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Avaliação da técnica de confusão sexual em pomares de macieira através do 

monitoramento de adultos de Grapholita molesta utilizando atrativo alimentar

Lenir Caroline dos Santos Ruaro Graciano1; Aline Costa Padilha2; Adalecio Kovaleski3; Chaira 

Castro1

A região sul do Brasil é a principal produtora de frutíferas, especialmente macieiras e pessegueiros, 

Grapholita molesta -

sando danos durante todo ciclo vegetativo da planta. A aplicação de inseticidas ainda é a estratégia 

pelos países. Devido a necessidade de alternativas ao controle químico o uso da técnica da confu-

a incidência da praga nas áreas com aplicação de confusão sexual na safra 2019/2020. Em um po-

mar comercial, no município de Vacaria/RS, foram instalados liberadores de feromônio, sendo eles: 

cetro(*) e isomate(*) e uma área testemunha que recebeu os tratamentos químicos convencionais. 

Para o monitoramento utilizou-se armadilhas tipo delta com atrativo alimentar para as capturas de 

adultos. Os pisos com os insetos capturados eram substituídos semanalmente por novos e encami-

nhados para laboratório para realização da sexagem e a contagem dos indivíduos. Nas áreas onde 

foram instalados os liberadores observou-se uma captura de 522 indivíduos na área com cetro(*) 
(*), sendo que destes 70% foram fêmeas e 30% machos em ambos tratamentos.  

machos. Conclui-se que nas áreas com confusão sexual a captura de machos foi menor devido a 

resultando em uma redução de fêmeas fecundadas reduzindo a população nas gerações futuras.
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