
 

 

Regia-Douro Park – Parque de Ciência e Tecnologia, Vila Real – 3 | JULHO | 2019 

 

PROGRAMA 

 

09h15 – Boas-vindas  

09h30 – Apresentação Prémio CA 2019  

09h45 – Explicação da dinâmica de trabalho da sessão 

10h00 –  Coffee Break  

10h30 – Sessão de trabalho  

Grupos operacionais a apresentar/ fileira: 

Vinha:  

1. CSinDouro: Confusão sexual (CS) contra a traça-da-uva, Lobesia botrana (Denn. & 

Schiff.) em viticultura de montanha: caso particular da Região Demarcada do Douro; 

2. FDControlo; 

3. WineClimAdapt: Seleção e valorização das castas mais bem adaptadas a cenários 

de alterações climáticas; 

4. VITISHIDRI: Estratégias para a gestão do stress hídrico da vinha no Douro superior 

Olival:  

1. FitoFarmGest; 

2. Grupo Operacional Olivicultura e Azeite; 

3. Novas práticas em olivais de sequeiro: estratégias de mitigação e adaptação às 

alterações climáticas; 

4. TECOLIVE: Técnicas e tecnologia para valorização de subprodutos em olivicultura. 

 
Organização: 

 



 

 

Fruticultura (Frutos secos):  

1. Biochestnut: Implementar estratégias de luta eficazes contra doenças do castanheiro 

e amendoeira; 

2. Biopest: Estratégias integradas de luta contra pragas-chave em espécies de frutos 

secos; 

3. Climcast; 

4. EGIS: Estratégias para uma gestão integrada do solo e da água em espécies 

produtoras de frutos secos; 

5. Valnuts: Valorização dos frutos secos de casca rija (FSCR). 

12h10 – Wrap-up da sessão de trabalho  

12h30 – Almoço  

14h00 – Saída para as visitas  

Visita 1 (Vinha): Projeto: CSinDouro - Confusão sexual (CS), Quinta de São 

Luís/Quinta do Valado, Régua  

Visita 2  (Olival): Projeto: GO Novas práticas em olivais de sequeiro, S. Pedro de Vale 

do Conde, Mirandela  

Visita 3 (Frutos secos): Projeto: Biopest, Quinta da Cotovia, Mirandela; Projeto: 

Climcast, Vila UTAD, Real.  

 

 

 

 

 

 

Organização:  



Grupo Operacional

Confusão sexual contra a traça-da-uva, Lobesia botrana em viticultura 

de montanha: caso particular da Região Demarcada do Douro (RDD)
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A confusão sexual em paisagens homogéneas 
de topografia plana 
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A confusão sexual em paisagens heterogéneas, topografia 
complexa e declive acentuado



 2017-2020 – Projecto CSinDouro



Localização Geográfica Parceiros - CSinDouro

Peso 
da 

Régua

Pinhão



Objectivos:

Actividades

a) Avaliar o real impacto da vegetação envolvente das vinhas

b) Introduzir melhorias no uso da confusão sexual ao nível da parcela

c) Transferir conhecimento sobre a aplicação da metodologia, adequada à vinha da RDD

Desenvolver uma metodologia de aplicação da técnica da Confusão Sexual contra a

traça-da-uva, L. botrana, adequada às condições da RDD
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 Difusores ISONET- L TT

344 mg de feromona da Lobesia botrana (E,Z)-7,9-dodecadienyl acetato

Avaliar eficácia de difusor com maior quantidade de feromona (maior duração)



Actividades realizadas em 2018

a) Esclarecer o papel da vegetação envolvente das vinhas

Tarefa realizada em colaboração da Dra Lúcia Varela da Universidade da Califórnia (UCLA)

Flora amostrada: trovisco, oliveira, espinheiro, hera, sumagre,  
madressilva, norça



b) Adequar a densidade de difusores de feromona e número de pontos de emissão a instalar nas parcelas      

Actividades realizadas em 2018

• Recolha de dados para construção de SIG por quinta

• Recolha de dados de voo da traça em várias parcelas

• Recolha de dados de estragos da traça em várias parcelas

• Análise e tratamento dos dados e elaboração de relatórios
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Modelação Geoestatística e a Traça-da-uva

Monitorização da Traça-da-uva
através de recolha de dados locais

Análise da distribuição espacial da traça-da-uva
“Hotspots”

Modelação Geoestatística



Quinta de São Luiz

Área Total = 130 ha

Área de vinha em CS = 76 ha (84%)

Total de Armadilhas Delta = 27

Armadilhas Com CS = 2

Armadilhas BordCS = 8

Armadilhas Sem CS = 17



Ciclo de voo em 2018 - 16 Abril a 02 Outubro

Distribuição espacial da traça-da-uva em 2018 na Quinta de S. Luiz

Capturas acumuladas em 2018



Quinta do Vallado

Área Total = 75,17 ha

Área de vinha em CS = 26,3 ha (35%)

Total de Armadilhas Delta = 22

Armadilhas Com CS = 6

Armadilhas BordCS = 7

Armadilhas Sem CS = 9



1º voo (11 de Abril a 13 Junho) 2º voo (20 Junho a 25 de Julho) 3º voo (01 de Agosto a 07 de Outubro)

Distribuição espacial da traça-da-uva em 2018 na Quinta do Vallado



Tarefas em curso em 2019 e a realizar em 2020

a) Constituição do grupo focal (Fevereiro 2019)

b) Estudo com recurso a armadilhas alimentares para perceber dinâmica populacional das

« fêmeas fertilizadas» em áreas em CS - 2019 (Quinta do Vallado e Quinta de S. Luiz)

c) Avaliação dos factores que mais influenciam a presença da traça nas vinhas da RDD:          

- climáticos (temperatura e vento); - culturais (vigor, casta); - hospedeiros alternativos (2019-2020)

d) Avaliação da possibilidade do uso de difusores de feromona com menor impacto ambiental 

- 2020 



Trabalhos em curso e a desenvolver em 2020 

na área dos SIG

1 – Análise da variação climática entre Quintas, com base na

calibração de imagens térmicas de satélite e na análise dos dados

climáticos recolhidos em cada local (estações climáticas);

2 - Realização da cobertura aérea da Quinta e com a utilização de

imagens de satélites e realização de voo com drone para

desenvolvimento do modelo 3D da superfície do terreno;

- analisar o efeito da circulação do vento;

- estimar o volume da superfície ocupada pela vinha;

3 - Análise do vigor vegetativo (NDVI-índice de vegetação) através

de imagens de satélite e fotografias aéreas locais. Cor real                Falsa cor                    NDVI



Resultados previstos

a) Esclarecer o papel da vegetação envolvente das vinhas

b) Adequar a densidade de difusores de feromona e número 

de pontos de emissão a instalar nas parcelas 

c) Adequar este método de proteção inovador às 

condições da viticultura duriense
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Introduzir melhorias no uso da CS na RDD e promover a adopção deste método de protecção
contra a traça-da-uva amigo do ambiente a mais locais na RDD (estratégia colectiva)



Divulgação dos resultados (2018-2019)

- Elaboração de brochura do projecto

- Desenvolvimento do site/área dedicada ao projecto (alojada no site da ADVID) http://www.advid.pt/CSinDouro

- Comunicação oral nas I Jornadas de Enologia e Viticultura (Vila Real, 4 e 5 de maio de 2018)

- Elaboração de poster “Poster_innovmarket_sicampus2018”) e demonstração de equipamento

tecnológico na Feira de Exposições do Summer Innovation Campus (Vila Real 26 e 27 de Setembro 2018)

- Poster e comunicação oral, apresentada na Agro Inovação 2018 - Cimeira Nacional da Inovação na 

Agricultura (29 de Outubro de 2018, Oeiras)

- Comunicação oral realizada no Workshop “Co-inovando no sector agrícola e florestal na Europa", na sessão 

“Connecting Operational Groups in Europe“ (Santiago de Compostela, 16 de Novembro)

- Poster apresentado no PHEROFIP (grupo semioquímicos da OILB) (10 a 21 Janeiro, Lisboa)

- Organização de 1º worskhop regional com comunicações orais e dia aberto para apresentação do GO 

(Quinta do Vallado, 13 fevereiro 2019)

- Poster e comunicação oral no evento “Agri-innovation Summit”  organizado pela PEI-AGRI (Lisieux, 24-26 

junho 2019);

- Comunicação oral no World Congress on Engineering 2019 (Londres, U.K., 3-5 Julho, 2019)

http://www.advid.pt/CSinDouro


Obrigada pela vossa atenção

Projecto “Confusão sexual (CS) contra a traça-da-uva, Lobesia botrana (Denn. & Schiff.) em viticultura de montanha:

caso particular da Região Demarcada do Douro (RDD)”financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento

Rural (FEADER) e pelo Estado Português no âmbito da Ação 1.1 «Grupos Operacionais», integrada na Medida 1.

«Inovação» do PDR 2020 – Programa de Desenvolvimento Rural do Continente.


