
Contribuição para a adequada 
monitorização da traça-da-uva com 

armadilhas sexuais

A traça-da-uva, Lobesia botrana (Denis 

& Schiff) (Lepidoptera: Tortricidae) (Figura 

1), é praga-chave da vinha na Região 

Demarcada do Douro (RDD) onde 

dependendo dos anos, pode desenvolver 

três a quatro gerações anuais (Carlos et al., 

2018). Nesta região, a importância dos 

ataques deste insecto difere muito entre 

anos, locais e castas podendo, à vindima, 

variar entre 0 e 99% de cachos atacados 

(Carlos et al., 2008). 

A necessidade de aplicar as orientações 

da Directiva 2009/128/CE (Uso sustentável 

dos pesticidas) reforça a urgência do 

desenvolvimento e aplicação de estratégias 

de protecção contra esta importante praga 

da videira que sejam simultaneamente 

eficazes e, contribuam para uma viticultura 

mais sustentável. Neste sentido, o 

adequado uso de ferramentas de 

monitorização da traça-da-uva tem um 

papel  fundamental ,  e  deverá ser  

obrigatoriamente implementado nas 

explorações (Oliveira et al., 2014).

Figura 2 Armadilha sexual do tipo Delta

Figura 1 Adulto de traça-da-uva
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Na monitorização da traça-da-uva usam-se frequentemente armadilhas do tipo 

Delta (Figura 2), nas quais se coloca uma cápsula impregnada com um composto 

químico sintético (acetato de (E,Z)-7,9-dodecadien-1-ilo), semelhante à feromona 

sexual libertada pelas fêmeas para atrair os machos.
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As armadilhas sexuais  representam uma mais valia nas seguintes fases:

1- Monitorização e análise da distribuição espacial e temporal do insecto 

(Howse  et al., 1998; Witzgall  et  al.,  2010); 

2 - Utilização em sistemas de apoio à decisão, como forma de prever o voo dos 

adultos  (Howse  et al., 1998). No caso da RDD, a ADVID, em colaboração com a 

UTAD, desenvolveu um modelo de previsão do voo da traça-da-uva que relaciona a 

acumulação de graus-dia (soma de temperaturas activas) com determinados 

eventos fenológicos da praga (início e pico de cada voo) (Carlos et al., 2018). Esta 

informação permite posicionar os períodos nos quais se devem centrar as 

estimativas do risco (amostragem de estragos) de cada uma das gerações da praga e 

posicionar os tratamentos fitossanitários, em particular os ovicidas, quando estes se 

revelem necessários.

1º Instalar a armadilha na vinha antes do início do voo dos adultos (finais de 

Fevereiro/ inícios de Março). Apesar da videira só ficar susceptível ao ataque da 

praga a partir do estado fenológico de botões florais separados (geralmente em 

inícios de Maio), esta prática fornecerá informação acerca da data de início do voo, 

essencial para apoiar na decisão de colocar os difusores de confusão sexual (no caso 

de se recorrer a este meio de protecção da vinha contra a traça-da-uva) e para 

implementar modelos de previsão;

2º Colocar a armadilha na videira por forma a que a sua base fique ao nível dos 

cachos, no mínimo a 50 cm do solo (Figuras 2 e 3). Se os cachos estiverem localizados 

mais abaixo (p. ex.: vinhas tradicionais), a armadilha deve ser colocada no arame de 

cima; fixar bem a armadilha, por forma a que não caia com o vento;

3º Assegurar que a base tem a cola homogeneamente espalhada por toda a 

superfície; colocar a cápsula de feromona no centro da base de cola (Figuras 3 e 4), 

evitando tanto quanto possível, tocar na cápsula com as mãos (usar luvas ou pinças 

descartáveis ou deixar a cápsula cair na base de cola);

A correcta colocação e acompanhamento de armadilhas sexuais implica:

A armadilha sexual do tipo Delta é composta por uma estrutura triangular 

(geralmente em plástico e de cor branca) aberta nas extremidades, que tem a 

função de proteger o seu conteúdo (base de cola e cápsula de feromona) dos 

factores climáticos ou de eventuais predadores (p. ex.: aves insectívoras). A 

cápsula, colocada no centro da base de cola, liberta lentamente e por um período 

de 5 a 6 semanas a feromona, atraindo os machos de traça-da-uva, que ficam 

retidos na base de cola.



Figura 4 Base de cola com a cápsula de 

feromona no centro.

Figura 5 Adultos de traça-da-uva na base 

de cola.
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4º Inicialmente, fazer observações 

diárias (para detectar a data do início do 

voo) e depois semanais; retirar a base de 

cola do interior da armadilha e, com a 

ajuda de uma navalha, contar e remover 

todos os adultos de traça-da-uva, sem os 

esmagar; remover também outros 

insectos capturados, de modo a que a 

base de cola fique limpa; não  deixar  os 

cadáveres na proximidade da armadilha, 

dado que o odor do material em 

decomposição afasta os adultos de traça-

da-uva; substituir as bases de cola sempre 

que se apresentem demasiado sujas, uma 

vez que a sujidade faz com que percam a 

sua eficácia na captura, por um lado, 

porque deixam de ter cola suficiente para 

reter os adultos de traça-da-uva, e por 

outro, porque os odores libertados pelo 

material que nela permanece repelem os 

insectos;

5º Substituir a feromona a cada 6 

semanas, no caso dos meses mais frescos 

(Março-Abril, Outubro), e 5 semanas no 

caso dos meses mais quentes (Maio-

Setembro), procedendo também à 

substituição das bases de cola; 

6º Georreferenciar o local onde se 

encontra a armadilha ou identificá-lo 

convenientemente (com fita, tinta ou 

placa própria); no ano seguinte, colocar a 

armadilha no mesmo local; este 

procedimento ajudará a avaliar a 

evolução da intensidade da praga ao 

longo do tempo, e no mesmo local.

Figura 3 Armadilha sexual do tipo Delta, 

onde se pode observar a base de cola e a 
cápsula de feromona no seu centro.
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Em conclusão: 

As armadilhas sexuais, desde que correctamente usadas, podem ser uma 

ferramenta de grande utilidade na monitorização dos adultos de traça-da-uva, 

contribuindo para uma estratégia de protecção mais eficaz e racional da vinha. 

Assim, as armadilhas deverão ser colocadas na vinha antes do início da 

emergência dos adultos; no início do ciclo, deverão ser observadas diariamente 

para registo das primeiras capturas, e depois com uma periodicidade semanal. De 

notar que, embora o registo do número de capturas permita ter uma ideia geral da 

evolução da praga, não deve ser visto como um método autónomo, pelo que 

deverá ser complementado com outras metodologias de estimativa do risco 

(observação visual do ataque nas inflorescências e cachos).

No decurso de cada observação, os insectos deverão ser removidos, devendo 

as bases de cola e cápsulas de feromona ser substituídas, conforme necessário. 

No caso de se utilizar a confusão sexual como meio de protecção contra a traça-

da-uva, devem colocar-se armadilhas dentro e fora das áreas tratadas, para que 

seja possível estimar as taxas de desorientação dos machos nas parcelas tratadas. 

De notar que, de acordo com Ioriatti et al. (2011), a inexistência de capturas nas 

áreas tratadas com confusão sexual é um pressuposto necessário, mas 

insuficiente para avaliar a eficácia do uso da confusão sexual, pelo que também 

neste caso é necessária informação adicional obtida por observação visual das 

inflorescências e cachos.

Apesar de serem ferramentas de apoio que devem ser utilizadas em modos de 

produção sustentáveis (Biológica e Produção Integrada) com vista a uma utilização 

mais racional dos pesticidas, as armadilhas apresentam também alguns 

inconvenientes. Um dos principais problemas relaciona-se com o facto de não existir 

uma relação clara entre o número de machos capturados e a intensidade dos 

estragos. Na verdade, vários factores podem afectar a sua capacidade de capturar 

adultos de traça-da-uva:

- a ocorrência de chuva, que afecta o voo dos adultos;

- a proximidade de áreas em confusão sexual (ou de outras armadilhas localizadas 

a menos de 50 m), que "mascaram" o efeito atractivo da feromona da armadilha; 

- a capacidade atractiva da feromona, que diminui ao longo do tempo;

- a existência de sujidade ou inexistência de cola na base de cola;

- a proximidade de parcelas vizinhas com histórico de ataque e/ ou a realização de 

tratamentos insecticidas na parcela, que alteram a dinâmica de desenvolvimento da 

população localizada na exploração.



Identificação dos adultos de traça-da-uva

Para além de machos adultos de traça-da-uva (Figura 6), as armadilhas também 
podem capturar adultos de outras espécies de insectos (Anexo), quer seja 
acidentalmente, ou porque a feromona tem algum poder atractivo sobre essas 
espécies, como é o caso da traça-do-tomate, Tuta absoluta (Anexo - Figura A). Deste 
modo, é importante proceder a uma correcta identificação dos adultos de L. botrana, 
por forma a evitar que se adoptem medidas de protecção desnecessárias.

Assim, os adultos de traça-da-uva, apresentam as seguintes características 
morfológicas (embora algumas obriguem ao uso de lupa binocular):

. 11 a 13 mm de envergadura e 6 a 8 
mm de comprimento, sendo os machos 
ligeiramente mais pequenos do que as 
fêmeas (CABI, 2020); em repouso, 
apresentam uma silhueta semelhante à 
apresentada na Figura 6; 

. cabeça e  abdómen  de  cor creme 
(CABI, 2020);

. tórax de cor creme com manchas 
pretas e uma crista dorsal (Figura 8) de 
cor castanha ferruginosa (CABI, 2020); 

. asas anteriores com coloração 
acastanhada, e manchas de tons 
metálicos de cinza-azulado (ou azul-
chumbo) (Figuras 6, 7 e 8); todos os 
indivíduos apresentam uma barra que 
atravessa transversalmente toda a asa 
(por vezes esta barra é delimitada a 
branco) (Figura 7A e B); quando em 
descanso, forma uma barra completa, 
transversal no centro do indivíduo; 
alguns indivíduos podem apresentar 
ainda uma mancha na forma de um Y 
deitado também de tons cinza-azulados e 
delimitada a branco (Gilligan et al., s/d) 
(Figura 7A e B); as asas posteriores são 
acinzentadas e apresentam uma borda 
de franjas (Figura 9);

Figura 6 Adulto de traça-da-uva, onde se 

podem observar as antenas filiformes, os 
palpos labiais projectados para a frente e o 
padrão das asas anteriores. No canto inferior 
direito,  em tamanho real aproximado.

Figura 7 Asa anterior de adulto de traça-da-

uva, onde se podem observar em pormenor 
os padrões das asas anteriores; em B 
esquematiza-se a forma das manchas 
(adaptado de Gilligan et al., s/d)
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Figura 9 Asas posteriores de adultos de traça-

da-uva onde se pode observar a franja e os 
pêlos frenulares: A - asa de fêmea com três 
pêlos frenulares; B - asa de macho com um 
pêlo frenular.

Figura 10 Cabeça de adulto de traça-da-uva, 

onde se pode observar a armadura bucal (a 
espirotromba sem escamas e os palpos labiais 
projectados para a frente).

. as fêmeas possuem nas asas 
posteriores três pêlos frenulares (que as 
unem às asas anteriores) (Figura 9A) 
enquanto os machos apenas apresentam 
um pêlo frenular  (Figura 9B);

. antenas simples e filiformes (Gilligan 
et al., s/d) (Figura 6);

. palpos labiais projectados para a 
frente (Gilligan et al., s/d) (Figuras 6 e 10);

. espirotromba sem escamas  (Figura 
10); os membros das superfamílias 
Gelechioidea à qual pertence T. absoluta 
(Gelechiidae) apresentam escamas na 
probóscide (Gilligan et al., s/d);

. os machos têm um abdómen mais 
estreito e apresentam um pente anal fino 
de pêlos modificados (Figura 11B) e, 
q u a n d o  p e r t u r b a d o s ,  e x i b e m  
movimentos mais rápidos e nervosos do 
que as fêmeas (CABI, 2020).

A B

Figura 11 Parte terminal do abdómen de 

adultos de traça-da-uva: A - fêmea; B - macho.

Figura 8 Adulto de traça-da-uva, onde se 

pode observar o padrão das asas anteriores e a 
crista dorsal. 

© F. Gonçalves / UTAD © F. Gonçalves / UTAD

© F. Gonçalves / UTAD

A B

© F. Gonçalves / UTAD © F. Gonçalves / UTAD

© F. Gonçalves / UTAD

espirotromba

palpos labiais

♀ ♂

♂♀



Figura A Adultos de traça-do-tomate, Tuta 
absoluta (família Gelechiidae).

Figura D Adultos de Antispila oinophylla 

(família Heliozelidae).
Figura C Adulto de Thaumetopoeinae 

(família Notodontidae).

ANEXO - Exemplos de adultos de outros insectos que podem ser 
capturados nas armadilhas de traça-da-uva
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Figura B Adultos de Idaea degeneraria 

(família Geometridae).

Figura F Adultos de Tortricidae.Figura E Adulto de Sterrhinae (família 

Geometridae).
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