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Introdução 

A Flavescência Dourada (FD) é uma doença grave causada 
por um fitoplasma, que pertence ao grupo dos chamados 
“amarelos”. A FD é disseminada por um insecto vector, o 
cicadelídeo Scaphoideus titanus Ball, e ainda transmitida 
por material de propagação vegetativo infectado através de 
garfos e/ou estacas recolhidos em plantas doentes, durante 
o período de latência dos sintomas. O tratamento por água 
quente (termoterapia) realizado ao material de propagação 
vegetativo pode evitar este risco de contaminação.

Princípios

A termoterapia é aplicada a material em repouso vegetativo 
com o objectivo de eliminar eventuais fitoplasmas, suprimin-
do simultaneamente eventuais doenças ou pragas que exis-
tam superficialmente.

O agente patogénico (fitoplasma) responsável pela FD, é 
sensível às elevadas temperaturas. A duração do tratamen-
to e a temperatura utilizada no mesmo, são extremamente 
relevantes para a supressão do fitoplasma, sendo que, se o 
tratamento for aplicado correctamente, não afectará a capa-
cidade de desenvolvimento vegetativo da planta.

O tratamento por água quente foi proposto pela primeira vez 
em 1966 por Caudwell, com o objectivo de eliminar fitoplas-
mas (FD e Bois Noir) de material em repouso vegetativo. 
Diversas experiências científicas demonstraram a eficácia 
deste tratamento contra patogénios (Caudwell et al, 1990; 
Tassart-Subirats et al, 2003; Mannini et al, 2009).

A submersão das plantas em água quente parece ser um 
tratamento complementar essencial, por forma a limitar a 
disseminação da FD (e Bois Noir), garantindo a sua quali-
dade sanitária.

Objectivo

O objectivo do tratamento por termoterapia é o de eliminar 
o fitoplasma da FD eventualmente presente no material ve-
getativo, a fim de limitar a sua propagação, sem afectar o 
desenvolvimento vegetativo.
 

Condições de aplicação

Duração do tratamento 

A duração do tratamento pode variar entre 45 a 65 minutos, 
de acordo com a temperatura utilizada. Dependendo do país 
onde é aplicado, são utilizados diferentes metodologias:

• 45 minutos a 50°C (Mannini et al 2009; Caudwell et 
al, 1990; Caudwell et al, 1997; Tassart-Subirats et al, 
2003). Estes parâmetros permitem eliminar o fitoplas-
ma e ter um efeito parcial sobre os ovos de S. titanus 
(presentes sob a casca) (Caudwell et al, 1997; Linder et 
al, 2010).

• Total 65 minutos: 25-35°C durante 10-20 minutos, 
depois 50°C durante 45 minutos. O primeiro banho 
permite preparar estacas de madeira por imersão de 
tecidos sendo o tratamento efectivo depois aplicado a 
50°C, durante 45 minutos (Piano S. e Costa C., 2017).

Procedimento

O tratamento por água quente deve ser realizado na fase 
de armazenamento em câmara frigorífica, antes de proceder 
à enxertia (no caso de garfos) ou à plantação (no caso de 
enxertos-prontos).

Tal como descrito na tabela, cerca de 12 horas antes do 
tratamento, o material vegetativo precisa de ser aclimatizado à 
temperatura ambiente, e após o tratamento, colocado de novo 
na sala de armazenamento, com elevada humidade relativa.



Não se devem realizar tratamentos fungicidas simultanea-
mente ao tratamento por água quente. 

No transporte do material tratado, devem utilizar-se em-
balagens com arejamento, boa hidratação e temperatura 
controlada.

Resultados 

As plantas tratadas com o tratamento por água quente (a  
50° C durante 45 min) mostraram, após um ano, boa vi-
talidade em cerca de 75% do material tratado (Mannini et 
al, 2009) e a ausência de sintomas de FD. Pelo contrário, o 
tratamento efectuado a 52°C, durante 45 min, pode induzir 
como efeito secundário uma redução de mais 10% na taxa 
de pegamento (Mannini et al., 2009). 

Um dos efeitos secundários que pode acontecer é 
um atraso no desenvolvimento vegetativo em en-
xertos prontos tratados, que pode ir até um mês.

O tratamento com água quente (a 52°C), também tem um 
efeito sobre o fitoplasma de Bois Noir, um efeito parcial sobre 
ovos de cigarrinhas, tripes, doenças bacterianas (Agrobacte-
rium vitis, Agrobacterium tumefaciens, necrose bacteriana, 
Xylophilus ampelinus (Bazzi et al, 1991; Hamilton R., 1997; 
GTNFD, 2006), sob a filoxera, sendo também eficiente contra 
a Xylella fastidiosa (EFSA, 2015, Bloy, 2016).
A termoterapia permite ainda reduzir a presença de fungos 
do lenho da videira, designadamente, Phaeomoniella chlamy-
dospora (Pch), Diplodia seriata (Ds), Neofusicoccum parvum 
(Np) e Botryosphaeriaceae sp. (Elena et al, 2015 ,Larignon 
et al, 2009, Viguès et al, 2009). A eficácia da termoterapia 
está, contudo, relacionada com a idade do material, sendo 
mais eficaz quando o tratamento é aplicado em material de 
um ano de idade.

Figura 1: Preparação do material vegetativo para o tratamento por termoterapia
(IFV Sudoeste)

Recomendações :

O tratamento deve ser realizado num 

equipamento próprio, adaptado para o 

efeito (Figura da capa) submergindo o 

material vegetativo num banho de água 

quente por 45 minutos a 50 °C (±0.5). 

A utilização de outros períodos tempo-

rais ou de outras temperaturas pode 

induzir falta de vitalidade das plantas 

submetidas ao tratamento. 

É importante fazer-se um controlo da 

eficiência do equipamento, verificando 

se o fluxo de água quente em torno do 

material vegetativo é contínuo e regular, 

mantendo as temperaturas constantes 

(verificação através de sensores, tal 

como indicado na figura abaixo). Deve 

ter-se também um especial cuidado na 

aclimatação do material antes do tra-

tamento, com vista a evitar choques 

térmicos.



Pontos chave / riscos associados 

Tendo em conta a inexistência de tratamentos químicos 

contra fitoplasmas, o tratamento por água quente é funda-

mental numa estratégia de erradicação da FD, complemen-

tada com a realização de tratamentos insecticidas contra 

o vector. A fim de assegurar a eficiência do tratamento e 

preservar o material de propagação vegetativo, várias condi-

ções devem ser respeitadas:

•  Qualidade do material de propagação

O material vegetativo deve estar bem lignificado e apresen-

tar o máximo de reservas possível. Os garfos ou porta-en-

xertos devem ter sido armazenados nas melhores condições 

de temperatura e humidade relativa, após a sua recolha, evi-

tando situações que conduzam a eventual desidratação ou 

perda de reservas. 

Deve ter-se em conta as de diferenças de sensibilidade 

existentes em diferentes variedades (provavelmente devido 

a um diâmetro maior ou menor dos rebentos, a medula mais 

ou menos expandida ou conteúdo diferente de substâncias 

de reserva).
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Figura 2: Equipamento de tratamento por água quente nas instalações (foto de IFV Sudoeste)



Figura 3: Controle dos parâmetros de temperatura e duração do tratamento (foto de IFV Sudoeste)

• Fiabilidade do equipamento utilizado  
no tratamento

Deve haver circulação permanente da água, por forma a 

assegurar que a temperatura seja homogénea dentro do 

banho de água quente. A temperatura precisa de ser man-

tida constante e homogénea (as sondas devem controlar a 

temperatura no banho) com uma variação aceite de +/- 0.5° C 

(GTNFD, 2006). É importante renovar frequentemente a água 

utilizada no banho, de acordo com a frequência dos trata-

mentos. O factor que determina o sucesso desta operação é 

o controlo da combinação do tempo e da temperatura, moni-

torizados durante o tratamento, tal como indicado na Fig. 3.

• Processo operacional

Submergir a planta em água quente tem um efeito de 

choque térmico que pode modificar o estado fisiológico do 

material de propagação vegetativa. A fim de evitar proble-

mas no abrolhamento (atrasos), falta de vitalidade ou mesmo 

a mortalidade de plantas, as condições acima necessitam de 

ser respeitadas.

A combinação do tempo e temperatura é o factor mais im-

portante na eficiência do tratamento por água quente. Se a 

combinação de 50°C por 45 minutos não for respeitada, os 

gomos podem apresentar degeneração celular localizada e 

alteração total até 60°C. O tratamento com água quente a 

50°C não induz alterações nos tecidos lenhosos ou pertur-

bação da condutividade hidráulica (Remolif et al., 2014).



• Proibição da circulação do material infectado por 
fitoplasmas

A FD é uma doença de quarentena, podendo a circulação de 

material infectado representar um grave problema, já que 

poderão existir vectores potenciais no local de destino.

A aquisição de material tratado por termoterapia é forte-
mente recomendada aos produtores europeus, em 

especial para aqueles localizados em áreas onde a FD ainda 

não está presente. 

Na presença do vector (S. titanus), uma única planta in-
fectada pode gerar uma ampla infecção numa re-
gião.

Mais informações
www.winetwork-data.eu

Fichas técnicas : 

• Guia de boas práticas na gestão da FD

• Como gerir com maior precisão a FD

Video seminar: State of the art of scientific research on 
Flavescence Dorée (François-Michel Bernard, IFV)
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http://www.winetwork-data.eu
http://www.winetwork-data.eu/en/video/state_of_the_art_of_scientifical_research_on_flavescence_doree_sc_16038.htm
http://www.winetwork-data.eu/en/video/state_of_the_art_of_scientifical_research_on_flavescence_doree_sc_16038.htm




Trabalho realizado em conjunto pe-
los agentes facilitadores do projecto 
Winetwork. Os dados apresentados 
sobre as práticas implementadas re-
sultam da recolha efectuada junto 
dos representantes do sector, através 
de 218 entrevistas e de revisão de li-
teratura científica.
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