, recolhidos na cota baixa, apresentaram uma difusão bastante rápida e intensa, que 

correspondeu a uma perda de carga difusora de 35,5% e 36,9%, respetivamente, enquanto 

os da cota alta apresentaram um difusão de 33,9% e 34,9%, respetivamente (Quadro 4.3); 

- As pesagens realizadas ao difusor ISONET – LTT® nos meses de maio e junho 

permitiram constatar uma perda de carga difusora de 16,6% na cota baixa e de 17% na 

cota alta. Entre os meses de junho e julho verificou-se uma intensificação da perda de 

carga difusora, que correspondeu a cerca de 44,9% na cota baixa e a 39,7% na cota alta 

(Quadro 4.3). No final do mês de julho, os difusores recolhidos na cota mais baixa 

apresentavam apenas 3% de feromona remanescente, enquanto os recolhidos na cota mais 

alta, apresentavam cerca de 9,4% (Quadro 4.3 e Figura 4.5). 

- No caso do difusor ISONET – LTT BIO®, as pesagens realizadas no período entre 

maio e junho permitiu verificar uma perda de carga difusora de 19,5% na cota baixa e de 

19,6% na cota alta. Entre os meses de junho e julho ocorreu uma difusão bastante elevada 

de feromona nos difusores BIO® (cerca de 42% na cota baixa e 33,4% na cota alta). No 

final do mês de julho, estes difusores, apenas continham 2,3% da quantidade de feromona, 

no caso dos recolhidos na cota alta, e 12,4%, nos recolhidos na cota baixa (Quadro 4.3 e 

Figura 4.5); 

- Na amostragem realizada a 23 de julho, período em que já decorria o terceiro voo 

que deu origem à terceira geração da traça-da-uva, a percentagem de feromona 

remanescente já era inferior a 5%, nos dois tipos de difusores, nas cotas mais baixas (100-

150 m), e rondando os 10% nas cotas mais altas (200-250 m), com maior perda no 

ISONET – LTT® a essa cota; 

- Verificou-se que a diferença de cota entre as parcelas selecionadas (cota alta e 

cota baixa), de cerca de 100 metros, à qual está associada uma variação de temperatura 

de cerca de 1ºC, provocou uma diferença na evaporação da feromona nos difusores no 

final de julho que variou entre 6,5% no difusor BIO e 10% no difusor LTT, o que poderá 

ajudar a explicar a menor eficácia da CS, nalgumas parcelas localizadas a cotas mais 

baixas (Quadro 4.3 e Figura 4.5); 
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- Na última amostragem, realizada em agosto, ambos os difusores, recolhidos em 

ambas as cotas, tinham 0 % de feromona (Quadro 4.3 e Figura 4.5). A quantidade de 

feromona indicada pelo fabricante para ambos os difusores, isto é 380 mg, foi assim 

totalmente “consumida” no período em análise, ou seja, entre 12 de março a 20 de agosto, 

já que na última data de recolha não havia qualquer feromona remanescente em nenhum 

dos dois tipos de difusores, isto numa fase em que decorria um dos voos mais importantes 

da traça, o terceiro voo (Quadro 4.2 e Figura 4.3).  

A figura 4.6 representa a evolução da quantidade de feromona libertada em 

miligramas por dia e por hectare pelos difusores ISONET – LTT® e ISONET – LTT 

BIO® da cota alta e baixa entre os meses março e agosto. 
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Figura 4.6: Evolução da quantidade de feromona libertada pelos difusores ISONET – LTT® e  ISONET – LTT BIO® em mg/dia/ha. 

*- Diferenças significativas entre os difusores da cota baixa e da cota alta. 
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A quantidade de feromona libertada pelos difusores LTT e BIO recolhidos na cota 

alta foi gradual entre os meses de março e maio, enquanto nos da cota baixa isso sucedeu 

entre os meses março e junho. Contudo, a difusão da feromona começou gradualmente a 

aumentar, com o pico a ocorrer nos finais do mês de julho, com uma quantidade de 

feromona libertada pelos difusores LTT e BIO da cota alta de 1219,3 e 1068,2 mg/dia/ha, 

respetivamente e na cota baixa de 1407,0 e 1360,0 mg/dia/ha, respetivamente (Figura 

4.6).  

A análise estatística (t de Student) efetuada a estes dados permitiu observar 

diferenças significativas entre os valores de quantidade de feromona difundida pelos 

difusores LTT a diferentes cotas, nas amostras dos dias 23 de julho (t = -5,620; g.l. = 8; 

P<0,05) e 20 de agosto (t = 48870,806; g.l. = 8; P<0,05), sendo que a quantidade de 

feromona libertada foi mais alta na cota baixa. Isto quer dizer que, nos períodos de maior 

calor, a diferença entre as cotas acentuou a diferença de carga difusora, com maiores 

valores nas cotas mais baixas e menores nas altas (Figura 4.6). Para as restantes amostras 

não ocorreram diferenças significativas entres os difusores LTT em ambas as cotas 

(Quadro A.1 em Anexos) (Figura 4.6).  

Relativamente aos difusores BIO, a análise t de Student, revelou diferenças 

significativas entre os difusores recolhidos a diferentes cotas nas amostras dos dias 22 de 

maio (t = -2,644; g.l. = 8; P<0,05), 23 de julho (t = -2,405; g.l. = 8; P<0,05) e 20 de 

agosto (t = 78904,441; g.l. = 8; P<0,05), sendo que a quantidade de feromona libertada 

foi mais elevada nos difusores da cota baixa. Nas restantes amostras não ocorreram 

diferenças estatisticamente significativas entre os difusores BIO, em ambas as cotas 

(Quadro A.1 em Anexos) (Figura 4.6). Isto poderá indicar que os difusores 

biodegradáveis são mais sensíveis à temperatura que os difusores convencionais, sendo 

importante confirmar esta tendência em futuros estudos. 

Assim, a duração média da feromona nos difusores LTT e BIO no campo variou 

entre os 133 e os 161 dias, situando-se mais próximo dos 133 dias do que dos 161 dias, 

uma vez que na amostra do dia 23 de julho, ou seja, aos 133 dias, os difusores BIO, na 

cota alta, já só apresentavam no máximo 12,42%.  

De acordo com o fabricante, os difusores LTT apresentam uma duração no campo 

de 150 dias e os BIO entre 150 a 160 dias. Contudo, sob as condições da Quinta D. 

Matilde, e atendendo ao impacto do verão de 2020 extremamente quente, ambos difusores 
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não apresentaram a duração referida pelo fabricante, aproximando-se mais dos 133 dias. 

Relacionando este facto com a biologia da traça-da-uva na RDD, a qual apresenta um voo 

com uma duração de 7 meses, ou seja, aproximadamente 210 dias, podemos concluir que 

os difusores em estudo não conseguiram cobrir todo o período de voo da praga na Quinta 

D. Matilde, mas particularmente não conseguiram cobrir o período de maior risco da 

praga, ou seja, durante o terceiro voo que dá origem à terceira geração da traça, a mais 

nociva (Quadro 4.3). 

 

4.4. Avaliação da eficácia da confusão sexual 

4.4.1. Análise das capturas de machos de traça-da-uva em armadilhas sexuais 

No primeiro voo da traça-da-uva, foram contabilizados indivíduos de traça-da-

uva (machos adultos) nas armadilhas das testemunhas 4, 3, e 18, com 111, 7 e 1 capturas, 

respetivamente. (Fig. 4.7, Fig. 4.8 e Quadro A.2 em Anexos).  

Nas armadilhas sexuais localizadas nas parcelas em confusão sexual (difusores 

ISONET – LTT® (LTT) e ISONET – LTT BIO® (BIO), não foram capturados quaisquer 

adultos, o que demonstra o efeito de “shut down” nestas parcelas (Figura 4.7 e Quadro 

A.2 em Anexos). 
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Figura 4.7: Número de machos capturados durante o primeiro voo da traça-da-uva na Quinta D. Matilde. 
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A análise estatística efetuada para o primeiro voo revelou que o número de capturas 

nas armadilhas da área do difusor LTT apresentou diferenças altamente significativas 

entre a testemunha 4 e as armadilhas 6, 7, 9, 17, 21 e 22 (χ2 = 11,01; g.l.=1; P<0,001) 

(Quadro A.3 em Anexos). Na área do difusor BIO, não ocorreram diferenças 

significativas ao nível das capturas entre a testemunha 18 e as armadilhas 13, 15 e 20 (χ2 

= 2; g.l.=1; P>0,05) (Quadro A.4 em Anexos). 

O número total de machos capturados nas armadilhas sexuais foi analisado em cada 

voo da traça-da-uva, tendo resultado, no caso do primeiro voo, no mapa de distribuição 

dos valores acumulados das capturas da traça-da-uva apresentado na Figura 4.9.  
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Figura 4.8: Quinta Dona Matilde com a localização e identificação dos pontos de amostragem / armadilhas sexuais em estudo. 

Elaborado por Juliana Salvação, janeiro de 2020, Sistema de coordenadas ETRS89PT-TM06 (GO-CSinDouro). 
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Neste primeiro voo da traça verifica-se existir um maior número de capturas de 

machos do lado Noroeste da exploração (que corresponde à armadilha 4, sem CS), quando 

comparado com as capturas contabilizadas do lado Nordeste (armadilha 18, sem CS) 

(Figura 4.9). 

No segundo voo da praga, o maior número de capturas ocorreu nas testemunhas 3 

com 444 capturas e na testemunha 4 com 237 capturas. A testemunha 18 apresentou 

apenas um total de 6 capturas. As armadilhas 15 e 17 exibiram um total de 3 e 9 capturas, 

respetivamente, sendo que estes valores podem ter sido condicionados pelo facto de se 

tratar de parcelas bordadura e consequentemente permitir a migração de adultos. Por fim, 

a armadilha 22 apresentou apenas 1 captura e as restantes armadilhas em estudo não 

contabilizaram nenhuma captura (Fig. 4.8., Fig. 4.10 e Quadro A.2 em Anexos). 

 

 

 

 

Figura 4.9: Mapa das capturas acumuladas durante o 1º voo da traça-da-uva na Quinta D. Matilde. 

Elaborado por: Juliana Salvação 
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A análise estatística realizada para o segundo voo revelou que ocorreram diferenças 

altamente significativas entre a testemunha 4 (sem CS) e as armadilhas 6, 7, 9 e 21 

(parcelas onde foi aplicado o difusor LTT) (χ2 = 237; g.l.=1; P<0,001) e também com as 

armadilha 17 (χ2 = 211,32; g.l.=1; P<0,001) e 22 (χ2 = 234,02; g.l.=1; P<0,001) (Quadro 

A.3 em Anexos).  

Foram também contabilizadas diferenças significativas entre a testemunha 18 e as 

armadilhas 13 e 20 (parcelas onde se aplicou o difusor BIO) (χ2 = 6,17; g.l.=1; P<0,05). 

Não foram observadas diferenças significativas entre a testemunha 18 e a armadilha 15 

(χ2 = 1,11; g.l.=1; P>0,05) (Quadro A.4 em Anexos). 

Na figura 4.11 está representada a distribuição espacial da população durante o 

segundo voo da traça-da-uva na Quinta D. Matilde.  
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Figura 4.10: Número de machos capturados durante o segundo voo da traça-da-uva na Quinta D. 

Matilde. 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

84 
 

Continua a observar-se a tendência reportada para a primeira geração, ou seja, uma 

maior presença da traça-da-uva nas testemunhas localizadas do lado Noroeste, face a 

Nordeste. No segundo voo, as capturas foram, no entanto, superiores na armadilha 3, 

quando no primeiro voo as maiores capturas tinham-se localizado na armadilha 4 (Figura 

4.11) 

No terceiro voo da traça-da-uva, as testemunhas 4, 3 e 18 revelaram os maiores 

números com 697, 377 e 18 capturas, respetivamente. Com exceção das armadilhas 6, 7 

e 13, todas as armadilhas em estudo durante o terceiro voo apresentaram capturas. As 

armadilhas 15, 20 e 21 apenas exibiram 1 captura. A armadilha 22 ao longo do terceiro 

voo capturou apenas 6 adultos. Por fim, as parcelas bordadura com as armadilhas 9 e 17 

apresentaram um total de 5 e 7 capturas, respetivamente, valor que pode estar 

condicionado com o referido para as parcelas bordadura durante o segundo voo (Fig. 4.8, 

Fig. 4.12 e Quadro A.2 em Anexos). 

 

 

 

Figura 4.11: Mapa das capturas acumuladas durante o 2º voo da traça-da-uva na Quinta D. Matilde. 

Elaborado por: Juliana Salvação 

 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise estatística efetuada aos dados do terceiro voo mostrou que, ao nível do 

ocorreram diferenças altamente significativas entre a testemunha 4 e entre várias  

armadilhas onde se usou o difusor LTT, designadamente com as armadilhas 6 e 7 (χ2 = 

697; g.l.=1; P<0,001), 9 (χ2 = 682,14; g.l.=1; P<0,001), 17 (χ2 = 676,28; g.l.=1; P<0,001), 

21 (χ2 = 694,01; g.l.=1; P<0,001) e 22 (χ2 = 679,21; g.l.=1; P<0,001) (Quadro A.3 em 

Anexos). O número de capturas mostrou diferenças altamente significativas entre a 

testemunha 18 e as armadilhas onde se usou o difusor BIO, designadamente com a15 e 

20, (χ2 = 15,26; g.l.=1; P<0,001) e com a 13 (χ2 = 18,06; g.l.=1; P<0,001) (Quadro A.4 

em Anexos). 

Na figura 4.13 está representado a distribuição espacial da população durante o 

terceiro voo da traça-da-uva na Quinta D. Matilde. 
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Figura 4.12: Número de machos capturados durante o terceiro voo da traça-da-uva na Quinta D. 

Matilde. 
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A análise da figura 4.13 permite confirmar a mesma tendência observada nos voos 

anteriores, com maior concentração de capturas do lado Noroeste, face a Nordeste, sendo 

novamente a armadilha 4 a que atingiu valores de capturas mais elevados, tal como no 

primeiro voo. 

Quando analisado o total de capturas dos vários voos da traça-da-uva, os valores 

mais elevados ocorreram, por ordem decrescente, nas parcelas não sujeitas a confusão 

sexual, (testemunhas) designadamente nas armadilhas 4, 3 e 18, com um total de 1111, 

874, e 25 capturas, respetivamente. Seguidamente as armadilhas localizadas na bordadura 

17, 9 e 15 e apresentaram um total de 16, 5, 4 capturas, respetivamente. A armadilha 22, 

apesar de se considerar no meio da CS, apresentou um total acumulado de 7 capturas, o 

que sugere que, pela sua localização e taludes existentes na sua proximidade, deveria ser 

considerada como de bordadura, e proceder ao reforço dos difusores. As armadilhas 20 e 

21 no total dos voos só apresentaram 1 captura. Nas restantes armadilhas em estudo, 6, 7 

e 13, não se observou qualquer adulto ao longo das três gerações da traça-da-uva na 

Quinta D. Matilde (Fig. 4.8, Fig. 4.14 e Quadro A.2 em Anexos).  

Figura 4.13: Mapa das capturas acumuladas durante o 3º voo da traça-da-uva na Quinta D. Matilde. 

Elaborado por: Juliana Salvação 
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A análise estatística realizada para o total de capturas ao longo dos três voos da 

traça-da-uva permitiu concluir que na área do difusor LTT ocorreram diferenças 

altamente significativas no número total de capturas entre a testemunha 4 e as armadilhas 

onde se aplicou o difusor LTT, designadamente com a 6 e 7 (χ2 = 1111; g.l.=1; P<0,001), 

9 (χ2 = 1096,09; g.l.=1; P<0,001), 17 (χ2 = 1063,91; g.l.=1; P<0,001), 21 (χ2 = 1108; 

g.l.=1; P<0,001) e 22 (χ2 = 1090,18; g.l.=1; P<0,001) (Quadro A.3 em Anexos). 

Ocorreram também diferenças altamente significativas entre a testemunha 18 e as 

armadilhas onde se aplicou o difusor BIO, designadamente com a armadilha 13 (χ2 = 

25,04; g.l.=1; P<0,001), 15 (χ2 = 15,24; g.l.=1; P<0,001) e 20 (χ2 = 22,19; g.l.=1; P<0,001) 

(Quadro A.4 em Anexos). 

Na figura 4.15 está representada a intensidade das capturas acumuladas ao longo 

dos três períodos de voo da traça-da-uva na Quinta D. Matilde.  
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Figura 4.14: Número de machos capturados no total dos voos da traça-da-uva na Quinta D. Matilde 
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De uma forma geral, a incidência da traça-da-uva na Quinta D. Matilde foi bastante 

elevada nas testemunhas, com maior intensidade a Noroeste da área em CS junto às 

armadilhas 4 e 3, nas quais se contabilizou um valor total acumulado ao longo dos três 

voos de 1111 e 874 capturas, respetivamente.  

As capturas nas parcelas com confusão sexual de forma geral foram bastantes mais 

baixas, verificando-se o fenómeno de “shut down”, quando comparadas com as capturas 

nas parcelas testemunhas, o que sugere uma relativa boa eficácia do método de confusão 

sexual. Porém, nalguns pontos, em especial nos localizados em bordadura da área em CS 

e durante o terceiro voo, verificaram-se capturas de machos nas armadilhas, o que indica 

uma menor eficácia do método nesses locais, e durante esse período.  

 

4.4.2. Taxas de desorientação dos machos 

As taxas de desorientação calculadas para cada voo são apresentadas no quadro 

4.4. 

Figura 4.15: Mapa da distribuição espacial do total de capturas ao longo dos três períodos de voo da 

traça-da-uva. 

Elaborado por: Juliana Salvação 
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Quadro 4.4: Taxas de desorientação dos machos de traça-da-uva (média ± desvio-padrão) nos pontos de 

amostragem com confusão sexual, calculadas com referência à armadilha 4, para os locais com ISONET – 

LTT® e à armadilha 18, para os locais com ISONET – LTT BIO®. 

Nº 

armadilha 

Tipo de 

difusor 

Nº 

dif/ha 
Modalidade 1º Voo 2º Voo 3º Voo 

6 ISONET-LTT® 396 CS 100,0±0,0 100,0±0,0 100,0±0,0 

7 ISONET-LTT® 418 CS 100,0±0,0 100,0±0,0 100,0±0,0 

9 ISONET-LTT® 417 Bordadura CS 100,0±0,0 100,0±0,0 99,5±0,2 

17 ISONET-LTT® 293* Bordadura CS 100,0±0,0 98,5±1,1 99,1±0,6 

21 ISONET-LTT® 556 CS 100,0±0,0 100,0±0,0 99,9±0,1 

22 ISONET-LTT® 511 CS 100,0±0,0 99,8±0,2 99,3±0,4 

13 ISONET-LTT BIO® 338 CS 100,0±0,0 100,0±0,0 100,0±0,0 

15 ISONET-LTT BIO® 197* Bordadura CS 100,0±0,0 91,4±8,6 98,9±1,1 

20 ISONET-LTT BIO® 297 CS 100,0±0,0 100,0±0,0 83,3±16,7 

 

Verifica-se que os locais com menores taxas de desorientação a partir do segundo 

voo foram os pontos de amostragem 17, 22 e 15. No locais das armadilhas 17 e 15 foram 

locais onde os difusores foram aplicados abaixo da dose recomendada por hectare 

(assinalado com *) (Quadro 4.4). No local da armadilha 22, apesar de ter sido considerada 

como envolvida pela nuvem de feromona, contem um elevado espaço que a rodeia 

(essencialmente taludes de desnível de estradas) no qual não foram colocados difusores 

(Figura 4.8). 

No terceiro voo, nos pontos de amostragem 17, 22 e 15 continuaram a mostrar 

valores mais reduzidos de desorientação dos machos. Para além disso, também no local 

das armadilhas 9, 21 e 20 se observaram valores mais reduzidos de desorientação dos 

machos, o que sugere uma menor eficácia do método naqueles locais. A armadilha 20 foi 

aquela onde se observaram valores mais baixos de desorientação dos machos, o que 

sugere que os difusores devem ser reforçados naquele local no futuro (Quadro 4.4). 

De forma geral, ao longo dos três voos, as taxas de desorientação dos machos nas 

parcelas sujeitas a CS variaram entre os 83% e 100% e nas parcelas de bordadura da CS 

entre os 91% e os 100%.  

Quando analisado o tipo de difusor, nas parcelas tratadas com o difusor LTT, as 

taxas estas variaram entre os 99% e os 100%, nas parcelas mais centrais e entre os 98% e 

os 100%, nas parcelas de bordadura.  
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Nas parcelas tratadas com o difusor BIO, as taxas de desorientação variaram entre 

os 83% e os 100%, nas parcelas mais centrais e entre os 91% e os 100%, nas parcelas de 

bordadura.  

Podemos considerar que as taxas de desorientação dos machos foram bastante 

satisfatórias, situando-se nos 100% durante o primeiro voo, acima dos 91% no segundo 

voo, e acima dos 83% no terceiro voo. Isto significa que se observou um decréscimo na 

eficácia da desorientação dos machos nalguns pontos, ao longo do tempo, que foi mais 

acentuado no difusor biodegradável que no difusor convencional (Quadro 4.4). 

Quadro 4.5: Média das taxas de desorientação dos machos (média ± desvio-padrão) nas parcelas com CS 

localizadas nas áreas do difusor ISONET – LTT® e ISONET – LTT BIO®. 

 1º Voo 2º Voo 3º Voo 

ISONET – LTT® 100±0 100±0,2 99,6±0,2 

ISONET – LTT BIO® 100±0 97,1±2,9 94,1±5,4 

 

De uma forma geral as taxas de desorientação na área do ISONET – LTT® foram 

superiores às taxas ocorridas na área do ISONET – LTT BIO® (Quadro 4.5). 

 

4.4.3. Avaliação dos estragos e determinação da percentagem de redução de ataque   

4.4.3.1. Primeira geração 

As estimativas do risco efetuadas no dia 22 de maio, resultaram nos valores de 

ataque que se apresentam no quadro 4.6. 

Quadro 4.6: Resultados da estimativa do risco para a primeira geração da traça-da-uva na Quinta D. 

Matilde, realizada no dia 22 de maio. 

Nº 

Armadilha 
Modalidade 

Nº Cachos 

observados 

Ninhos traça 

/100 cachos 

% Cachos 

atacados 

% Redução de 

ataque 

4 Testemunha 100 39 25 - 

3 Testemunha 105 15 12 - 

6 CS 104 1 1 97 

7 CS 124 4 3 87 

9 Bord. CS 99 2 2 95 

17 Bord. CS 100 5 4 87 

21 CS 100 4 1 90 

22 CS 107 1 1 97 

18 Testemunha 113 4 1 - 

13 CS 99 0 0 100 

15 Bord. CS 100 1 1 75 

20 CS 100 4 4 0 

 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

91 
 

Em todas as parcelas onde se realizaram estimativas do risco foram contabilizados 

estragos, através da observação de ninhos que indicavam a presença de traça-da-uva 

(flores ou bagos recém-formados danificados envolvidos por uma teia), com exceção do 

ponto de amostragem com a armadilha 13. Os valores mais altos foram observados nos 

pontos com as armadilhas 3 e 4 (parcelas sem confusão sexual), com 15 e 39 ninhos por 

100 cachos, respetivamente. Os valores de estragos contabilizados nas testemunhas (4 e 

18) confirmam a maior pressão de ataque a Noroeste (testemunha 4), local onde se 

contabilizaram 39 ninhos por 100 cachos, face a Nordeste (testemunha 18), onde se 

contabilizaram apenas 4 ninhos por 100 cachos (Quadro 4.6). 

Os estragos contabilizados foram, no entanto, inferiores ao referenciado para o nível 

económico de ataque (NEA) definido para a primeira geração da traça-da-uva na RDD, 

que é de 100 a 200 ninhos em 100 cachos observados, o que indica uma reduzida pressão 

da praga na primeira geração (Carlos e Aguiar, 2006). 

Nas parcelas com confusão sexual, o ataque variou entre 1 e 5 ninhos por 100 

cachos, nas parcelas tratadas com o difusor LTT, com percentagens de redução de ataque 

que variaram entre 87 e 97%, o que revela uma boa eficácia da CS com este difusor 

(Quadro 4.6). 

No caso do difusor BIO o ataque variou entre 0 e 4 ninhos por 100 cachos. Importa 

referir que uma das parcelas tratadas com o difusor BIO (ponto de amostragem da 

armadilha 20) teve ataque igual ao da testemunha (ponto 18). As percentagens de redução 

de ataque variaram entre 0 e 100% o que revela uma grande heterogeneidade na eficácia 

da CS nas parcelas tratadas com este difusor, sendo que no local da armadilha 20, não 

parece ter tido eficácia (Quadro 4.6). 

De acordo com análise estatística realizada, o número de cachos atacados 

apresentou diferenças altamente significativas entre testemunha 4 e as parcelas onde se 

aplicou o difusor LTT, designadamente com as armadilhas 6 (χ2 = 22,19; g.l.=1; P<0,001), 

7 (χ2 = 17,32; g.l.=1; P<0,001), 9 (χ2 = 19,63; g.l.=1; P<0,001), 17 (χ2 = 15,24; g.l.=1; 

P<0,001), 21 (χ2 = 22,19; g.l.=1; P<0,001) e 22 (χ2 = 22,19; g.l.=1; P<0,001). Esta análise 

demonstra que a confusão sexual teve, com este difusor uma eficácia significativa na 

redução dos estragos nas parcelas tratadas com o difusor LTT (6, 7, 9, 17, 21 e 22), face 

à não tratada (testemunha 4) (Quadro A.5 em Anexos). 
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Pelo contrário, não foram encontradas diferenças significativas no número de 

cachos atacados entre a testemunha 18 e as parcelas onde se aplicou o difusor BIO, 

designadamente com as armadilhas 13 (χ2 = 2; g.l.=1; P>0,05), 15 (χ2 = 0,5; g.l.=1; 

P>0,05) e 20 (χ2 = 2; g.l.=1; P>0,05), o que demonstra, por um lado, que a pressão naquela 

área da exploração foi muito reduzida, e, por outro, a confusão sexual com recurso ao 

difusor BIO não foi capaz de evidenciar diferenças nos estragos (Quadro A.5 em Anexos). 

 

4.4.3.2. Segunda geração 

Os resultados da estimativa do risco realizada à segunda geração da traça-da-uva a 

17 de junho estão representados no quadro 4.7. 

Quadro 4.7: Percentagem de cachos atacados e percentagem de redução de ataque da segunda geração da 

traça-da-uva, obtidos na estimativa do risco realizada a 17 de junho, na Quinta D. Matilde. 

Nº Armadilha Modalidade Nº Cachos observados % Cachos atacados % Redução de ataque 

4 Testemunha 51 35 - 

3 Testemunha 53 32 - 

7 CS 55 5 85 

9 Bord. CS 50 0 100 

17 Bord. CS 50 2 94 

21 CS 52 4 89 

18 Testemunha 57 0 - 

13 CS 51 0 100 

20 CS 50 0 100 

 

Nesta geração, os estragos contabilizados foram superiores aos observados na 

primeira geração, tendo ultrapassado o NEA definido para a 2ª geração da traça-da-uva 

na RDD (10% de cachos atacados) nas testemunhas a Noroeste, onde estavam as 

armadilhas 4 e 3, com 35% e 32% de cachos atacados, respetivamente. Pelo contrário, na 

testemunha 18, a Nordeste da área tratada com o difusor BIO, não foi contabilizado 

qualquer ataque, o que sugere que poderá ter havido um arrastamento da nuvem de 

feromona da área tratada para aquele ponto de amostragem comparativo, o que poderá 

dificultar a correta análise da eficácia da CS naquela área (Quadro 4.7). 

Nas parcelas onde se realizaram a amostragens e que se aplicou o difusor LTT o 

ataque variou entre 0 e 5% de cachos atacados, tendo a redução de ataque variado entre 

85 e 100% (Quadro 4.7). Nas parcelas monitorizadas onde se aplicou o difusor BIO não 

se observou qualquer ataque, o que pode sugerir uma pressão mais baixa da praga (a 

avaliar pela ausência de ataque na testemunha 18), devido a fatores de natureza diversa 
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(climática, castas, tipo de vinha, orografia). Como se observou que a parcela da armadilha 

18 (testemunha) não teve uma curva de voo regular, e não se observou ataque nesta 

avaliação, é também provável que a nuvem de feromona tenha sido arrastada para aquela 

zona, estando a CS a funcionar nesta fase. 

Na análise estatística realizada à variável percentagem de cachos atacados concluiu-

se que ocorreram diferenças altamente significativas entre a testemunha 4 e as parcelas 

tratadas com o difusor LTT, designadamente com as armadilhas 7 (χ2 = 21,59; g.l.=1; 

P<0,001), 9 (χ2 = 34,03; g.l.=1; P<0,001, 17 (χ2 = 28,47; g.l.=1; P<0,001) e 21 (χ2 = 23;71; 

g.l.=1; P<0,001). Pelo contrário, não se observaram diferenças significativas entre a 

testemunha 18 e as parcelas tratadas com o difusor BIO, designadamente com as 

armadilhas 13 (χ2 = 0; g.l.=1; P>0,05), 15 (χ2 = 0; g.l.=1; P>0,05) e 20 (χ2 = 0; g.l.=1; 

P>0,05) (Quadro A.6, em Anexos), o que sugere mais uma vez que a testemunha 18 

poderia estar sob o efeito de confusão sexual. 

 

4.4.3.3. Terceira geração 

Entre as estimativas do risco realizadas a 17 de junho e a 23 de julho, foram 

efetuados dois tratamentos com o inseticida, que apesar de ter sido aplicado contra o 

Scaphoideus titanus, este inseticida tem largo espetro de ação, portanto tem efeito sobre 

a Lobesia botrana. Os tratamentos foram realizados no dia 29 de junho na vinha 

mecanizada e no dia 6 de julho na vinha tradicional da Quinta D. Matilde. Assim, os 

resultados obtidos na estimativa do risco do dia 23 de julho, não foram só devidos à 

influência da CS, mas também aos efeitos dos tratamentos realizados. 

Na estimativa do risco realizada a 23 de julho, todos as percentagens de ataque 

obtidas foram calculadas por comparação à armadilha 4, devido à falta de informação 

relativa à armadilha 18. Esta amostragem incidiu maioritariamente na observação de ovos 

viáveis da 3ª geração da traça. Nas parcelas sem CS, nos locais onde estavam as 

armadilhas 3 e 4, observaram-se 6 e 2% de cachos atacados com presença de ovos viáveis, 

o que revela um ataque mais baixo da traça-da-uva, quando comparado com a geração 

anterior, ainda que já dentro do NEA estabelecido para esta fase (1-10% cachos atacados) 

(Quadro 4.8). 
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Quadro 4.8: Percentagem de cachos atacados e percentagem de redução de ataque da terceira geração da 

traça-da-uva, obtidos na estimativa do risco realizada a 23 de julho, na Quinta D. Matilde. 

 

Nas parcelas tratadas com o difusor LTT o ataque situou-se entre 0 e 1%, com 

reduções de ataque a variar entre 82 e 100%. O facto de os valores de ataque nas 

testemunhas serem tão baixos ajuda a explicar que não se tivessem observado diferenças 

significativas entre a testemunha 4 e as parcelas com as armadilhas 6 (χ2 = 2,83; g.l.=1; 

P>0,05) e 22 (χ2 = 2,83; g.l.=1; P>0,05). As únicas diferenças significativas foram 

observadas entre a testemunha 4 e as parcelas onde não se observou ataque, ou seja, com 

as armadilhas 7 (χ2 = 5,20; g.l.=1; P<0,05), 9 (χ2 = 5,2; g.l.=1; P<0,05), 17 (χ2 = 5,20; 

g.l.=1; P<0,05) e 21 (χ2 = 5,20; g.l.=1; P<0,05) (Quadro 4.8 e Quadro A.7 em Anexos).  

No caso do difusor BIO, o ataque variou entre 0 e 4% de cachos atacados, tendo as 

reduções de ataque variado entre 37% (parcela da armadilha 15) e 100% (parcela da 

armadilha 20). Não foram encontradas diferenças significativas no número de cachos 

atacados entre a testemunha 4 e as parcelas com as armadilhas 13 (χ2 = 1,43; g.l.=1; 

P>0,05) e 15 (χ2 = 0,22; g.l.=1; P>0,05), todavia, foi possível observar diferenças 

significativas entre a testemunha 4 e a parcela com a armadilha 20 (χ2 = 5,20; g.l.=1; 

P<0,05) (Quadro 4.8 e Quadro A.7 em Anexos).  

A 5 de agosto, cerca de duas semanas depois da anterior contagem, foi realizada 

nova estimativa do risco na Quinta D. Matilde, com vista a avaliar a evolução do ataque 

da terceira geração da traça-da-uva (Quadro 4.9).  

 

 

Nº Armadilha Modalidade Nº Cachos observados % Cachos atacados % Redução de ataque 

4 Testemunha 63 6 - 

3 Testemunha 57 2 - 

6 CS 70 1 78 

7 CS 65 0 100 

9 Bord. CS 55 0 100 

17 Bord. CS 65 0 100 

21 CS 68 0 100 

22 CS 86 1 82 

13 CS 50 2 69 

15 Bord. CS 50 4 37 

20 CS 50 0 100 
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Quadro 4.9: Percentagem de cachos atacados e percentagem de redução de ataque da terceira geração da 

traça-da-uva, obtidos na estimativa do risco realizada a 5 de agosto na Quinta D. Matilde. 

Nº Armadilha Modalidade Nº cachos observados % Cachos atacados % Redução de ataque 

4 Testemunha 57 24 - 

3 Testemunha 60 13 - 

7 CS 60 2 92 

9 Bord. CS 55 2 91 

21 CS 43 0 100 

18 Testemunha 51 8 - 

13 CS 15 0 100 

15 Bord. CS 50 0 100 

20 CS 55 2 77 

 

O ataque nesta fase já era mais elevado, tendo-se observado, quer ovos viáveis, quer 

perfurações de terceira geração, tendo os valores mais altos sido observados nas parcelas 

com as armadilhas 4, 3, e 18 (testemunhas), com 24%, 13% e 8% de cachos atacados 

respetivamente (Quadro 4.9). 

O ataque nas parcelas onde se aplicou o difusor LTT variou entre 0 e 2% de cachos 

atacados, com reduções de ataque a variar entre 91 e 100%, o que revela uma boa eficácia 

destes difusores, atendendo à pressão que existia na proximidade das parcelas tratadas 

(Quadro 4.9). Observaram-se diferenças altamente significativas entre o ataque 

contabilizado na testemunha 4 e as parcelas tratadas com ISONET-LTT, designadamente 

com o ataque observado nas armadilhas 7 (χ2 = 12,85; g.l.=1; P<0,001), 9 (χ2 = 12,85; 

g.l.=1; P<0,001) e a 21 (χ2 = 18,06; g.l.=1; P<0,001) (Quadro A.8, em Anexos) 

No caso das parcelas monitorizadas onde se aplicou o difusor BIO, o ataque também 

variou entre 0 e 2% cachos atacados, com correspondentes reduções de ataque a variar 

entre os 77 e 100%, atendendo a que a testemunha 18 também apresentava um ataque 

mais baixo (Quadro 4.9). Assim, não se observaram diferenças significativas entre o 

ataque contabilizado na testemunha 18 e a parcela com a armadilha 20 (χ2 = 3,70; g.l.=1; 

P>0,05), contudo, foi possível observar diferenças muito significativas entre a testemunha 

18 e as parcelas com as armadilhas 13 (χ2 = 8,13; g.l.=1; P<0,01) e 15 (χ2 = 8,13; g.l.=1; 

P<0,01), já que nessas parcelas não se observou a presença da praga, o que demonstra 

uma melhor eficácia da CS com aquele difusor (Quadro A.8, em Anexos).  

Embora as duas amostragens anteriores sejam importantes para quantificar o ataque 

da terceira geração na Quinta D. Matilde, destaca-se a importância da realizada à vindima, 

pois a abertura dos cachos no laboratório permite uma quantificação mais real do ataque, 

avaliando com mais precisão a eficácia da confusão sexual contra esta geração. Os 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

96 
 

resultados das estimativas do risco realizadas à vindima, por abertura do cacho, são 

apresentados no quadro 4.10. 

Quadro 4.10: Percentagem de cachos com perfurações de segunda geração, percentagem de cachos 

atacados e percentagem de redução de ataque da terceira geração da traça-da-uva obtidos na estimativa do 

risco realizada à vindima, por abertura dos cachos. 

 

A abertura dos cachos permitiu confirmar as diferenças entre os ataques das 

testemunhas, sem confusão sexual, as parcelas de bordadura e as parcelas mais centrais 

na área da CS. O ataque nas testemunhas variou entre 4% (testemunha 3), e os 14%, na 

testemunha 4. A testemunha 18 apresentou um valor intermédio de 6% de cachos atacados 

(Quadro 4.10). 

Quanto às parcelas em CS, verificou-se que, na zona amostrada onde se tinha 

aplicado o difusor LTT, o ataque variou entre 0 (armadilhas 6, 7, 17 e 22) e 18% de cachos 

atacados, na armadilha 9, valor superior ao observado na própria testemunha mais atacada 

(Quadro 4.10). O ataque observado nesta parcela em CS demonstra que os difusores LTT 

já não foram eficazes na proteção contra a 3ª geração da traça, o que também foi agravado 

por ser uma parcela de bordadura, onde o arrastamento da feromona é superior. O mesmo 

não sucedeu, no entanto na parcela 17, também de bordadura, na 22, mais periférica, nem 

nas parcelas 6, 7, mais centrais, onde a CS com este difusor parece ter sido eficaz. 

A análise estatística efetuada a estes dados permitiu concluir que o número de 

cachos atacados apresentou diferenças siginificativas entre a testemunha 4 e a parcela 

com a armadilha 21 (χ2 = 4,88; g.l.=1; P<0,05), e diferenças altamente significativas entre 

a testemunha 4 e as parcelas com as armadilha 6 (χ2 = 18,06; g.l.=1; P<0,001), 7 (χ2 = 

18,06; g.l.=1; P<0,001), 17 (χ2 = 18,06; g.l.=1; P<0,001), e 22 (χ2 = 18,06; g.l.=1; 

Nº 

Armadilha 
Modalidade 

Nº Cachos 

observados 

% Cachos com 

Perfurações 2ª G 

% Cachos 

atacados 3ªG 

% Redução 

de ataque 

4 Testemunha 37 30 14 - 

3 Testemunha 46 33 4 - 

6 CS 39 0 0 100 

7 CS 34 3 0 100 

9 Bord. CS 51 2 18 0 

17 Bord. CS 37 22 0 100 

21 CS 39 10 5 62 

22 CS 50 2 0 100 

18 Testemunha 48 19 6 - 

13 CS 50 4 0 100 

15 Bord. CS 49 0 6 0 

20 CS 53 11 2 69 
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P<0,001). Como era esperado, o ataque na testemunha 4 não apresentou diferenças 

estatisticamente significativas relativamente ao registado na localização da armadilha 9 

(χ2 = 0,03; g.l.=1; P>0,05), na qual o ataque foi ligeiramente superior ao da testemunha 

(Quadro A.9 em Anexos).  

Quanto às parcelas amostradas onde se aplicou o difusor BIO, o ataque variou entre 

0 (armadilha 13) e 6% de cachos atacados (armadilha 15), com ataque intermédio junto à 

armadilha 20 (2% de cachos atacados). De uma forma geral, o ataque continuou a ser 

mais baixo que o observado a Noroeste da exploração (Quadro 4.10). 

Foram observadas apenas diferenças significativas entre o valor de ataque da 

testemunha 18 e o da armadilha 13 (χ2 = 6,17; g.l.=1; P<0,05), não tendo sido possivel 

observar diferenças significativas entre o ataque da testemunha 18 e o estimado na 

localização da armadilha 15 (χ2 = 0,08; g.l.=1; P>0,05) e 20 (χ2 = 2,13; g.l.=1; P>0,05), 

já que ao ataque era muito semelhante (Quadro A.9 em Anexos). Mais uma vez, isto 

poderá ter estado relacionado com a pressão mais baixa da praga na área envolvente da 

testemunha 18 e respectivas areas tratadas com o difusor BIO, sendo também provável 

que a nuvem de feromona tenha sido arrastada para aquela zona. 

Contudo, é importante referir que com abertura dos cachos foi possível observar 

uma percentagem elevada de cachos atacados por perfurações de segunda geração 

(Quadro 4.10). Este ataque poderá ter estado relacionado com a casta da parcela, com a 

instabilidade da nuvem de feromona durante a segunda geração, bem como com a 

ocorrência de condições climaticas mais favoráveis durante o período (temperatura) de 

desenvolvimento desta geração da praga. 
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5. Discussão dos resultados 

5.1. Análise do voo da traça-da-uva  

O voo da traça-da-uva, Lobesia botrana, na Quinta D. Matilde em 2020 

desenvolveu-se de forma mais precoce (cerca de uma a duas semanas) que o observado 

em média na Região do Douro por Carlos et al. (2007b).  A recolha dos dados permitiu a 

identificação de três voos bem definidos que deram origem a três gerações de lagartas, 

havendo, no entanto, hipótese da ocorrência de um quarto voo a partir do final de agosto, 

o que não foi possível confirmar pela ausência de contagens da armadilha nessa fase. 

Verificou-se existir um maior número de capturas de machos de traça-da-uva do 

lado Noroeste da exploração, quando comparado com o lado Nordeste. 

 

5.2. Evolução da feromona nos difusores em estudo 

Ambos difusores, ISONET – LTT® e ISONET – LLT BIO®, apresentaram uma 

elevada difusão de feromona entre os meses março e maio, entre 33 e 36%, o que poderá 

ter estado associado com as condições climáticas ocorridas durante este período na 

exploração. Estas condições associadas ao estado fenológico da videira neste período, ou 

seja, a presença de pouca folhagem terá contribuído para amplificar o efeito do ventos na 

taxa de difusão dos difusores. A presença de uma boa folhagem na videira tem a 

capacidade de atenuar os efeitos do vento na libertação da feromona pelos difusores 

(Ioriatti et al., 2011; Ioriatti et al., 2004; Sauer e Karg, 1998; Schmitz et al., 1997b). 

Entre os meses de junho e julho ocorreu uma intensificação da taxa de difusão de 

ambos os difusores em estudo, entre 44 e 33%, que de acordo com a análise da informação 

climática recolhida permitiu verificar que o vento foi relativamente forte na encosta, tendo 

sido mais forte em termos médios, nos meses de junho e julho, o que conjugado com a 

evolução das temperaturas poderá contribui para explicar a exaustão da feromona nos 

difusores durante o período de verão, com menor eficácia durante o terceiro voo e terceira 

geração da traça, tal como referido por outros autores (Altindisli et al., 2016; Ogawa, 

1997; Vassiliou, 2009).  Por conseguinte, ambos difusores, ISONET – LTT® e ISONET 

– LLT BIO®, no mês de julho apresentaram na cota baixa por volta dos 5% de feromona 

presente e na cota alta cerca de 10%. Portanto, no mês de agosto, ambos os difusores, já 
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não apresentavam feromona, o que coincidiu com o período de maior risco da praga, isto 

é, terceiro voo que dá origem à terceira geração da praga.  

A avaliação da evolução da quantidade de feromona libertada em miligramas por 

dia por hectare por ambos os difusores em estudo, permitiu verificar diferenças 

significativas na perda de feromona pelos difusores quando estes são aplicados em cotas 

diferentes, podendo-se constatar que os resultados estão de acordo com Carlos et al. 

(2014), assim estes autores verificaram que a taxa de libertação da feromona pelo 

difusores é maior em altitudes mais baixas, próximas do rio. Os difusores ISONET – LTT 

BIO® localizados na cota mais baixa foram aqueles em que se observou o fenómeno de 

exaustão mais cedo. 

A quantidade de feromona em miligramas por dia por hectare na zona de ambos os 

difusores, manteve-se acima dos valores sugeridos pelo Rauscher e Arn (1979) o que 

poderá ter contribuído para impedir os acasalamentos da traça-da-uva. No entanto, é 

possível que tenham ocorrido encontros ocasionais entre machos e fêmeas, mesmo 

estando em presença de elevadas concentrações de feromona de síntese (Gordon et al., 

2005).  

Os resultados obtidos relativamente à evolução da feromona nos difusores ISONET 

– LTT®, estão de acordo com os referidos por Carlos et al. (2014) e por Altindisli et al. 

(2016) com o mesmo tipo de difusor. No entanto, Por último, os resultados do presente 

estudo não estão de acordo com os obtidos em Itália por Lucchi et al. (2018c) também 

com os difusores ISONET – LTT® e ISONET – LTT BIO®, uma vez que no estudo em 

Itália, ainda que realizados com cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 

massas, os autores constataram uma difusão de feromona dos difusores até aos finais de 

setembro (Lucchi et al., 2018c). 

 

5.3. Avaliação da confusão sexual pela análise da desorientação dos machos 

Particularmente durante os dois primeiros voos, o número de machos capturados 

nas armadilhas sexuais em várias parcelas com confusão sexual foi reduzido 

significativamente (efeito “shut down”), quando comparado com o número de capturas 

nas armadilhas das testemunhas, o que sugere uma boa eficácia da confusão sexual na 

desorientação dos machos nessas parcelas e nesses voos, com maior eficácia no difusor 
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ISONET – LTT® face ao ISONET – LTT BIO®, a partir do segundo voo. No terceiro 

voo, verificou-se um aumento de capturas de machos em várias armadilhas das parcelas 

com confusão sexual, condicionando a desorientação dos machos nesses locais, 

particularmente nos locais onde se aplicou o difusor biodegradável (ISONET – LTT 

BIO®). Destacam-se os valores mais baixos de desorientação observados na armadilha 

20 na área onde se aplicou o difusor ISONET – LTT BIO®.  

De forma geral, ao longo dos três voos, as taxas de desorientação dos machos foram 

bastante satisfatórias, situando-se nos 100% durante o primeiro voo, acima dos 91% no 

segundo voo, e acima dos 83% no terceiro voo. Isto significa que se observou um 

decréscimo na eficácia da desorientação dos machos nalguns pontos, ao longo do tempo, 

decréscimo que foi mais acentuado no difusor biodegradável que no difusor convencional. 

Dos fatores que poderão ter tido influência neste fenómeno destaca-se o impacto 

das condições climáticas. As medições gravimétricas (pesagens) efetuadas aos difusores 

recolhidos permitiram verificar um pico de emissão de feromona entre os dias 17 de junho 

e 23 de julho, por impacto das temperaturas extremamente elevadas registadas na 

exploração. Na pesagem seguinte, realizada em agosto, fase em que decorria o terceiro 

voo, os difusores já não continham feromona. Este fenómeno de “exaustão” dos difusores 

em feromona foi mais agravado nos difusores biodegradáveis (ISONET – LTT BIO®), 

face aos convencionais (ISONET – LTT®). O efeito da temperatura na exaustão da 

feromona dos difusores foi mais agravado nas parcelas localizadas em cotas mais baixas, 

e nos difusores BIO, face aos convencionais.  

Para além do efeito da temperatura, os ventos dominantes na exploração foram de 

Sudeste para Noroeste, ou seja, o vento desloca-se do Rio Douro para a encosta da quinta. 

Assim, o vento poderá ter “empurrado” a nuvem de feromona de parcelas localizadas em 

cotas mais baixas, para parcelas localizadas em cotas mais elevadas, a avaliar pelos 

resultados menos bons da desorientação dos machos observados em algumas parcelas de 

bordadura localizadas a cotas mais baixas (20 e 17), deixando as mesmas sem feromona 

suficiente para confundir os machos. Por outro lado, a desorientação dos machos 

observada na parcela 18 (testemunha), confirma esta hipótese, já que as capturas terão 

sido influenciadas pela feromona arrastada das parcelas vizinhas.  

O facto de em algumas parcelas terem ocorrido taxas de desorientação 

relativamente mais baixas, poderá ter estado com o facto de que na sua proximidade 
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existirem vinhas sem confusão sexual, a partir das quais poderá ter havido migração de 

fêmeas fertilizadas, fenómeno indicado pela bibliografia  (Altindisli et al., 2016; Carlos, 

2010; Neumann, 1995; Ogawa, 1997). 

Outro fator que poderá ainda explicar os resultados menos bons da desorientação 

dos machos na parcela da armadilha 20 é o facto de esta ser uma parcela sem histórico 

em confusão sexual, ou seja, 2020 foi o primeiro ano que neste local foi aplicado o método 

da CS. Vários autores (Anfora et al., 2005; Carlos, 2010; Lucchi et al., 2007) referem o 

efeito cumulativo da CS como contribuindo para o sucesso do uso desta técnica. 

Outros fatores como a exposição, o declive e a altitude poderão ter condicionado a 

estabilidade e homogeneidade da nuvem de feromona em algumas parcelas. Por último, 

mas não menos importante, importa referir a menor densidade de difusores ISONET – 

LTT BIO® (média de 285 por hectare), face aos difusores ISONET – LTT® (média de 

452 por hectare), o que claramente afetou a desorientação dos machos, nestes últimos. 

Comparando os resultados obtidos no presente trabalho com outros estudos, 

verificamos que os nossos resultados não estão de acordo com os obtidos por Altindisli 

et al. (2016), e Lucchi et al. (2018c) para o ISONET – LTT®, nem com os obtidos por 

Lucchi et al. (2018c) e Cibriain et al. (2020), para o ISONET – LTT BIO®, já que nos 

estudos conduzidos na Turquia, em Itália e em Espanha, respetivamente verificaram a 

total ausência de capturas, ou seja, a desorientação total dos machos nas parcelas tratadas 

com CS. No entanto, as diferenças observadas entre os resultados do presente estudo e os 

estudos referenciados poderão dever-se às condições climáticas ocorridas nos locais de 

estudo, uma vez que estas apresentam a capacidade de afetar o ciclo biológico de L. 

botrana, bem como a taxa de difusão de feromona dos difusores (Altindisli et al., 2016; 

Carlos, 2010; Coscollá, 1998; Ogawa, 1997; Pavan et al., 2013; Rauscher e Arn, 1979; 

Vassiliou, 2009).  

Por outro lado, segundo Carlos et al. (2014), o facto de, no presente estudo, se estar 

a usar a CS numa vinha de encosta, com o declive, orografia, e heterogeneidade 

característico, cria constrangimentos adicionais na manutenção da nuvem de feromona 

das parcelas alvo, face a vinhas planas, com condições homogéneas, onde é mais fácil a 

manutenção da nuvem de feromona. 

Importante referir que a ausência de capturas de machos ou a sua captura em 

número reduzido não significa que o método da CS esteja a funcionar visto que, segundo 
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Ioriatti et al. (2011) a quantidade de feromona necessária para influenciar a orientação do 

macho para armadilha é menor do que a quantidade necessária para influenciar o 

acasalamento. Consequentemente, a avaliação da eficácia da CS deverá assentar na 

estimativa dos estragos causados pela praga. 

 

5.4. Avaliação da confusão sexual pela estimativa dos estragos 

Os estragos da traça-da-uva contabilizados durante a primeira geração na Quinta 

D. Matilde foram bastantes reduzidos, abaixo do NEA, quer nas parcelas sem confusão 

sexual, quer nas tratadas com CS, o que nos indica, uma baixa pressão desta geração facto 

que poderá ter estado relacionado com o impacto das chuvas prolongadas e intensas 

durante o período de primavera (abril), no qual decorria o voo (ADVID, 2020). Apesar 

disso, verificou-se, desde logo, que o ataque foi maior nas parcelas a Noroeste, face a 

Nordeste. O número de cachos atacados apresentou diferenças altamente significativas 

entre parcelas não tratadas e as parcelas onde se aplicou o difusor LTT, designadamente 

com as armadilhas 6, 7, 9, 17, 21 e 22 o que demonstra que a confusão sexual teve, nesta 

fase, uma eficácia significativa na redução dos estragos nessas parcelas tratadas com o 

difusor LTT face à não tratada. Pelo contrário, não foram encontradas diferenças 

significativas no número de cachos atacados entre parcelas não tratadas e as parcelas onde 

se aplicou o difusor BIO, designadamente com as armadilhas 13, 15 e 20, o que 

demonstra, por um lado, que a pressão naquela área da exploração foi também muito 

reduzida, e, por outro, a confusão sexual com recurso ao difusor BIO não foi capaz de 

evidenciar diferenças nos estragos entre parcelas tratadas e não tratadas. 

Comparando os resultados obtidos no presente trabalho com outros estudos no qual 

usaram os mesmos difusores, verificamos que os resultados obtidos para o número de 

cachos atacados nas parcelas tratadas com o ISONET – LTT® estão de acordo com os 

obtidos por Carlos et al. (2014) na RDD, com os obtidos por (Altindisli et al., 2016), num 

estudo realizado na Turquia e com os obtidos por Lucchi et al. (2018c), num estudo 

realizado em Itália, que também verificaram diferenças significativas entre a parcela 

testemunha e parcelas tratadas com o difusor ISONET – LTT®. Contudo, para as parcelas 

com difusor ISONET – LTT BIO®, Lucchi et al. (2018c) observou diferenças 

relativamente às parcelas testemunha, o que não se sucedeu no presente trabalho.  
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Os estragos contabilizados durante a segunda geração foram superiores aos 

observados na primeira geração, ultrapassando o NEA nas testemunhas a Noroeste, 

tendo-se contabilizado também estragos nas parcelas com o difusor ISONET – LTT®. 

Manteve-se uma maior pressão da praga a Noroeste face a Nordeste, para onde se 

suspeitava estar a haver um arrastamento da feromona. Enquanto nas parcelas onde se 

aplicou o difusor LTT, o ataque variou entre 0 e 5% de cachos atacados, nas parcelas 

onde se aplicou o difusor BIO não se observou qualquer ataque. Para além do provável 

arrastamento da feromona para aquela zona (a avaliar pelo comportamento da testemunha 

18), esta menor pressão da praga pode ainda ter-se devido a fatores de natureza climática, 

tipo de vinha (tradicional) e orografia. Não será de descartar também o efeito da mistura 

de castas típica das vinhas tradicionais (parcelas 13, 15 e 18) face às vinhas monocastas 

onde foi colocado o difusor ISONET – LTT®. 

Observou-se uma diferença significativa entre o ataque das parcelas não tratadas e 

as parcelas tratadas com o difusor LTT, designadamente com as armadilhas 7, 9, 17 e 21, 

o que indica que a CS teve um impacto significativo na redução dos estragos. Pelo 

contrário, não se observaram diferenças significativas entre a testemunha 18 e as parcelas 

tratadas com o difusor BIO, designadamente com as armadilhas 13, 15 e 20, o que sugere 

mais uma vez que, por um lado, a testemunha 18 poderia estar sob o efeito de confusão 

sexual, não permitindo avaliar o efeito da CS nestas parcelas, e por outro, o tratamento 

com CS não foi capaz de causar diferenças no ataque da segunda geração da traça nestas 

parcelas. 

Os resultados observados nesta segunda geração da traça-da-uva na Quinta D. 

Matilde, estão em concordância com a discussão anteriormente referida para a primeira 

geração, em relação a outros estudos (Altindisli et al., 2016; Carlos et al., 2014; Lucchi 

et al., 2018c).  

Um dos principais fatores a ter consideração, quer nos difusores ISONET – LTT® 

quer nos ISONET – LTT BIO®, é que a partir de agosto deixaram de ter feromona, 

precisamente no período em que deveriam estar a prevenir os acasalamentos que originam 

as lagartas da 3ª geração, a mais nociva. As condições climáticas desfavoráveis, 

designadamente, velocidades médias de vento acima dos 1,5 m/s e temperaturas médias 

altas, terão comprometido a libertação permanente e homogénea de feromona ao longo 

do ciclo, sendo que, em agosto os difusores já não apresentavam feromona. 
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Na amostragem realizada à terceira geração da traça, na data de vindima, por 

abertura dos cachos no laboratório, verificou-se existirem diferenças entre os ataques das 

testemunhas, sem confusão sexual, as parcelas de bordadura e as parcelas mais centrais 

na área da CS, em ambos os difusores. Verificou-se existir nesta fase uma grande 

heterogeneidade entre os resultados observados em cada parcela tratada com ISONET – 

LTT®. A análise estatística revelou diferenças significativas entre a testemunha 4 e todas 

as parcelas tratadas, com exceção da parcela onde estava a armadilha 9, na qual o ataque 

foi ligeiramente superior ao da testemunha.  

Vários fatores poderão explicar a menor eficácia da CS deste difusor na redução 

dos estragos da terceira geração são os mesmos apontados para a taxa de desorientação, 

ou seja, a migração de fêmeas fertilizadas, histórico em CS, condições climáticas, 

manutenção da nuvem de feromona e a exaustão dos difusores (Altindisli et al., 2016; 

Anfora et al., 2005; Carlos, 2010; Lucchi et al., 2007; Neumann, 1995; Ogawa, 1997; 

Pinto et al., 2020). 

Quanto às parcelas amostradas onde se aplicou o difusor BIO, o ataque foi muito 

baixo, com um máximo de 6% de cachos atacados junto à armadilha 15. Foram 

observadas apenas diferenças significativas entre o valor de ataque da testemunha 18 e o 

da armadilha 13, não tendo sido possível observar diferenças significativas com os da 

armadilha 15 e 20, já que ao ataque era muito semelhante. Mais uma vez, isto poderá ter 

estado relacionado com a pressão mais baixa da praga na área envolvente da testemunha 

18 e respetivas áreas tratadas com o difusor BIO, o que confirma a hipótese de a nuvem 

de feromona ter sido arrastada para aquela zona, não nos permitindo, porém, concluir que 

existia maior eficácia deste difusor biodegradável, face ao convencional ISONET – 

LTT®. 

A ocorrência de um elevado número de cachos atacados pela segunda geração à 

vindima pode estar relacionado com o facto de a segunda geração ser mais prejudicial em 

castas com maturação precoce (Ioriatti et al., 2011), como exemplo, a casta Tinta Amarela 

presente local da armadilha 17 que consequentemente foi o local onde pela abertura de 

cachos se verificou um maior número de cachos atacados por perfurações de segunda 

geração. Outro aspeto que poderá explicar a intensidade do ataque de segunda geração 

observado no local da armadilha 21, é a preferência manifestada pelas fêmeas da traça-

da-uva pela casta Touriga Franca nas condições da RDD (Aguiar et al., 2003; Almeida et 
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al., 2019; Oliveira et al., 2004) para a realização de posturas, poderá justificar o ataque 

desta geração no local da armadilha 21.  

Comparando os resultados do número de cachos atacados pela terceira geração com 

outros estudos, é possível averiguar que os resultados do presente trabalho na zona do 

ISONET – LTT® estão de acordo com os obtidos por Carlos et al. (2014) e Lucchi et al. 

(2018c). Porém, os resultados obtidos na zona do difusor ISONET – LTT BIO®, de certa 

forma pode-se considerar que estão de acordo com os obtidos por Lucchi et al. (2018c), 

visto que em certas parcelas se observaram diferenças significativas relativamente à 

parcela testemunha.   
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6. Conclusões 

Este trabalho pretendeu avaliar a possibilidade da aplicação do método de confusão 

sexual (CS) na Quinta D. Matilde através de dois difusores de feromona, o ISONET – 

LTT®, com 380 mg por difusor, já testado na RDD, e o ISONET – LTT BIO®, com a 

mesma quantidade de feromona, testado pela primeira vez na Região Demarcada do 

Douro (RDD), biodegradável, com vantagens do ponto de vista ambiental.  

Foram monitorizados três voos completos da traça-da-uva na Quinta de D. Matilde, 

tendo-se realizado várias estimativas do risco da praga em parcelas sem confusão sexual 

(testemunhas) e com confusão sexual nas quais se aplicaram os dois tipos de difusores.  

De uma forma geral, os três voos da traça iniciaram-se e tiveram o seu pico mais 

cedo (uma a duas semanas), relativamente aos dados médios da RDD.  

A avaliação da evolução da quantidade de feromona libertada em miligramas por 

dia por hectare por ambos os difusores em estudo, permitiu verificar diferenças 

significativas na perda de feromona pelos difusores quando estes são aplicados em cotas 

diferentes. Os difusores ISONET – LTT BIO® localizados na cota mais baixa foram 

aqueles nos quais se observou o fenómeno de exaustão mais cedo. 

O acompanhamento das armadilhas sexuais permitiu detetar uma maior incidência 

da traça-da-uva a Noroeste da exploração, onde a pressão foi significativamente maior, 

junto à zona onde se aplicou o difusor ISONET – LTT® (convencional). 

Observaram-se diferenças significativas entre as capturas nas armadilhas das 

parcelas testemunhas e das parcelas com confusão sexual, com melhores desempenhos 

do ISONET – LTT® na desorientação dos machos, face ao difusor biodegradável. 

Enquanto nas parcelas tratadas com ISONET – LTT®, a percentagem de desorientação 

dos machos variou entre os 98.5% e os 100%, nas parcelas tratadas com ISONET – LTT 

BIO® variou entre 83% e os 100%. Os valores mais baixos de desorientação dos machos, 

ocorreram durante o terceiro voo da praga, sendo o clima (temperaturas e vento) o fator 

que terá conduzido à exaustão dos difusores a partir de agosto, deixando de ter feromona 

quer para confundir os machos, quer consequentemente para prevenir os estragos da 

terceira geração.  

De uma maneira geral, o difusor ISONET – LTT® foi eficaz na redução dos 

estragos nas parcelas tratadas, com exceção da terceira geração, na qual se observou uma 
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grande heterogeneidade de estragos, mais desfavorável em parcelas de bordadura, 

localizadas em cotas mais baixas.  

No ISONET – LTT BIO® os estragos foram sempre mais baixos, mas não podemos 

concluir que tal se tenha relacionado exclusivamente com a maior eficácia da CS, já que 

o mesmo fenómeno foi também observado na parcela não tratada (testemunha), o que 

poderá indicar antes o arrastamento de feromona das restantes parcelas, para aquela zona 

da exploração. 

De uma forma geral, os dois difusores em estudo, permitiram uma redução da 

intensidade de ataque de L. botrana, nas três gerações, com exceção de algumas parcelas 

de bordadura que ficaram mais desprotegidas pelo fenómeno de perda de feromona pelos 

difusores, em particular durante o terceiro voo e terceira geração.  

 Por fim, conclui-se que aplicação pela primeira vez do difusor biodegradável 

ISONET – LTT BIO® da Shin-Etsu na RDD, apresentou resultados satisfatórios, não 

esquecendo que este tipo difusor pode trazer benefícios económicos para o agricultor, 

uma vez que a dose de difusores ISONET – LTT BIO® aplicada por hectare no presente 

trabalho, foi menor que a dos difusores de polietileno.  

No entanto, importa aprofundar a investigação futura com este tipo difusor, para 

comprovar realmente a sua eficácia contra L. botrana na RDD, e que num futuro próximo 

seja possível aplicar só este tipo de difusores biodegradáveis no método de confusão 

sexual e consequentemente permitir a redução de resíduos no meio ambiente. Em relação 

a este último aspeto, será pertinente um estudo que avalie o nível e o tempo que o difusor 

leva a degradar-se nos solos da RDD. 
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Quadro A.1: Resultados da análise estatística, Teste t – Student, P<0,05, realizada para a difusão da 

feromona na zona dos difusores ISONET – LTT® e ISONET – LTT BIO®, nas cotas baixa e alta. 

 N t 
Graus de 

liberdade 
Sig. (2-tailed) 

IS
O

N
E

T
 –

 

L
T

T
 

14 abril 5 -2,182 8 0,061 

22 maio 5 -2,267 8 0,053 

17 junho 5 2,011 8 0,079 

23 julho 5 -5,620 8 0,000 

20 agosto 5 48870,806 8 0,000 

IS
O

N
E

T
 –

 

L
T

T
 B

IO
 14 abril 5 -1,251 8 0,246 

22 maio 5 -2,644 8 0,030 

17 junho 5 0,368 8 0,722 

23 julho 5 -2,405 8 0,043 

20 agosto 5 78904,441 8 0,000 
N – Tamanho da amostra 
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Quadro A.2: Número de machos capturados nas armadilhas sexuais entre março e setembro na Quinta D. Matilde. 

Armad

ilha 

11/

03 

19/

03 

26/

03 

02/

04 

09/

04 

16/

04 

23/

04 

30/

04 

07/

05 

14/

05 

21/

05 

28/

05 

04/

06 

12/

06 

18/

06 

25/

06 

02/

07 

09/

07 

16/

07 

23/

07 

30/

07 

05/

08 

13/

08 

20/

08 

27/

08 

03/

09 

10/

09 

17/

09 

21/

09 

4 7 20 32 12 6 9 4 6 0 0 0 1 67 90 33 35 8 3 22 149 219 112 182 13 18 - - - 48 

3 - - 2 1 2 0 2 0 0 0 0 6 159 178 39 51 8 3 24 91 114 54 76 18 5 - - - 41 

18 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 15 3 1 0 0 - - - 0 

19 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 0 0 - - - 0 

17 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 - - - 0 

9 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 - - - 0 

15 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - 0 

22 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 - - - 0 

20 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - 0 

21 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - 0 

6 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 

7 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 

13 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 
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Quadro A.3: Resultados da análise qui – quadrado (χ2), para total acumulado e total de capturas ao longo 

dos três voos da traça-da-uva para a zona do difusor ISONET – LTT®. 

 Armadilha Capturas (N) χi Significância 

Total acumulado dos voos 

Test. 4 1111 - - 

6 0 1111,00 *** 

7 0 1111,00 *** 

9 5 1096,09 *** 

17 16 1063,91 *** 

21 1 1108,00 *** 

22 7 1090,18 *** 

1º Voo 

Test. 4 111 - - 

6 0 111,01 *** 

7 0 111,01 *** 

9 0 111,01 *** 

17 0 111,01 *** 

21 0 111,01 *** 

22 0 111,01 *** 

2º Voo 

Test. 4 237 - - 

6 0 237,00 *** 

7 0 237,00 *** 

9 0 237,00 *** 

17 9 211,32 *** 

21 0 237,00 *** 

22 1 234,02 *** 

3ª Voo 

Test. 4 697 - - 

6 0 697,00 *** 

7 0 697,00 *** 

9 5 682,14 *** 

17 7 676,28 *** 

21 1 694,01 *** 

22 6 679,21 *** 
* - Diferenças significativas (P<0,05); 

** - Diferenças muito significativas (P<0,01); 

*** - Diferenças altamente significativas (P<0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

120 
 

Quadro A.4: Resultados da análise qui – quadrado (χ2), para total acumulado e total de capturas ao longo 

dos três voos da traça-da-uva na zona do difusor ISONET – LTT BIO®. 

 Armadilha Capturas (N) χi Significância 

Total acumulado dos voos 

Test. 18 25 - - 

13 0 25,04 *** 

15 4 15,24 *** 

20 1 22,19 *** 

1º Voo 

Test. 18 1 - - 

13 0 2,00 - 

15 0 2,00 - 

20 0 2,00 - 

2º Voo 

Test. 18 6 - - 

13 0 6,17 * 

15 3 1,11 - 

20 0 6,17 * 

3º Voo 

Test. 18 18 - - 

13 0 18,06 *** 

15 1 15,26 *** 

20 1 15,26 *** 
* - Diferenças significativas (P<0,05); 

** - Diferenças muito significativas (P<0,01); 

*** - Diferenças altamente significativas (P<0,001). 

 

 

Quadro A.5: Resultados da análise qui – quadrado (χ2) para o número de cachos atacados na estimativa 

do risco da primeira geração, na zona do difusor ISONET – LTT® e ISONET – LTT BIO®. 

1ª Geração Armadilha Cachos atacados χi Significância 

Cachos atacados – ISONET – LTT® 

Test. 4 25 - - 

6 1 22,19 *** 

7 3 17,32 *** 

9 2 19,63 *** 

17 4 15,24 *** 

21 1 22,19 *** 

22 1 22,19 *** 

Cachos atacados – ISONET – LTT BIO® 

Test. 18 1 - - 

13 0 2 - 

15 1 0,5 - 

20 4 2 - 
* - Diferenças significativas (P<0,05); 

** - Diferenças muito significativas (P<0,01); 

*** - Diferenças altamente significativas (P<0,001). 
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Quadro A.6: Resultados da análise qui – quadrado (χ2) para o número de cachos atacados na estimativa 

do risco da segunda geração, na zona do difusor ISONET – LTT® e ISONET – LTT BIO®. 

2ª Geração Armadilha Cachos atacados χi Significância 

Cachos atacados – ISONET – LTT® 

Test. 4 34 - - 

7 5 21,59 *** 

9 0 34,03 *** 

17 2 28,47 *** 

21 4 23,71 *** 

Cachos atacados – ISONET – LTT BIO® 

Test. 18 0 - - 

13 0 0 - 

20 0 0 - 
* - Diferenças significativas (P<0,05); 

** - Diferenças muito significativas (P<0,01); 

*** - Diferenças altamente significativas (P<0,001). 

 

 

Quadro A.7: Resultados da análise qui – quadrado (χ2) para o número de cachos atacados na estimativa 

do risco da terceira geração realizada no dia 23 de julho, na zona do difusor ISONET – LTT® e ISONET 

– LTT BIO®. 

3ª Geração – 23/07/2020 Armadilha Cachos atacados χi Significância 

Cachos atacados – ISONET – LTT® 

Test. 4 5 - - 

6 1 2,83 - 

7 0 5,50 * 

9 0 5,20 * 

17 0 5,20 * 

21 0 5,20 * 

22 1 2,83 - 

Cachos atacados – ISONET – LTT BIO® 

13 2 1,43 - 

15 4 0,22 - 

20 0 5,20 * 
* - Diferenças significativas (P<0,05); 

** - Diferenças muito significativas (P<0,01); 

*** - Diferenças altamente significativas (P<0,001). 

 

 

Quadro A.8:  Resultados da análise qui – quadrado (χ2) para o número de cachos atacados na estimativa 

do risco da terceira geração realizada no dia 5 de agosto, na zona do difusor ISONET– LTT® e ISONET – 

LTT BIO®. 

3ª Geração – 05/08/2020 Armadilha Cachos atacados χi Significância 

Cachos atacados – ISONET – LTT® 

Test. 4 18 - - 

7 2 12,85 *** 

9 2 12,85 *** 

21 0 18,06 *** 

Cachos atacados – ISONET – LTT BIO® 

Test. 18 8 - - 

13 0 8,13 ** 

15 0 8,13 ** 

20 2 3,7 - 
* - Diferenças significativas (P<0,05); 

** - Diferenças muito significativas (P<0,01); 

*** - Diferenças altamente significativas (P<0,001). 
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Quadro A.9:  Resultados da análise qui – quadrado (χ2) para o número de cachos atacados na estimativa 

do risco da terceira geração realizada à vindima, na zona do difusor ISONET – LTT® e ISONET – LTT 

BIO®. 

3ª Geração – Vindima  Armadilha Cachos atacados χi Significância 

Cachos atacados – ISONET – LTT® 

Test. 4 25 - - 

6 0 18,06 *** 

7 0 18,06 *** 

9 18 0,03 - 

17 0 18,06 *** 

21 7 4,88 * 

22 0 18,06 *** 

Cachos atacados – ISONET – LTT BIO® 

Test. 18 6 - - 

13 0 6,17 * 

15 6 0,08 - 

20 2 2,13 - 
* - Diferenças significativas (P<0,05); 

** - Diferenças muito significativas (P<0,01); 

*** - Diferenças altamente significativas (P<0,001). 

 

 

 

 

 


