
Boletim Informativo 04-10 

ADVID 

 Introdução 

Os insectos roedores têm no Douro uma 

importância relativa, dependendo dos locais, 

da quantidade e tipo de flora infestante exis-

tente e ainda das técnicas culturais usadas no 

controlo dessas mesmas infestantes. 

Embora estes insectos apareçam de uma 

forma muito esporádica, os seus estragos 

podem no entanto assumir dimensões catas-

tróficas quando se combinam factores biológi-

cos da praga com a oportunidade da aplica-

ção dos herbicidas. 

Morfologia / Biologia 

- As nóctuas (ou “roscas”) -  Agrotis sp., Noc-

tua sp. e Spodoptera exigua -  são, no seu 

estado imaturo e no qual provocam o estrago, 

lagartas de hábitos nocturnos com dimensões 

médias que podem atingir os 5 cm de compri-

mento, sendo o estado com 2-3 cm o mais 

observado pelo viticultor (Fig.1). Quando per-

turbadas estas enrolam-se sobre si mesmo 

diminuindo o seu tamanho para passarem 

despercebidas. 

Existem várias espécies de nóctuas, nas 

quais a coloração da lagarta pode ir do verde 

alface ao castanho escuro, apresentando 

geralmente uma lista esbranquiçada de cada 

lado. 

O estado adulto é uma borboleta que mede 

em média 4 a 5 cm e pode, consoante a espé-

cie, apresentar uma multiplicidade de colora-

ções, apresentando geralmente asas  ornadas 

de desenhos. 

- O “casaca de ferro” (ou “pedroto”, “pedreiro”, 

“pedro”) -Otiorhynchus sulcatus - é, no seu 

estado adulto  um insecto de hábitos noctur-

nos de carapaça rija de cor escura com pon-

tuações brancas e comprimento aproximado 

de 1 cm (Fig. 2). As larvas, esbranquiçadas, 

vivem no solo. 

Apesar da maioria das espécies apresentar  

apenas uma única geração, algumas podem 

no entanto, desenvolver uma segunda ou 

ainda uma terceira geração a qual  pode dar 

origem a ataques  de lagartas ao cacho,  por 

altura da vindima,  em situações muito pon-

tuais. 

Ambos os insectos completam o seu ciclo 

anual à custa de infestantes existentes na 

vinha ou nas bordaduras desta. 

Sintomas/ Estragos 

Estes insectos actuam geralmente numa fase 

muito específica da videira (abrolhamento), 

passando o resto do ano despercebidos.  

Neste período, geralmente após as infestantes 

terem sido eliminadas, as lagartas   de nóc-

tuas  passam para a videira , alimentando-se  

preferencialmente dos seus gomos. Uma só 

lagarta  poderá comer desde cinco a seis 

gomos por noite até eliminar  todos os gomos 

da videira.  As lagartas poderão ainda  roer as 

extremidades de pequenos lançamentos ou 

folhas (Fig. 3). 

 Quanto ao casaca de ferro, os estragos, pro-

vocados, neste caso pelo adulto, confundem-

se muitas vezes com os das nóctuas, sendo 

por vezes difícil afirmar qual dos dois insectos 

provocou determinado estrago. À semelhan-

ça das nóctuas, este insecto alimenta-se 

quer dos gomos quer de pequenos lança-

mentos.  

As larvas, que vivem no solo, podem ainda 

atacar pequenas raízes da planta, sendo 

este estrago mais importante em  plantações 

novas ou em viveiros. 

Tais estragos são mais acentuados nos 

anos em que ocorrem abaixamentos da 

temperatura, após o início da rebentação da 

vinha, alongando-se assim o período de 

susceptibilidade da videira. 

Em ambos os casos, o estrago é efectuado 

durante a noite, ou então em dias muito 

encobertos. 

Durante o dia, as lagartas de nóctuas ou o 

casaca de ferro podem ser encontrados na 

base da cepa, debaixo das pedras, da folha-

gem seca, debaixo da casca da videira, ou  

ainda disfarçados sob a própria cepa, devido 

às suas tonalidades escuras. 

Insectos roedores de gomos (actualização)  

Nóctuas e casaca de ferro 

Fig. 1 - Lagarta de nóctua  Fig. 2 - Adulto de casaca de ferro  

Fig. 3 - Gomo roído por nóctua  Fig. 4 - Rebento com ponta roída  
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Condições favoráveis 
Como já se referiu, as nóctuas e os casacas 
de ferro  são insectos que hibernam  e se 
alimentam à custa de  infestantes. 
Na Primavera, quando o controlo das infes-
tantes é  feito tardiamente com recurso a 
uma aplicação de herbicida ou  por qualquer 
outro motivo que condicione a existência  das 
infestantes  (Inverno seco), estes inimigos 
passam para a videira, onde se alimentam de 
forma voraz. De facto, a habitual aplicação 
dos herbicidas imediatamente antes ou no 
início da rebentação da vinha, é um factor 
que induz a intensificação dos ataques. No 
entanto, mesmo sem a aplicação de herbici-
das, constatam-se estragos nas videiras. 
Sabe-se, no entanto, que a presença de 
lagartas está dependente da presença de 
infestantes outono-invernais, necessárias ao 
seu desenvolvimento. 
A existência de matos ou zonas naturais na 
proximidade da parcela poderão também 
contribuir para a existência destas pragas  na 
vinha. 
 

Luta cultural 
Ensaios realizados no Douro (BRANCO & 
FERNANDES, 1986) referem como meios de 
luta cultural, a limpeza total de infestantes 
durante o período que decorre desde  o fim 
do Verão  até à rebentação da vinha. Neste 
estudo verificou-se que vinhas  mantidas 
completamente limpas de infestantes, não 
foram atacadas por nóctuas, ao contrário de 
vinhas onde só tenha sido aplicado o herbici-
da no fim do Inverno/ início Primavera. Em 
produção integrada, esta prática  não é acon-
selhada, pelo que  o ideal será afastar o 
máximo possível a aplicação de herbicidas 

da fase do abrolhamento da videira. 
Nas parcelas tradicionalmente atacadas, 
será conveniente não eliminar  totalmente as 
infestantes,  deixando faixas de erva  na sua 
proximidade para evitar que estes insectos 
ataquem exclusivamente a videira. 
 

Luta química 
Antes de tomar a decisão de efectuar um 
tratamento insecticida dirigido a estas pra-
gas deverão ponderar-se uma série de facto-
res: 
1º-O NEA (nível económico de ataque) defi-
nido para nóctuas é 2-3% de cepas com 
sintomas, sendo que o agricultor deverá ter 
em conta os factores de nocividade 
(condições climáticas existentes, existência 
de mão de obra, disponibilidade de tempo e 
máquinas, custo desse tratamento, etc), pois 
frequentemente é questionada a eficácia do 
tratamento insecticida. 
2º- actualmente, não existem produtos 
homologados no combate às nóctuas, o 
que acaba também por ser um factor de 
nocividade. O enxofre, poderá desempenhar 
algum efeito  repelente neste tipo de insec-
tos.   
No caso do casaca de ferro (coleóptero 
curculionídeo) há que referir a recente 
homologação da substância activa deltame-
trina (consultar Lista de insecticidas homolo-
gados em PI). 
No caso da tomada de decisão da aplicação 
de um insecticida: 
- recomenda-se que a sua aplicação seja 
localizada às cepas atacadas e às vizinhas, 
utilizando débitos elevados  direccionando 
sempre que possível o jacto de forma a que 
a calda restante que não ficou na videira 

caia na base da cepa, local onde se encontra 
o insecto durante o dia. De preferência, 
devem utilizar-se bicos que permitam  a saí-
da de gotas grossas (bicos cónicos de jacto 
cheio). 
- aconselha-se a que a aplicação seja efec-
tuada o mais próximo possível ao entardecer, 
para que, na altura em que o insecto suba 
para fazer estragos, seja submetido ao máxi-
mo de produto. 
As intervenções só  se justificam, quando as 
parcelas têm um historial de ataque, quando 
se observa a presença das pragas e durante 
a fase de maior sensibilidade da videira, uma 
vez que quando os lançamentos se desenvol-
vem (atingindo os 5 a 10 cm de comprimen-
to), estas pragas deixam de causar proble-
mas. 
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Nota: 

Para qualquer dúvida relativamente  a outras 
pragas com sintomatologia semelhante à 
provocada pelas nóctuas e casaca de ferro, 
deverá contactar os técnicos da ADVID. 

Fig. 4 - Gomo roído  ao lado de gomos intactos 

Praga 
Estimativa do risco 

N E A 
Época de observação Método de amostragem Órgãos a observar 

Roscas ou Nóctuas(***)                
(Agrotis sp.)  

Estados B-C Observação visual 100 cepas 
Desde 2-3% de cepas com 

sintomas 

Quadro1– Metodologia para estimativa do risco de nóctuas e NEA referenciado para Portugal (CAVACO et al. 2005) 

Fig. 5 - Lagarta de nóctua  Fig. 6 - Talão com gomos todos roídos por casaca de ferro 
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