
A presença e o aumento gradual da população da 
LFM numa determinada área podem ser detectadas 
com o uso da armadilha de feromônio. Os 

feromônios são compostos naturais emitidos pelas 

traças fêmeas da LFM para atrair traças machos para 

acasalamento. O desenvolvimento de compostos 

sintéticos que imitam os feromônios naturais da LFM, 

muitas vezes tratados por isca, são colocados nas 

armadilhas para atrair as traças macho.

As traças capturadas são então contadas. A partir 

destes números, os agricultores ficam a saber 

se a LFM está presente nos seus campos e se há 

necessidade de acções de inspeções adicionais.

A armadilha de funil ou balde (unitrap, armadilha 
universal) é a armadilha preferida para a LFM

 \ tampa verde/funil amarelo/balde branco

 \ as traças machos são atraídas pelo feromônio e 
ficam presas na parte inferior do balde redondo

 \ ara a captura de traças em grandes quantidades, 

deve ser resistente, reutilizável, e em condições 
de ser usado por longos períodos de tempo

 \ podem-se encher com água; atraem abelhas, 
outros insectos, aranhas e rãs

Podem existir outras armadinhas caseiras feitas a 

partir de garrafas de refresco plásticas vazias.

As armadilhas devem ser colocadas no campo logo 

depois do plantio. A contagem deve começar depois 
do surgimento das plântulas, para se detectar a 

primeira chegada das traças. Deve-se escolher um 

local adequado para colocar a armadilha. O local 

escolhido deve ser dentro ou na borda do campo 

de milho, ou numa área aberta nas proximidades. A 

armadilha deve ser pendurada num poste ou ramo 

suspenso a cerca de 1,5 m do solo. Deve-se usar uma 

armadilha em cada 0,5–2 hectares.

As armadilhas deveriam ser verificadas duas vezes 
por semana contando o número de traças da LFM no 

interior:

1. abrir a armadilha de balde desenroscando o

balde transparente situado na parte inferior da

armadilha enquanto se segura com firmeza o

funil amarelo na parte superior;

2. organize uma superfície lisa e limpa, e vire o

balde para despejar as traças nessa superfície;

3. remova as traças e os insectos que não sejam os

da LFM e que tenham ficado presas na armadilha;

4. cuidadosamente conte o número de traças da

LFM, colocando as traças contadas de um lado.

5. se não tiver a certeza de que uma traça é a LFM,

então compare com a imagem.

LAGARTA DO FUNIL DO MILHO
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O NOSSO 
CONTACTO

MAIS INFORMAÇÕES 
Fall-Armyworm@fao.org

Food-chain-crisis@fao.org
www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/

plant-protection/fall-armyworm/

Divisão de Produção e Proteção Vegetal
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Itália.  
Correio electrónico: AGP-Director@fao.org
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NOTA 3 DE ORIENTAÇÃO SOBRE A LFM

Localização: 0°3’51” N / 32°26’49” E

Data de 
verificação

LFM
confirmado

LFM
suspeito

Outras 
espécies

Armadilha 
substituída

Isco 
substituído

Nome do 
isco

15/11/2017 2 4 10 n n

18/11/2017 4 0 5 y y

As iscas de feromônio normalmente tem de se 
substituir em intervalos de 3–6  semanas para se 
obterem os melhores resultados, dependendo 
da temperatura, componentes do feromônio  e 
características da liberação. Isto significa cerca de 
cinco iscas serão substituídas em cada armadilha 
por época de cultivo de milho.

O dosador de feromônio não aberto deve ser 
guardado em sacos estanques, recipientes de vidro 
devidamente selados ou em bolsas de alumínio, de 
preferência dentro numa geleira ou num congelador 
para que a vida útil possa atingir os dois anos. Os 
feromônios deterioram-se rapidamente caso sejam 
expostas a luz brilhante ou a temperaturas altas. 
Por isso, os dosadores devem manter-se dentro das 
suas embalagens seladas até que estejam prontas 
para serem usadas.

Nem todas as iscas a venda são iguais. Diferentes 

empresas usam diferentes números, combinações e 

percentagens dos variados componentes principais 

do feromônio da LFM.  Isso afecta a captura das 

traças machos da LFM e, por isso, a padronização 

das iscas e a identificação das traças tornam-se 

deveras importantes.

Uma armadilha não deve nunca ter mais do que 

uma isca. Para activar a armadilha de balde, 

coloque a isca (um septo de borracha vermelha 

que dispensa o feromônio) na gaiola de cor verde. 

A gaiola é depois introduzida num orifício no topo 

da cobertura verde, que serve de tecto para a 

armadilha de balde. A gaiola é depois coberta por 

uma tampa de cor branca ou verde. Para substituir a 

isca, retire-a, coloque a nova e feche a tampa.

A informação recolhida durante a verificação das armadilha de feromônio deve ser cuidadosamente registrada, 
idealmente no aplicativo móvel da FAO FAMEWS, para que possa ser partilhada e usada para alerta prévio. 
Cada armadilha deve ter um código de identificação único, usando-se o formato padrão (XX999999  em que  XX  
corresponde ao código do país e 999999 corresponde ao número da armadilha, a começar por 0). Este sistema 
pode acomodar até 1 milhão de armadilhas por país.
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