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Flavescência dourada: estratégias 
para melhor controlar a doença 

Flavescência dourada:  
como controlar a doença  
com maior precisão?

A Flavescência Dourada (FD) é uma das doenças provocadas 
por fitoplasmas mais importantes e destrutivas da videira. 
A FD provoca impactos significativos através quer da redu-
ção da vitalidade das vinhas, quer reduções no rendimento e 
ainda na qualidade do vinho. Se não forem aplicadas medi-
das de controlo, a doença espalha-se rapidamente, podendo 
afectar até a totalidade da vinha, em poucos anos. Apesar 
do controlo ser obrigatório na Europa, por se tratar de uma 
doença de quarentena, esta doença continua a disseminar-
-se nas vinhas europeias, o que obriga a uma monitorização 
permanente para detectar novas áreas infectadas.

Uma boa gestão da FD passa pela implementação de uma 
estratégia conjunta, quer sobre o vector, o cicadelídeo 
Scaphoideus titanus Ball, quer sobre a doença, uma vez que 
a vinha tenha sido contaminada pelo fitoplasma. Nas regiões 
infectadas, o controlo do insecto vector e da doença é efec-
tuado de forma conjunta. A efectiva aplicação dos métodos 
de protecção descritos nesta ficha técnica (tratamentos con-
tra o vector, gestão de vinhas cultivadas e/ou abandonadas 
e, quando necessário, implementação do tratamento por 
água quente) é essencial por forma a controlar a FD num 
território e limitar a sua propagação.

Controlo do insecto vector

Oportunidade de tratamento: um ponto-chave

A oportunidade de tratamento é a chave para o sucesso do 
controlo da população de S. titanus na vinha. Este cicadelí-
deo dissemina o fitoplasma da FD de uma vinha para outra, 
muito rapidamente. Assim, por forma a retardar a propaga-
ção da doença, é necessário um efectivo controlo do insecto 
vector nas vinhas, de uma forma concertada e abrangente 
(idealmente ao nível do território).  A fim de determinar qual o 
melhor período para a aplicação de tratamentos insecticidas 
contra a cigarrinha da FD, podem adoptar-se as seguintes 
estratégias:

1- Caixas de emergência*: ferramenta muito eficaz, uti-
lizada para determinar o momento de emergência das pri-
meiras ninfas de S. titanus. Numa parcela onde se tenha 

detectado a presença do insecto em anos anteriores, devem 
ser recolhidos pedaços de madeira de 2 anos de idade (pre-
feridos pelos adultos para efectuarem as posturas), sendo 
estes mantidos numa caixa colocada à temperatura ambien-
te. Uma armadilha cromotrópica deverá ser colocada dentro 
da caixa, a fim de capturar as primeiras ninfas. Após obser-
vação das primeiras ninfas, é determinada a data efectiva 
para o início dos tratamentos insecticidas, a qual se deverá 
posicionar um mês após esse evento.

2- Modelação*: existem modelos de apoio à decisão que 
são capazes de prever, com base na evolução das condições 
climáticas, a evolução de pragas e doenças na vinha, incluin-
do a evolução de Scaphoideus titanus. O modelo de apoio 
à decisão é baseado em observações efectuadas em anos 
anteriores e no histórico de temperaturas diárias. A aplica-
ção destes modelos depende da existência de uma estação 
meteorológica na proximidade da parcela e da introdução de 
dados de observação dos estados de desenvolvimento do 
insecto, por forma a calibrar o modelo ao nível da parcela.

3- A monitorização dos estados de desenvolvimento 
do insecto vector nas folhas é muito importante com vis-
ta à determinação do momento ideal para a realização do 
primeiro tratamento nas vinhas, requerendo muitas vezes, 
apoio técnico especializado. A observação visual das ninfas 
de S. titanus deve ser efectuada, preferencialmente, logo 
pelo início da manhã, observando o lado inferior de folhas 
basais da videira, evitando mover excessivamente a vegeta-
ção. Na Região Demarcada do Douro esta monitorização de 
ninfas deve ser posicionada entre inícios de Maio e inícios de 
Agosto, tendo em conta o período em que se observam as 
ninfas na região (Carlos et al. 2004). A diferente distribuição 
do insecto ao nível regional, resultante do impacto de dife-
rentes factores climáticos, permite abordagens estratégicas 
de monitorização e controlo diferenciadas, consoantes as 
áreas macroclimáticas que tenham sido identificadas.

Morfologia: As ninfas de S. titanus passam por cinco esta-
dos sucessivos de desenvolvimento, desde a sua eclosão até 
ao estado adulto. São facilmente identificáveis a olho nu, por 
possuírem (a partir do estado L2) dois pontos negros trian-
gulares simétricos em posição dorso lateral, na extremidade 
posterior do abdómen (Fig. 1). Podem, no entanto, ser con-
fundidas com as de outro cicadelídeo (Phlogotettix cyclops) 
que também possuem dois pontos negros no segundo e úl-
timo segmento abdominal. Quando perturbada, a ninfa de S. 
titanus evidencia um comportamento típico de saltar, o que 
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permite distingui-la das formas juvenis de outras cigarrinhas 
que possam estar simultaneamente presentes nas folhas de 
videira. Quando perturbadas, a cigarrinha-verde (Empoasca 
vitis) desloca-se lateralmente e e Zygina rhamni move-se ao 
longo de uma linha recta. 

O tamanho do adulto de S. titanus varia entre 4,8 a 5,8 mm, 
tendo uma cor castanho-amarelada e listas na cabeça (de 1 
a 3, de acordo com o sexo). O adulto pode ser igualmente 
confundido com Phlogotettix cyclops (consultar na secção 
das fotos «espécies semelhantes que podem confundir»).

4- Acompanhamento de adultos com armadilhas cro-
motrópicas amarelas: São armadilhas amarelas adesivas 
que podem ser instaladas pelos próprios viticultores nas 
suas parcelas de vinha, para monitorizar em especial insec-
tos adultos que voam, depois de devidamente instruídos so-

bre as diferenças entre os insectos capturados, por técnicos 
especializados (Fig 2.). A cor amarela tem em conta a maior 
atractividade do insecto para esta cor. Estas devem ser colo-
cadas na parcela, quando se tenham observado ninfas de 4º 
e 5º instar nas folhas. 

Em parcelas com historial de FD, podem servir para monito-
rizar o voo e avaliar a densidade populacional de S. titanus.  
(Fig. 3). Em parcelas livres de FD, mas localizadas numa re-
gião onde exista FD, as armadilhas podem servir para vigiar 
a eventual introdução de S. titanus vindos de outras parce-
las, colocando para esse efeito as armadilhas nas bordadu-
ras das parcelas. Este procedimento deve ser implementado 
preventivamente com vista a evitar uma eventual infecção 
por FD.

Para além disso, e para apoiar a tomada de decisão de efec-
tuar um tratamento adicional dirigido aos adultos, o conheci-
mento do período de voo dos adultos poderá ser importante. 
Na RDD, o voo dos adultos decorre normalmente entre Julho 
e Outubro (Carlos et al. 2004).

As armadilhas devem ser penduradas o mais próximo possí-
vel da parede de vegetação da videira, a uma altura de 1.3-
1.5 m, no 3º arame. O número de armadilhas a colocar por 
parcela é dependente do tamanho da parcela, mas também 
do número de vinhas circundantes ou ainda da proximidade 
de eventuais vinhas abandonadas.

Dependendo dos factores acima referidos, recomenda-se a 
colocação de uma média de 5 armadilhas / ha, e a sua mo-
nitorização semanal.

5- Técnica das pancadas: Este método consiste na uti-
lização de um “guarda-chuva entomológico” feito de tecido 
branco que se posiciona sob a copa da videira para a recolha 
de eventuais indivíduos de S. titanus presentes na vinha, os 
quais caem depois de efectuar 3 pancadas fortes na copa 
(sendo posteriormente contados). A eficiência deste método 
é limitada, apesar de ter alguma utilidade nos primeiros dois 

Fig. 2: Armadilha cromotrópica 
amarela (Foto: IFV Sudoeste)

Fig. 3: Monitorização de S. titanus com armadilhas cromotrópicas amarelas numa área com várias parcelas 
de vinha e espécies de Vitis selvagens - número e distribuição de armadilhas (seta branca: movimento poten-
cial de S. titanus; pontos vermelhos: distribuição de armadilhas amarelas)

Fig. 1: Ninfas de S. titanus, L1 (IFV Sudoeste), L3 e L5 (INRA Bordéus)
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Ninfa de Phlogotettix cyclops (INRA Bordeaux) Adulto de Phlogotettix cyclops (IPTPO)

Ninfa de Empoasca vitis (IFV South-West) Adulto de Empoasca vitis (IFV South-West)

Dictyophara europaea (IPTPO) Oncopsis alni (INRA Bordeaux) Hyalesthes obsoletus (hemiptera-databases.org)

Espécies semelhantes que podem confundir

Scaphoideus titanus

Ninfa de Scaphoideus titanus (L1) (IFV South-West) Adulto de Scaphoideus titanus (INRA Bordeaux)
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a três dias de aparecimento dos adultos, porque estes serem 
menos móveis. Após estes dias, os adultos passam a po-
der deslocar-se alguns quilómetros. Nessa situação, é mais 
provável que eles possam ser atraídos pela cor amarela das 
armadilhas. Este método tem, no entanto, utilidade na mo-
nitorização de ninfas existentes na vinha. Outro método al-
ternativo é a aspiração de indivíduos de S. titanus através de 
um equipamento do tipo “aspirador” denominado “D-Vac”.

Estratégias de protecção fitossanitária

De acordo com a região ou o país, existem várias estraté-
gias de protecção que podem ser implementadas contra o 
insecto vector, e consequentemente, contra a FD. O exemplo 

apresentado reporta-se ao modelo seguido em França. 
O primeiro tratamento insecticida é o mais impor-
tante. Tendo por base a monitorização da eclosão das pri-
meiras ninfas, este tratamento deverá ser posicionado um 
mês após a sua eclosão. Este período tem por base o 
período de incubação da FD no interior das primeiras ninfas 
que se alimentaram de videiras infectadas as quais, findo 
esse período, passam a poder transmitir o fitoplasma no mo-
mento em que se alimentam de novas videiras.

O tratamento insecticida deve ser efectuado em toda a área 
foliar da videira (zona de frutificação e lançamentos basais). 
De facto, as ninfas de S. titanus são frequentemente encon-
tradas junto das primeiras folhas do tronco e mesmo sobre 
os “ladrões”, tendo em conta que os ovos foram colocados 

Estratégia com implementação de 3 tratamentos
T1: Um mês após a eclosão
T2: Fim da persistência do T1, objectivo é o de cobrir o final das eclosões
T3: Dirigido aos adultos
Ou 
T1: Um mês após a eclosão ou antes de L4-L5
T2: Dirigido aos adultos
T3: Dirigido aos adultos no final do Verão ou após a colheita, dependendo da população de St

Estratégia com 2 tratamentos (baixa população de St e sem videiras infectadas):
T1: Dirigido às ninfas
T2: Dirigido aos adultos

Estratégia com implementação de tratamentos extras (alta população de St nos anos anteriores)
T0: Tratamento extra em L1 em meados de Maio, antes da floração
T1: Dirigido às ninfas
T2: Fim de remanência do produto T1, objectivo é de cobrir o final do período de eclosões de ninfas
T3: Adultos

Figura 4: Estratégias de implementação de tratamento insecticidas. Adaptado de “Jaunisses à phytoplasmes de la vigne, Grupo de Trabalho Nacio-
nal Flavescence Dorée, 2006”



sob o ritidoma na madeira de 2 anos de idade. Antes da apli-
cação do tratamento, recomenda-se a remoção dos lança-
mentos basais, sendo que o tratamento deve atingir, quer o 
tronco, quer os lançamentos. A aplicação deve ter em conta 

as indicações disponibilizadas pelos serviços de aconselha-
mento agrícola sobre o melhor período de tratamento, assim 
como devem respeitar as indicações específicas de cada 
produto (doses recomendadas).

Produtos

Modo de Produção Biológica - produtos autorizados contra S. titanus

Substância activa Uso autorizado em Países com uso autorizado em viveiro
Piretrina natural France, Hungary, Italy Hungaria e Itália

Azadiractina Italia, Portugal Portugal

Produtos baseados em Azadiratchin

Nome 
comercial

Teor em 
azadiractina

Dose/ha Regulatory status

Neemazal- T/S 10 g/l 2-3 l/ha Uso autorizado em Itália contra uma cigarrinha

ALIGN 10g/l Uso autorizado em Portugal

Tabela 1: Substâncias activas autorizadas contra S. titanus, em Modo de Produção Biológica

Tabela 2: Características dos produtos baseados em azadiractina

Em geral, estas substâncias activas são mais eficazes sob 
as formas juvenis de S. titanus. Além disso, uma vez que 
a persistência não é tão elevada, sugere-se a repetição do 
tratamento, passado uma semana. Os produtos baseados 
em piretrina são mais eficazes ao longo do tempo, se forem 
aplicados pela noite ou ao início da manhã.

Condições de aplicação do piretro**  
(não autorizado em Portugal)

O piretro é uma substância sensível às altas temperaturas e 
à radiação UV. O tempo de semi-vida é estimado em 10-12 
minutos para uma solução de piretro exposta ao sol. Este 
produto tem uma “acção de choque” por contacto por con-
tacto, actuando sobre o sistema nervoso do insecto.sobre o 
sistema nervoso do insecto. Em caso de elevada presença 
de S.titanus na parcela, o tratamento com piretro deve ser 
repetido uma semana após o primeiro tratamento. A aplica-
ção pode ser efectuada em associação com cobre ou enxo-
fre (Sudvinbio, 2013). O piretro é eficaz nos estádios L1 a L3 
de S. titanus. Infelizmente, a eficiência do tratamento com 
piretro é variável, sendo que deve ser efectuada uma mo-
nitorização regular da população na parcela, antes e depois 
do tratamento.

Recomendações para aplicação de piretro

• Aplicar ao final do dia (menor luminosidade e temperatura)

• pH da água <6,8 com um óptimo entre 6,0 e 6,5

• Aplicar rapidamente após a preparação da mistura

• Não utilizar produto guardado há mais de 6 meses

• Aplicar no máximo 3 aplicações durante a fase vegetativa

Controlo da Flavescência dourada em vinhas biológicas

A viticultura biológica baseia-se na prevenção e na imple-
mentação de um sistema de auto-regulação que minimiza 
as doenças e a ocorrência de pragas, aumentando a bio-
diversidade funcional e, consequentemente, minimizando a 
necessidade de intervir. Por exemplo, a flora existente na vi-
nha, segundo Trivellone et al. (2013), tem um impacto sobre 
as populações de S. titanus já que o insecto também existe  
sobre Trifolium repens e Ranunculus repens. Por outro lado, 
a presença de flores, contribui para fomentar a população 
e a diversidade de inimigos naturais como as aranhas, que 
podem reduzir a população destes cicadelídeos em vinhas 
com coberto vegetal.

Flavescência dourada: estratégias 
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Modo de produção convencional- produtos autorizados para tratamento contra S. titanus

Substância activa Utilização em viveiro Nº máx. de aplicações 
/ ano

Países com uso  
autorizado em vinha 

Acetamiprid Itália 3 Itália

Acrinathrin França, Itália, Portugal 1-3 França, Itália, Portugal

Alpha-Cypermethrin França, Itália, Portugal, 
Hungria

2-3 França, Itália, Portugal, 
Hungria

Alphamethrin França França

Azadirachtin Croácia 2 Itália, Portugal, Croácia

Beta-Cylfuthrin França, Itália 2-3 França, Itália, Hungria

Buprofezin Itália 2-3 Italy

Chlorantraniliprole-Thiame-
thoxam

França, Portugal, Hungria 1 França, Hungria, Itália, 
Portugal

Chlorpyrifos-ethyl França, Itália 3 França, Itália

Chlorpyrifos-ethyl+-Cyper-
methrin

França, Itália, Portugal,  
Hungria, Croácia

1-2 França, Portugal, Hungria, 
Croácia

Chlorpyrifos-methyl França, Itália, Croácia,  
Hungary

2-3 França, Itália, Hungria, 
Croácia

Clorpyrifos-methyl+cyper-
methrin

França, Hungria 1 França, Hungria

Cypermethrin França, Itália, Portugal, 
Croatia

2-3 França, Itália, Portugal, 
Croácia

Deltamethrin França, Itália, Portugal,  
Croatia, Espanha

2-3 França, Itália, Portugal,  
Hungria, Croácia, Espanha

Esfenvalerate França, Itália, Croácia 2-3 França, Itália, Croácia

Etofenprox França, Itália 1-3 França, Itália

Fenpyroximate Portugal 1 Portugal

Gamma-cyhalothrin França 3 França

Imidacloprid Portugal 2 Portugal

Indoxacarb Itália 1 Itália

Lambda-Cyhalothrin França, Itália, Portugal,  
Hungria, Espanha

1-3 França, Italy, Portugal,  
Hungria, Spain

Pyrethrum- Abamectin Itália Itália

Spinosyn Hungria Hungria

Spirotetramat Hungria Hungria

Tau-Fluvalinate França, Itália, Hungria 1-3 França, Itália Hungria

Thiamethoxam França, Itália, Portugal,  
Hungria, Croácia

1-3 Portugal, Croácia

Zeta-Cypermethrin França, Itália 1-3 França, Itália

Tabela 3: Sustâncias activas autorizadas em cada país para efectuar tratamentos S. titanus em vinhas e viveiros



A eficácia do controlo biológico de S. titanus tem sido avalia-
da quer através da libertação de inimigos naturais recolhidos 
no seu habitat de origem, e posterior largada em zonas com  
presença do insecto, quer através do aumento das popula-
ções de inimigos naturais locais, mas em ambas as estraté-
gias os resultados têm sido pouco eficazes.

A eficácia de alguns agentes de limitação natural tem sido 
testada contra pragas, incluindo S. titanus. Por exemplo, o 
fungo Lecanicillium lecanii foi utilizado contra formas juve-
nis, tendo-se comprovado a sua virulência contra o 2º instar 
das ninfas do insecto.

Em Itália, sempre que os métodos preventivos não são sufi-
cientes para um efectivo controlo do insecto, os viticultores 
biológicos utilizam produtos naturais permitidos ao abrigo 
do Reg. 889/08, designadamente o piretro e a azadiractina. 
Como explicado anteriormente, estes produtos necessitam 
de ser aplicados respeitando determinados requisitos espe-
cíficos, caso contrário a sua eficácia (especialmente no caso 
do piretro) será muito limitada.

Cuidados com as abelhas e polinizadores

No momento da tomada de decisão da realização de um tra-
tamento insecticida, é importante ter-se em conta a minimi-
zação dos eventuais efeitos secundários face aos polinizado-
res. Deve evitar-se a aplicação de produtos que apresentem 
efeitos secundários para as abelhas no período de floração 
da vinha, devendo igualmente minimizar-se a deriva de calda 
para o coberto vegetal. Além disso, a aplicação destes pro-
dutos deve ser realizada preferencialmente ao final do dia, 
à noite ou ao início da manhã (antes do sol nascer). Em dias 
ventosos, a pulverização deve ser evitada a fim de reduzir 
o risco de deriva. Para além disso, a presença de Metcalfa 
pruinosa ou uma infestação por cochonilhas também incen-
tiva as abelhas a procurar na vinha meladas açucaradas. 
Neste caso, é melhor evitar a utilização de neonicotinóides.

Geralmente o primeiro tratamento é realizado após a floração 
/ início da formação do fruto, para mitigar eventuais efeitos 
secundários nas abelhas. Em Portugal (Região Demarcada 
do Douro), o primeiro tratamento geralmente posiciona-se 
na primeira quinzena de Julho.

Estratégia de protecção  
implementada na vinha
Monitorização das vinhas

A verificação das boas condições sanitárias da vinha é um 
ponto chave na gestão da FD, sendo a sua monitorização 
um dos principais aspectos a ter em conta numa estraté-
gia de controlo, devendo ser implementada quer à escala 
da parcela de vinha, quer ao nível do território vitivinícola, 
através de uma gestão colectiva e concertada. Para que seja 
eficaz, aconselha-se que a monitorização seja organizada e 
controlada por um organismo dedicado a este assunto. No 
entanto, a monitorização deve ser efectuada individualmente 
por cada viticultor na sua própria parcela de vinha, respei-
tando os protocolos de monitorização. No caso da observa-
ção de sintomatologia suspeita, devem ser recolhidas amos-
tras com vista a realização de análises laboratoriais, sendo 
a única forma de distinguir os fitoplasmas da Flavescência 
Dourada do Bois Noir.

Controlo de plantas infectadas

O arranque ou a destruição de videiras infectadas é reco-
mendada, sendo obrigatória na maioria das regiões, por im-
posição de legislação própria (em Portugal, da Portaria n.º 
165/2013, de 26 de Abril). Durante o período de presença 
do vector, assim que seja detectada uma videira infectada, 
esta deve ser imediatamente arrancada. Quanto mais cedo 
a videira infectada for arrancada, melhor, tendo em conta 
que os insectos de S. titanus deixarão de poder alimentar-se 

Fig.4: Sintomas de FD nas variedades Syrah (IFV Sudoeste) e Cortese 
(Maurizio Gily)
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Fig. 5: Sintomas de FD- dessecação nos cachos (IFV Sudoeste) e enro-
lamento característico da folha (IPTPO)

Fig. 6: Disseminação da FD numa vinha, ao longo dos anos

daquela videira, interrompendo-se assim o ciclo de propa-
gação da doença.

O arranque tem de ser executado com rigor, evitando o 
crescimento de quaisquer ladrões ou rebentos posteriores. 
No caso particular dos porta-enxertos, estes são portado-
res que podem albergar a FD sem expressar, no entanto, 
quaisquer sintomas. A erradicação das videiras infectadas 
deve ser conduzida, quer na parcela de vinha, quer fora 
dela. Se o arranque da vinha não é passível de ser efectua-
do de forma rápida, durante a campanha de crescimento 
vegetativo, o mesmo pode ser adiado para depois da co-
lheita, no entanto a videira, ou as partes com sintomatologia 
suspeita, devem ser cortadas o mais rapidamente possível.

A persistência de videiras infectadas na parcela aumentará 
consideravelmente o nível de infecção nos próximos anos.

Evolução da doença

• Aumento da área com presença da FD, de videira a 
videira, em torno do foco inicial

• Aumento rápido de videiras doentes: a quantidade 
de videiras doentes pode ser multiplicada por 10, por 
cada ano (figura 6)

Controlo de vinhas abandonadas

As videiras selvagens podem ser hospedeiras quer da doença, 
quer do vector. Os vários cruzamentos de videiras selvagens 
(Vitis rupestris, V. riparia, V. berlandieri, etc.) e os que se en-
contram entre eles e as videiras europeias, utilizados como 
porta-enxertos, são capazes de hospedar o fitoplasma da FD, 
embora geralmente não apresentem os sintomas típicos que 
apresenta a videira cultivada, ou não apresentam qualquer 
sintoma de todo daí a receberem a designação de “portado-
res saudáveis”. O vector alimenta-se indiscriminadamente de 
todas as espécies do género Vitis, adquirindo o fitoplasma e 
transmitindo a infecção de videiras selvagens para videiras 
cultivadas. Além disso, estas áreas podem servir como refú-
gios para o vector, reduzindo assim a eficácia do seu controlo.

O voo de S. titanus

O insecto adulto é capaz de fazer voos bastante longos sendo 
capaz de se dispersar de uma vinha selvagem para uma  
vinha cultivada (Alma, 2015; Lessio, 2014). No entanto, quan-
to maior a distância entre o surto de vinha “selvagem”, me-
nor é a probabilidade de uma migração para a própria vinha. 
A migração de insectos de fora para dentro de uma vinha é 
também demonstrada pela maior frequência da presença de 
sintomas na bordadura da vinha. A maioria dos insectos mo-
ve-se até 20-30 metros desde a bordadura para o interior da 
vinha, no entanto, nalguns casos, é possível que os adultos se 
movimentem a distâncias superiores, por acção dos ventos 
dominantes (Steffek et al, 2007).



Fig. 8: Estratégia de controlo de videiras selvagens (D. Eberle, 2015)

Limpeza no periodo  
de Inverno

Limpeza na Primavera

Após a colheita, desde o final 
do Outono, até ao abrolhamento 
da videira: limpeza de faixas de 
terrenos em pousio que fazem 
fronteira com a vinha, prestan-
do especial atenção às vinhas 
que trepam pelas árvores. Os 
detritos devem ser removidos e 
queimados. Este passo é muito 
importante já que eles podem 
conter ovos S. titanus, os quais 
poderiam emergir das varas e 
multiplicar-se. Sempre que pos-
sível, remova as raízes da videira 
com uma escavadora.

Maio-Junho: antes da rea-

lização do tratamento in-

secticida contra os estados 

imaturos de S. titanus na 

vinha, é necessário proceder 

à eliminação dos rebentos 

de videiras americanas que 

existam. Como alternativa, 

poderá desvitalizar-se este 

material, pulverizando-se os 

rebentos com um herbicida 

sistémico (2 a 5% de solu-

ção de 360 g / L de glifo-

sato) fazendo com que os 

insectos vectores morram 

por falta de alimento.

* Este protocolo não é per-

mitido em todas as regiões 

vitícolas e, por vezes, é ne-

cessário adquirir licenças 

adicionais.

Como reduzir a presença de vinhas abandonadas?

Não é necessário desmatar. A videira é uma planta que pro-
cura a luz solar, pelo que cresce principalmente na bordadu-
ra de florestas, campos cultivados e estradas. No entanto, se 
lhe permitirem o crescimento e o desenvolvimento de gran-
des sebes, irá amadurecer o fruto e produzir e propagar-se 
por sementes, as quais podem ser dispersadas por acção 
das aves. Isso deve ser evitado. Na tabela 4, apresentam-se 
algumas recomendações de como proceder à remoção de 
eventuais vinhas abandonadas ou selvagens.

CUIDADO: Não destrua as videiras americanas sel-
vagens durante o Verão, já que os adultos podem 
migrar desses habitats para a vinha.

O procedimento deve ser repetido nos anos seguintes, ten-
tando eliminar todas as vinhas americanas.

Flavescência dourada: estratégias 
para melhor controlar a doença 

Tabela 4: Recomendações de como proceder à remoção de hospedei-
ros selvagens no período de Inverno e Primavera



Fig. 7: Sistema mecânico desenvolvido para a confusão sexual de 
S. Titanus (Lucchi et al, 2013)

Foto 9: Aplicação de caulino nas folhas (ADVID)
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Aspectos inovadores na  
estratégia de protecção

Estão em curso pesquisas sobre métodos alternativos para 
o controlo do vector da FD, principalmente para virem a ser 
implementados em modo de produção Biológica, e com o 
objectivo de reduzir a utilização de pesticidas e proteger o 
meio ambiente.

Confusão Sexual (Método Vibracional)

Esta estratégia inovadora, que está ainda em vias de desen-
volvimento, visa impedir o desenvolvimento da população de 
S. titanus, perturbando a sua reprodução. Os adultos comu-
nicam-se através de sinais vibracionais, sendo que os ma-
chos têm um comportamento de “chamada e voo”, emitindo 
uma melodia de «cortejamento», enquanto as fêmeas emi-
tem sinais em resposta aos machos (Mazzoni et al., 2009). 
Este método consiste em perturbar os sinais emitidos pelos 
machos para atrair as fêmeas, impedindo a sua reprodução. 
Um mecanismo que transmite sinais vibratórios através de 
um fio de suporte, reproduzindo os sinais vibratórios pertur-
ba e reduz o nível de chamada masculina, interrompendo o 
dueto masculino e feminino, resultando, consequentemente, 
numa redução significativa de cópulas (Mazzoni et al, 2009).

Estratégia «push pull»

A estratégia “Push and pull” envolve a manipulação do com-
portamento dos insectos através da utilização combinada de 
plantas atraentes e repulsivos, incluindo plantas capazes de 
atrair o insecto vector para uma área onde posteriormente 
serão destruídos. O uso desta técnica contra o vector da FD 
já demonstrou resultados promissores.

Aplicação de óleo de laranja

Outra alternativa ao controle químico de S. titanus é a utiliza-
ção de óleo essencial de laranja. Este produto é utilizado por 
alguns viticultores da Europa para controlar as populações 
de S. titanus, mas de forma a complementar o tratamento 
químico, dado que o óleo essencial não está registado como 
insecticida. O ingrediente activo do óleo de laranja é o ter-
peno D-limoneno, tendo sido identificado como um insecti-
cida natural. O D-limoneno tem propriedades que provocam 
a dessecação das ninfas e pode ser eficaz sobre os estados 
juvenis de S. titanus. A eficácia deste produto ainda carece 
de validação.

Aplicação de caulino

A pulverização com argila caulinítica (Caulino) tem uma fun-
ção repelente em relação às cigarrinhas; mas alguns es-
tudos também provam que existe alguma mortalidade de 
ninfas. É utilizado principalmente em agricultura biológica, 
como forma de complementar a utilização dos insecticidas 
autorizados. Não é uma alternativa, mas pode ser incluído 
numa estratégia conjunta de protecção. O caulino é mais efi-
caz em estádios iniciais do que em adultos. Dado o elevado 
custo do produto e a eficácia moderada, a optimização das 
suas doses de aplicação deve ser promovida.

Agentes de control biológico 

Entre outros agentes de controlo biológico, a utilização de 
endosimbiontes, como bactérias simbióticas do género Wol-
bachia, parece ser encorajador assim como a do género 
Cardinium, a qual é responsável por prejudicar a reprodução 
e o comportamento do vector (Chuche et al, 2017). Esta es-
pécie bacteriana foi encontrada em populações de ambos 
os sexos de S. titanus com alta prevalência (94%) e em dife-



rentes órgãos. Finalmente, S. titanus também pode hospedar 
bactérias simbióticas do género Asaia, transmitidas vertical-
mente por fêmeas e machos durante o acasalamento, que 
podem ser da mesma forma durante a alimentação. Alguns 
autores sugerem a utilização destes simbiontes para dimi-
nuir a capacidade de transmissão da FD pelo S. titanus. Mais 
estudos estão em curso.

Tratamento por Água Quente: 
Utilização em viveiroush pull 
Tratamento de água quente: utilização em viveiro
Em França, Itália, Portugal, Croácia e Hungria existe legis-
lação nacional que impõe tratamentos obrigatórios aos vi-
veiros e, de acordo com o país, legislação mais específica 
para algumas áreas. Nalguns países ou regiões, há regras 
especificas em viveiros, onde está incluída a necessidade 
de efectuarem tratamentos obrigatórios com água quente 
(termoterapia) ou nalguns casos, a proibição de exercer a 
actividade viveirista em regiões com surtos de FD.

O tratamento por água quente tem como objectivo o tra-
tamento do material vegetativo, eliminando a eventual pre-
sença de fitoplasmas e suprimindo outros organismos que 
possam existir na superfície do material. O agente patogéni-
co responsável pela FD (fitoplasma) é sensível ao calor. De-
terminados critérios relativamente aos parâmetros tempo 
de tratamento e temperatura utilizada necessitam de ser 
escrupulosamente cumpridos, para que o fitoplasma possa 
ser suprimido, sem afectar a capacidade de desenvolvimen-
to da planta. O recurso a este tratamento serve para comple-
mentar medidas preventivas como tratamentos insecticidas, 
a eliminação de material contaminado, tendo em conta que 
não existem tratamentos químicos contra o fitoplasma. 

O material de propagação (garfos, varas ou enxertos prontos) 
é imerso num banho de água a 50°C, durante 45 minutos. 
Estes parâmetros permitem eliminar o fitoplasma e matar os 
ovos de S. titanus (existentes sob a casca da madeira de 2 
anos) (Caudwell et al, 1997).

Conclusões

Para que o sector vitivinícola seja mais eficiente no controlo 
da FD, deve haver um adequado conhecimento dos 3 pilares 
envolvidos na luta contra a FD, o controlo do vector, a gestão 
da doença na vinha e nos viveiros e uma regulamentação 
adequada. Sendo uma doença complexa, todos os parâme-
tros são importantes, e um bom conhecimento do vector, seu 
comportamento alimentar e os mecanismos de evolução da 
doença são essenciais para implementar uma estratégia de 
intervenção que permita combater a doença. Além disso, a 
colaboração e o compromisso entre os viticultores, os orga-
nismos oficiais e outros actores da fileira são indispensáveis 
para uma gestão eficaz desta doença.

Flavescência dourada: estratégias 
para melhor controlar a doença 
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