
* Semanalmente, retira-se a base de cola e, com 
a ajuda de uma pinça, removem-se os adultos 
registando-se o seu número no caderno de cam-
po. 
* Não tocar com as mãos na feromona, uma vez 
que resulta numa perda de eficácia desta.  
* Os adultos recolhidos devem ser colocados a 
mais de 50 metros de distância da armadilha, 
devido ao facto do odor destes poder afugentar 
os adultos presentes na parcela, influenciando 
igualmente a eficácia da armadilha. 
* A duração da feromona é geralmente de 6 se-
manas tendo que, findo esse período, proceder-
se à sua substituição, assim como da base de 
cola. 

 A estimativa do risco é a primeira etapa do 
processo de tomada de decisão  em Protec-
ção Integrada. Esta consiste basicamente na 
quantificação do inimigo ou do estrago provo-
cado por este. Os estragos contabilizados são 
posteriormente comparados com os níveis 
económicos de ataque  (NEA) estabelecidos a 
nível nacional e nalguns casos, a nível regio-
nal. 

As armadilhas são utilizadas em protecção 
integrada como auxiliares na realização da 
estimativa do risco de pragas. A sua função 
consiste na captura de adultos, não havendo 
relação entre estes e a quantidade de estra-
gos verificados no campo. São, no entanto, 
fundamentais na determinação da altura ideal 
para efectuar o tratamento insecticida, se este 
for justificado pelos níveis de estragos conta-
bilizados. Existem dois tipos de armadilhas 
com interesse para utilização na estimativa do 
risco  de pragas no Douro: a armadilha de 
atracção sexual para traça da uva (Lobesia 
botrana Den. & Schiff.) e a armadilha cromo-
trópica amarela para cigarrinhas verdes. 

A armadilha sexual (ou armadilha delta) é 
composta por um dispositivo plástico em for-
ma triangular (delta) geralmente de cor bran-
ca, que tem a função de proteger o seu  con-
teúdeo (feromona e base de cola), da acção 
dos factores climáticos ou de predadores das 
borboletas (aves insectívoras). A feromona, 
hormona sexual libertada pela fêmea para 
atrair o macho, é produzida em laboratório e 
encapsulada numa pequena borracha,  o difu-
sor, que a vai libertando lentamente durante 
aproximadamente  6 semanas. O  princípio de 
atracção pela feromona é utilizado para atrair 
os machos ali existentes para uma base de 
cola onde ficam retidos. 
As armadilhas devem ser colocadas em par-
celas sensíveis ao ataque de traça (ex: ta-
lhões extremes de Touriga Franca, Tinta Ama-
rela) seguindo as instruções que apresenta-
mos na caixa ao lado. 
Desta forma, a armadilha dá-nos uma ideia do 
ciclo da praga, da altura em que temos adul-
tos com actividade sexual e aptos a efectuar 
posturas, podendo por um lado, saber o mo-
mento no qual devemos efectuar a estimativa 
dos estragos (presença de ovos e/ou perfura-
ções) e, por outro,  melhor posicionar e maxi-
mizar a eficácia dos tratamentos fitossanitá-
rios, particularmente os ovicidas. 
Este tipo de armadilha enquadra-se no âmbito 
das armadilhas que funcionam por atracção. 

* A armadilha (armação + feromona + base de 
cola) deve ser colocada em meados de Abril numa 
parcela onde se  tenham verificado problemas 
com esta praga  em anos anteriores, mais ou 
menos no meio do talhão. 
* A armadilha deve ser colocada entre duas cepas 
no segundo arame,  ao nível onde no futuro se 
localizarão os cachos. Após a colocação da arma-
ção,  abre-se a base de cola, verificando se esta 
se encontra espalhada de forma uniforme e, sem 
tocar na feromona com as mãos, coloca-se esta 
deitada no centro da base de cola. O conjunto 
(base de cola e feromona) deve ser colocado no 
interior da armadilha (ver Fig.1.) 

Fig. 1 - Armadilha sexual para acompanhamento de 
traça da uva  

Fig. 2 - Adulto de Lobesia botrana (traça da uva) 

Fig. 3 - Curva de voo (adultos) da traça da uva com registo de ninhos , ovos e perfurações 

Geração 
Estimativa do risco de ataque de traça da uva 

N EA 
Acções a realizar Época  

1ª  

Colocação da armadilha sexual para adultos Abril - 

Observação visual de glomérulos em 100       inflores-
cêcias (2 por cepa X 50 cepas) 

Flores separadas - 
Floração 

100 a 200 ninhos / 
100  infloresc. 

2ª  
Observação visual de ovos viáveis ou perfurações em 

100 cachos 
Bago chumbo-

ervilha 
1 a 10 % cachos 

atacados 

3ª  
Observação visual de ovos viáveis ou perfurações em 

100 cachos Maturação 
1 a 10 % cachos 

atacados 

Quadro 1 - Metodologia para estimativa do risco e NEA definidos para traça da uva (CAVACO et al., 2005) 

                                 Como instalar e acompanhar a armadilha sexual? 

Deve proceder-se à avaliação dos factores de nocividade (casta, condições climáticas que agravem o ataque, importância económica 
da colheita, etc.) 
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A armadilha cromotrópica amarela (Fig 4) 
é uma armadilha que atrai os insectos atra-
vés da cor, interceptando-os numa superfície 
pegajosa, onde ficam retidos. 
Esta armadilha, ao contrário da anterior, é 
pouco selectiva, capturando uma grande 
variedade de insectos  (cigarrinhas, psilas, 
moscas, mosquitos) e até insectos auxiliares 
(sirfídeos, joaninhas, mirídeos, cantarídeos), 
pelo que para além de nos darem uma ideia 
da evolução das pragas, permitem-nos  co-
nhecer a biodiversidade da parcela. 

Na vinha  esta armadilha é usada para ob-
servar a evolução da curva de voo da ci-
garrinha verde (Empoasca vitis e Jacobias-
ca lybica—Fig. 5) e da cicadela vectora da 
Flavescência Dourada (FD) (Scaphoideus 
titanus) (Fig. 6)  

 

Fig. 4 - Armadilha cromotrópica para captura de adultos 
de cicadelídeos 

Fig. 5- Adulto de cigarrinha verde   

Em zonas de intervenção prioritárias (ZIP) 
onde se tenham detectado focos de Flaves-
cência Dourada, deve ser efectuada a moni-
torização do insecto vector desta doença, 
Scaphoideus titanus, sendo a armadilha cro-
motrópica amarela um dos meios mais práti-
cos de o fazer, a partir de meados de Junho. 
Estas devem ser colocadas à razão de duas 
por parcela, localizando uma no meio da 
parcela e outra na bordadura desta, do lado 
dos ventos dominantes. 

No caso da cigarrinha-verde, as armadilhas 
devem ser colocadas de preferência em ta-
lhões extremes que demonstrem maior sensi-
bilidade ao ataque à praga (ex: Tinta Roriz, 
Tinto Cão), seguindo as instruções que indi-
camos no quadro acima. 
Tal como a armadilha sexual, as  cromotrópi-
cas apenas nos dão uma ideia da intensidade 
do voo e da altura do ciclo em que se encon-
tra, não havendo relação directa entre as 
capturas e os estragos provocados pelas 
ninfas. Os insectos adultos contabilizados na 
armadilha irão acasalar, efectuar posturas, e 
passados poucos dias, inicia-se a eclosão 
das ninfas. 
A decisão de tratar deverá sempre ser  toma-
da com base na observação de ninfas nas 
folhas, considerando os níveis  económicos 
de ataque referidos no Quadro 2. 
No seu conjunto, as contagens da armadilha 
e as observações directas de ninfas nas fo-
lhas permitem-nos determinar a melhor data 
para efectuar determinado tipo de tratamento 
(ovicida ou larvicida). 
  
Nota: Para qualquer dúvida na identificação das 
cigarrinhas ou dos insectos auxiliares, capturados, 
devem contactar os técnicos da ADVID. 

Geração 
Estimativa do risco de ataque de cigarrinha verde 

N EA 
Acções a realizar Época  

1ª  

Colocação da armadilha cromotrópica              para 
adultos 

Abril - 

Observação visual de ninfas na pág. Inferior de 100 
folhas (2 por cepa X 50 cepas) ao acaso 

Maio-Junho 
100 ninfas / 100 

folhas 

2ª  Julho 
50-100 ninfas / por 

100 folhas 

3ª  Agosto-Setembro 
50 -100 ninfas / por 

100 folhas 

 

Quadro 2 - Metodologia para estimativa do risco e NEA definidos para cigarrinha verde (CAVACO et al., 2005) 

efeito de atracção da armadilha. 
* Semanalmente a armadilha deve ser subs-
tituída e os adultos interceptados nos dois 
lados da armadilha devem ser contados. O 
seu valor deve constar das fichas de contro-
lo presentes no caderno de campo. 
* Nessa mesma ficha devem ser registados 
os resultados das contagens de ninfas/100 
folhas, efectuadas ao longo do ciclo vegetati-
vo da videira. 

* A armadilha deverá ser colocada por volta 
durante o mês de Abril de modo a interceptar 
os primeiros adultos provenientes dos locais 
de hibernação ( arbustos de folha persisten-
te) 
* A armadilha é pendurada no 2º arame ao 
nível das folhas entre duas cepas. Retira-se o 
papel adesivo dos dois lados com cuidado. 
Deve afastar-se a vegetação em crescimento 
para esta não ficar aí agarrada e impedir o 

                                 Como instalar e acompanhar a armadilha  cromotrópica? 

Deve proceder-se à avaliação dos factores de nocividade (casta, condições climáticas que agravem o ataque, importância económica 
da colheita, etc.) 

NEA (Nível económico de ataque) - é o nível a partir do qual se justifica fazer um tratamento, devido aos 
prejuízos serem superiores aos custos desse tratamento 

Ficha Técnica:   
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Fig. 7—Armadilha  amarela com presença de adultos  
      de S. titanus e cigarrinha verde  

Fig. 6—Adulto de Scaphoideus titanus (vectora da FD)  


