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A confusão sexual – Como funciona?

. Consiste em instalar, na vinha, um conjunto de difusores de um composto semelhante ao
da feromona sexual emitida pelas fêmeas

. Objetivo:  estabelecer uma nuvem de feromona destinada a confundir os machos, 
impedindo ou atrasando o acasalamento, de modo a que não seja produzida descendência 
viável 

???

http://jenny.tfrec.wsu.edu/opm/displaySpecies.php?pn=-80



A confusão sexual – monitorização dos adultos

. A ausência de capturas nas armadilhas sexuais é um indicador “necessário” para mostrar 
a eficácia da CS

… mas por vezes insuficiente 

. a nuvem de feromona pode “silenciar” o sinal emitido pela armadilha (‘trap shutdown’)

. a quantidade de feromona necessária para impedir o macho de encontrar a armadilha 
pode ser menor do que a necessária para o impedir de encontrar a fêmea

. não permite a obtenção de informação acerca da dinâmica das fêmeas 

X

X

… ocorrem com frequência estragos em parcelas sem capturas

Pressuposto é de que se o macho consegue 
encontrar a armadilha…. também conseguem 
encontrar as fêmeas



A confusão sexual – Avaliação da intensidade do ataque

A observação visual de inflorescência/ cachos e avaliação da intensidade do ataque, 
ao longo do ciclo é a forma mais confiável de avaliar a eficácia do método CS



A confusão sexual na RDD – constrangimentos

Tamanho e forma da área tratada

. Tanto mais eficaz quanto maior for a área tratada - áreas mínimas de 5 a 10 
hectares, consoante o declive e a forma das parcelas (em locais com maior 
declive, a área mínima deverá ser maior). 

.Parcelas quadradas são mais favoráveis ao sucesso da CS

A nuvem de feromona movimenta-se com o vento, 
pelo que em locais estreitos, a feromona não 
permanecerá no local em quantidades suficientes

Áreas rectangulares ou irregulares apresentam maior 
extensão de bordadura = maior risco de entrada de 
fêmeas férteis oriundas de outros locais

10 ha

10 ha X

É fundamental aumentar a área de tratamento, sendo evidentes as vantagens 
de diferentes viticultores se organizarem e cooperarem na implementação da 

CS, tal como acontece noutras regiões vitícolas mundiais

10 ha X



A confusão sexual na RDD – constrangimentos

Data da aplicação dos difusores e forma de aplicação

. Colocados nas parcelas antes do início do voo da geração hibernante (primeiro 
voo da praga) – meados de Fevereiro/ inícios de Março

. Amarrados aos talões ou sarmentos das videiras, 
de modo a que a folhagem os proteja da exposição 
direta ao sol e das altas temperaturas 

X

. Não devem ser colocados no 
arame, pois as temperaturas 
elevadas, provocam o 
sobreaquecimento do arame 
comprometendo a uniformidade 
da emissão de feromona X



A confusão sexual na RDD – constrangimentos

Nível populacional inicial da praga

. Em situação de elevada densidade populacional é mais fácil a ocorrência de encontros 
aleatórios entre adultos e consequentes acasalamentos, posturas e descendência

. É fundamental avaliar a evolução da praga através de adequada monitorização dos 
adultos e avaliação dos estragos

. Nos primeiros anos, poderá ser necessário reduzir as populações através do uso 
complementar de inseticidas; 
. poderão ainda ser necessários tratamentos pontuais (apenas onde se justifique… ex
bordaduras)… importância de fazer monitorizar as parcelas individualmente



A confusão sexual na RDD – constrangimentos

Paisagem/ hospedeiros alternativos

. Habitats naturais e/ou semi-naturais (matos, sebes, bosquetes, taludes, outras culturas) 
constituem “desafios adicionais” à prática da CS ….

Reforçar a quantidade de difusores na bordadura (50 -80 m) (cerca de mais 10 a 20%) 

. porque aumentam a extensão da área de bordadura…. maior arrastamento da nuvem de 
feromona;

. locais de ocorrência de hospedeiros alternativos da praga (i.e., trovisco, oliveira, videira 
americana(?)) que poderão potenciar o desenvolvimento da praga 



A confusão sexual na RDD – constrangimentos

Migração de fêmeas acasaladas

. as fêmeas podem acasalar em parcelas não CS, e 
deslocarem-se para o interior daquelas que estão em CS e lá 
efetuar posturas

. A minimização deste problema passa sobretudo pelo aumento da área tratada, como 
forma de reduzir o impacto das áreas de bordadura.

Genitália fêmea virgem

Genitália fêmea fecundada

2019: trabalho com objetivo de analisar a dinâmica das 
fêmeas em particular das acasaladas



A confusão sexual na RDD – constrangimentos

Ciclo biológico da praga

. A atividade dos adultos decorre, entre finais de Fevereiro/ inícios de Março e finais de 
Setembro/ meados de Outubro, período em que a praga é capaz de formar 3 a 4 gerações

. Obriga à necessidade de fazer uma aplicação adicional de difusores a meio 
do ciclo ou à utilização de difusores com maior quantidade de feromona

29 semanas de período de voo
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A confusão sexual na RDD – constrangimentos

Vida útil dos difusores vs temperatura 

. a capacidade dos difusores libertarem feromona depende essencialmente da temperatura; 
altas temperaturas provocam uma rápida libertação de feromona, reduzindo a vida útil dos 
difusores (fazendo com que a quantidade de feromona disponível para ser libertada durante o terceiro voo 

da praga seja muito baixa)

. Desde 2011 que se têm testado difusores com maior quantidade de feromona, e à exceção 
de anos extremamente quentes (ex: 2020), parecem conseguir disponibilizar feromona 
suficiente para cobrir todo o período de voo da traça-da-uva 

Mais resultados nas apresentações:
. A confusão sexual na Região Demarcada do Douro – progresso no uso dos difusores | Cristina Carlos
. New pheromone formulations for mating disruption of Lobesia botrana | Andrea Lucchi

. A perda de feromona é maior nos períodos de Verão e nas zonas de cota mais baixa

2014
30 a 35% 
feromona

2020

3 a 9% 
feromona



A confusão sexual na RDD – constrangimentos

Vento e declive da parcela

. Em áreas com ventos dominantes, a nuvem de feromona tende a dissipar-se e a 
concentração necessária para evitar/ atrasar os acasalamentos dificilmente é mantida 

Mais resultados na apresentação:
. Análise e modelação espacial das parcelas sob confusão sexual contra a traça da uva | José Aranha

Direção dos ventos dominantes na Quinta de S. Luiz (de Oeste para Este) e capturas 
acumuladas ocorridas em áreas tratadas, possivelmente devido ao arrastamento da 
feromona 

. A aplicação dos difusores deve ser adaptada à topografia do local e à velocidade e 
direção dos ventos, reforçando, se necessário, as zonas de bordadura expostas aos ventos 

dominantes



A confusão sexual na RDD – constrangimentos

Casta (Interação praga/planta)

. É fundamental conhecer a capacidade que as castas têm
para favorecer o desenvolvimento de traça-da-uva

. A capacidade atractiva da casta sobre as fêmeas acasaladas poderá ser minimizada 
se for aumentada a área tratada

. Deverá considerar-se o reforço de difusores em parcelas com castas mais sensíveis 
(ex. Touriga Franca)

….. trabalho ainda em curso



A confusão sexual na RDD – constrangimentos

Densidade, sistematização, idade, vigor e operações culturais (fatores que 

influenciam a concentração, homogeneidade e distribuição da feromona)

. Operações culturais como desladroamento e despampa podem fazer desperdiçar a 
feromona adsorvida e permitir maior facilidade da circulação do ar e arrastamento da 
feromona

. A folhagem ajuda a mitigar os efeitos do vento na dispersão da feromona: quando a 
folhagem é escassa, a velocidade do vento aumenta e a nuvem de feromona é 
arrastada mais facilmente 

. Vinhas recém-plantadas não são as ideais para a aplicação da CS pois, devido à baixa 
densidade foliar, permitem uma rápida dissipação da feromona; contudo, aconselha-se 
a sua utilização se a parcela estiver no meio de uma área tratada (por forma a evitar a 
criação de buracos)

. A folhagem funciona como “órgão regulador” da concentração de feromona, ao ser 
capaz de adsorver e libertar feromona (funcionando como pontos de libertação de 
feromona, competindo com as fêmeas) 



É fundamental a correta monitorização das armadilhas e a avaliação dos estragos. É

importante que a pessoa responsável pela observação das armadilhas conheça o inseto

e esteja consciente da importância de uma leitura correta

A eficácia da CS aumenta ao longo de vários anos de aplicação

A confusão sexual na RDD – Principais conclusões

É primordial a correcta e atempada colocação dos difusores (antes do início do 1º voo)

É fundamental a correcta adaptação do método tendo em conta as condições do

território e das parcelas (área a tratar e área envolvente, declive, exposição, casta)

Grande parte dos constrangimentos apresentados pode ser minimizada se for

aumentada a área tratada…..

É fundamental que os diferentes viticultores se organizem e cooperem na

implementação da CS, e que sejam promovidas politicas de financiamento tal como

acontece noutras regiões vitícolas mundiais.
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