
MANUAL DE BOAS PRÁTICAS PARA 
COLOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE 
ARMADILHAS SEXUAIS DO TIPO DELTA 

Monitorização do voo da traça-da-uva, Lobesia botrana

A colocação de uma armadilha de atracção sexual do tipo Delta (Figura 1) é 
fundamental para ajudar, por um lado, no posicionamento dos períodos nos 
quais se devem concentrar as estimativas do risco (amostragem de estragos) 
de cada geração da traça-da-uva e, por outro, no posicionamento dos 
tratamentos fitossanitários, em particular dos ovicidas, quando estes se 
revelem necessários.

Figura 1 Armadilha Delta Figura 2 Pormenor da base de cola e da 
cápsula de feromona 

cápsula de 
feromona



Para colocar e acompanhar correctamente uma armadilha sexual 
com o ojectivo de monitorizar a traça-da-uva, deve-se:

1º Instalar a armadilha na vinha antes do início do voo dos adultos (meados 
de Março). Apesar da videira só ficar susceptível ao ataque desta praga a 
partir do estado de botões florais separados (início de Maio), em vinhas 
sujeitas a confusão sexual, esta prática permite verificar, desde cedo, se este 
meio de protecção está ou não a ser eficaz. Neste caso, devem colocar-se 
armadilhas dentro e fora da área sujeita a confusão sexual;

2º Colocar a armadilha na videira por forma a que a sua base esteja 
localizada ao nível dos cachos, no mínimo a 50 cm do solo. Se os cachos 
estiverem localizados mais abaixo (p. ex. vinhas tradicionais), esta deve ser 
colocada no arame de cima;

3º Abrir a base de cola, assegurando-se que a cola está espalhada de forma 
homogénea por toda a sua superfície; 

4º Colocar a cápsula de feromona no centro da base de cola, evitando tanto 
quanto possível, tocar-lhe com as mãos (abrir o pacote e deixá-la cair a base 
de cola);

A armadilha sexual (ou armadilha delta) é composta por um dispositivo 
plástico em forma triangular (delta) geralmente de cor branca, que tem a 
função de proteger o seu conteúdo (base de cola e cápsula de feromona) 
(Figura 2), da acção dos factores climáticos ou de predadores das 
borboletas (p. ex. aves insectívoras). A feromona, semelhante à que é 
libertada pela fêmea para atrair o macho, é produzida em laboratório e 
encapsulada num pequeno dispositivo de plástico, que a liberta 
lentamente durante aproximadamente 5-6 semanas. O objectivo é que os 
machos sejam atraídos pela feromona até à armadilha e que fiquem 
retidos na base de cola. 



5º Fazer observações semanais, retirando 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 (Figura 3); 

6º Remover todos os insectos capturados (borboletas e outros, como 
abelhas e moscas), embora só se contabilizem os adultos de traça-da-uva, de 
modo a que a base de cola fique limpa. Sempre que a base de cola se 
apresente demasiado suja, deve ser renovada;

7º Proceder à substitução da feromona a cada 6 semanas, no caso dos meses 
mais frescos (Março-Abril, Setembro-Outubro), e 5 semanas no caso dos 
meses mais quentes (Maio-Agosto), procedendo também à substituição das 
bases de cola;

 8º Identificar convenientemente o local onde se encontra a armadilha (com 
fita, tinta ou placa própria, por forma a não confundir com outras marcas); no 
ano seguinte, a armadilha deverá ser colocada no mesmo local.

ATENÇÃO!

- Nunca limpar a navalha com os cadáveres dos insectos na base da cepa 
dado que a proximidade dos cadáveres pode influenciar a eficácia da 
armadilha; em vez disso devem usar-se folhas de videira ou papel, que não 
devem ficar na proximidade da armadilha (devem distar pelo menos 50 
metros);

- Não confundir os adultos de traça-da-uva, L. botrana, com outras 
borboletas que  frequentemente caiem na armadilha (Figuras 4, 5 e 6).



As armadilhas sexuais, se bem instaladas e correctamente acompanhadas, 
poderão fornecer informação importante sobre as populações de traça-da-
uva, permitindo o posicionamento correcto das épocas de estimativa do risco 
e, se necessário, dos tratamentos. Adicionalmente, permitem avaliar a eficácia 
da aplicação da confusão sexual.

Figura 3 Adultos de traça-da-uva, L. botrana 
(Família Torticidae)  

Figura 4 Adultos de outras traças (espécie 
não identificada)

Figura 5 Adultos de  Antispila sp. (Família 
Heliozelidae)     

Figura 6 Adulto de nóctua (Família 
Noctuidae)

Identificação correcta das borboletas

Co-financiado pelo Programa de Desenvolvimento Rural – Ministério da 
Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território – Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural – A Europa investe nas zonas rurais


