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Resumo 

A monitorizag80 da populag80 adulta de Ceratitis capitata foi estudada na cultura do araga P. littorale 
(=cattleianum) numa area composta por tres pomares formados por arvores com idades distintas. Foram 
utilizadas armadilhas "Easy-trap" com dois tipos de atractivo: feromona trimedlure e atractivo alimentar -
Ferag (acetato de amenia + diaminoalcano + trimetilamina) e ainda, no pomar 1 (composto por arvores em 
plena produgao), garrafas mosqueiras com atractivo tradicional (polpa de fruta e agua). As armadilhas foram 
distribuidas alternadamente por tipo de atractivo. As recolhas foram efectuadas semanalmente e os 
primeiros adultos foram capt urad os no infcio de Maio mas s6 a partir de meados de Julho e que 0 numero 
de capturas justificou 0 aumento do numero de armadilhas. No pomar 1, 0 numero medio de adultos 
capturados por armadilha com a feromona (203,1) foi significativamente superior ao capturado nas 
armadilhas com isco Ferag (134,2). Nos outros dois pomares, em que as arvores se encontram no inicio da 
produgao 0 numero medio de adultos capturados foi significativamente inferior (15,3 e 50,3 com a feromona 
e 26,4 e 49,4 com 0 isco Ferag, respectivamente no pomar 2 e 3) e nao foram observadas diferengas 
significativas entre 0 numero de adultos capturados tendo em conta 0 tipo de atractivo. Ao compararmos 0 
numero medio de adultos capturados em cada um dos tres tipos de atractivos verificamos que, quando 
utilizamos a armadilha com 0 atractivo tradicional 0 numero de adultos capturados foi significativamente 
inferior (3,7),0 que demonstrou a fraca eficiencia deste metodo. 

Palavras-chave: Adultos, Araga, "mass trapping", mosca da fruta, tipos de atractivo. 

Abstract 

Adult populations of Ceratitis capitata were monitored in 1 ha of P. littorale (=cattleianum) (strawberry 
guava) crop area with three orchards, in which the plants had different ages. The traps used, "Easy-trap", 
were baited with two different attractants: the pheromone trimedlure and a food-based attractant - Ferag lure 
(ammonium acetate + diaminoalcane + trimethylamine). In orchard 1 (with trees in full production), "Plastic 
Bottle Trap" with the traditional attractant (fruit pulp and water) were also used. Placement of the traps was 
alternated by attractant type. The traps were monitored weekly from May and the captured C. capitata adults 
were counted and removed. All the traps were in place at the beginning of July, when the number of adults 
captured increased. In orchard 1, the mean number of captured adults with the pheromone trap (203.1) was 
significantly higher than the traps baited with Ferag lure (134,2). In the other two orchards, in which the trees 
are still starting the production cycle the mean number of captured adults was significantly lower (15.3 and 
50.3 with the pheromone and 26.4 and 49.4 with the Ferag lure, respectively for orchard 2 and 3). There 
were no significant differences between the mean numbers of captured adults with the two different baits. 
When we compare the mean number of adults captured by each type of attractant, we notice that when we 
use the traditional lure the number of adults captured was significantly lower (3.7), which demonstrate the 
low efficacy of the method. 

Key words: Adults, fruitfly, kinds of attractants, mass trapping, strawberry guava. 
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Introdu~ao 

Psidium littorale Raddi (Myrtaceae) e uma planta nativa da America do Sui Tropical que se encontra em 
todas as ilhas dos Agores, em pomares mistos ou arvores isoladas. Nos ultimos anos, devido ao aumento 
da procura deste fruto para consumo em fresco ou compota, comegaram a aparecer os primeiros pomares 
de cullura intensiva destas arvores. Tradicionalmente nos Agores, sao cultivadas duas variedades P. 
littorale var. cattlaianum, de frutos vermelhos e P. littorale var. littorale de frulos amarelos. 

A mosca da fruta, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae), e uma praga agricola 
altamente polffaga, cuja larva provoca elevados danos num vasto numero de especies de frutos e vegetais 
(Liquido, 1990). Nos Agores, e uma das pragas mais importantes da fruticultura e aquela que causa maiores 
prejuizos econ6micos na cultura do araga (Medeiros, 2004; Medeiros at al. 2008). 

Existem varios meios utilizados no controlo desta praga, tais como a aplicagao de insecticidas 
convencionais, a utiliza9ao de machos estereis ou usc intensivo de armadilhas com diferenles tipos de 
atractivos para captura de adultos. Nos ultimos tempos, 0 usa intensivo de armadilhas tem sido 0 metodo 
mais utilizado em grandes areas da regiao Mediterranica (Ros et a/. 1999; Carvalho 2001; Navarro-LJopis et 
al. 2008). 

Neste estudo pretendemos fazer a monitorizagao da mosca da fruta no periodo em que ela esta com 
maior actividade, recorrendo ao uso intensive de armadilhas com diferentes iscos e fazer tambem a 
avaliagao dos prejuizos atraves da quantificagao das picadas e numero de larvas existentes por fruto ao 
longo da epoca de frutificagao. 

Material e metodos 

o trabalho foi realizado num pomar de ara9a composto por arvores de duas variedades: P. littorale 
(=cattleianum) vaL cattlaianum com epiderme vermelha e P. littorale vaL littorale com epiderme amarela. 0 
pomar com uma area aproximada de 1 hectare e composto por 3 parcelas em que as plantas estao 
dispostas com um compasso de 2m na linha e 2,5m na entrelinha. 0 pomar 1 tem 2611 m2 e e formado por 
432 arvores com 10 anos, dispostas em 9 lin has, 0 pomar 2 tem 4762 m2 com 850 arvores com 8 anos, 
dispostas em 10 linhas e 0 pomar 3 tem 4387 m2 com 775 arvores tambem com 8 anos, dispostas em 12 
linhas na parte mais larga e 7 linhas na parte mais estreita mas mais comprida. Os tres pomares encontram
se rodeados por pastagem com algumas excep96es: a presen9a de 3 figueiras e de uma pequena cultura 
de capucho, Physalis edulis Sims (Solanaceae) , junto do pomar 3 e algumas plantas infestantes que podem 
ser hospedeiras da mosca. 

Foram usadas armadilhas "Easy-trap" com insecticida (pastilhas DDVP) e dois tipos de atractivo: 
feromona trimedlure e 0 atractivo alimentar - Ferag (acetato de amenia + diaminoalcano + trimetilamina). No 
pomar 1 foram tambem usadas "garrafas mosqueiras" com 0 atractivo tradicional (polpa de fruta e agua). A 
feromona foi renovada a cad a 15 semanas e 0 isco Ferag a cada 10 semanas. As "garrafas mosqueiras" 
foram renovadas semanalmente. 

As armadilhas foram colocadas alternadamente nas Iinhas a uma distancia de cerca de 15 metros 
(espagamento de 6 arvores na linha e de 3 linhas entre armadilhas). No pomar 1 foram instaladas 21 
armadilhas (7 Feromona: 7 Isco Ferag: 7 Garrafas mosqueiras). No pomar 2 foram instaladas 39 armadilhas 
(20 Feromona:19 Isco Ferag) . No pomar 3 foram instaladas 27 armadilhas (14 Feromona:13 Isco Ferag). 

A 9 Maio colocaram-se 10% das armadilhas e a partir de 4 Julho foram adicionadas as restantes de 
acordo com a metodologia descrita por Alemany et al. (2004). As recolhas foram efectuadas semanalmente 
eo numero de adultos foi quantificado. 

De Setembro a Dezembro procedeu-se a recolha de frutos no pomar 1 para a determinagao da 
infestagao dos mesmos ao longo do periodo de frutificagao. Foram colhidos semanalmente, 5 frutos por 
arvore em 6 arvores com frutos amarelos e em 6 arvores com frutos vermelhos, num total de 30 frutos por 
semana e por variedade, colhidos de forma aleatoria. Em laboratorio pesaram-se os frutos e contaram-se as 
picadas. Os frutos foram colocados em copos individuais e posteriormente contabilizou-se 0 numero de 
larvas obtidas por fruto. 

Analise astatfstica 
Os dados em analise foram obtidos a partir de 11 Julho, altura em que se iniciaram as capturas com a 

totalidade das armadilhas. Os dados sao expressos pelo numero medio de adultos capturados 
semanalmente por armadilha, por tipo de isco. Os dados obtidos foram comparados atraves de uma analise 
de variancia a um factor ANOVA seguido de um LSD quando existiram diferengas (P< 0,05) . 0 numero 
medio de adultos obtidos em cada po mar, com os dois tipos de iseo, foram avaliados atraves do teste-t 
emparelhado e 0 numero medio de machos e de femeas capturado semanalmente em eada pomar, em 
cad a tipo de isco foram comparados com 0 teste-\. A comparagao entre os efeitos da praga nas duas 
variedades de frutos foi realizada com um teste-t e as correlagoes foram determinadas atraves de 
correlagao de Pearson (P< 0,05) . Os dados foram previamente transform ados em ...j(x+0,5) (Zar, 1996). As 
analises foram efectuadas com 0 program a SPSS 10.0 Windows (SPSS INC. 1999). 
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Os pontos foram georeferenciados com um GPS porta Iii (Thales navigation) e os dados Iratados em 
ambiente ArcGis 9.3 para elaborac;:ao dos graficos de distribuic;:ao espadal das capturas. 

Resultados e Discussao 

Os primeiros adultos comec;:aram a ser capturados no inicio de Maio mas s6 dois meses depois e que 
as capturas passaram a ser importantes. A partir de Julho 0 numero de adultos capturados ao longo das 
semanas, apresentou uma distribuic;:ao muito heterogenea tendo em conta a semana e a posic;:ao da 
armadilha dentro de cada parcela, tal como foi observado por Alemany et a/. (2004) num estudo efectuado 
num pomar de citrinos na ilha de Maiorca (Espanha). Neste mesmo estudo, estes autores referem ter 
observado um efeito de bordadura, da periferia para 0 interior, 0 que nao foi observado no nosso estudo, 
apesar da existencia de frutos hospedeiros na vizinhanc;:a, tres figueiras e uma pequena cultura de capucho, 
a nascente do pomar 3 (Figura 1). 

Figura 1. Distribuigao espacial das capturas de adultos de C. capitata, por semana, nos Ires pomares de Julho a Dezembro de 2007. 

A maior densidade populacional foi observada no pomar 1, facto que podera estar relacionado com a 
idade das plantas e a maior produc;:ao de fruto por arvore. 0 numero medio de adultos capturados neste 
pomar, foi significativamente superior ao observado nos outros dois, assim como 0 valor obtido no pomar 3 
foi significativamente superior ao obtido no pomar 2 (F=32,3; df=2; P<0,01) (Figura 2, 3 e 4). 
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Figura 2 - Media de adultos de C. capitala capturado$ no pomar 1 com os dijerentes tipo$ de atraclivo 
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Figura 3 - Media de adultos de C. capitata capturados no pomar 2 com os diferentes tipos de atractivo 
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Figura 4 - Media de adultos de C. capitata capturados no pomar 3 com os diferentes tipos de atractivo 

Comparando OS resultados obtidos, em cada um dos pomares, apenas nas armadilhas com a feromona 
e com 0 isco Ferag, verificamos que somente no pomar 1 existiu diferen9a significativa entre os do is tipos 
de atractivo (t=5,1; df=23; P<0,01), enquanto que nos outros pomares as capturas foram semelhantes (t=-
1,1; df=23; P=0,29 e t=0,6; df=23; P=0,56, respectivamente no pomar 2 e 3). 

No pomar 1, tendo em conta os Ires tipo de alractivo utilizados, verificamos que com a "garrafa 
mosqueira" 0 valor medio das capturas foi muilo mais baixo (3,7) e significativamenle diferente dos outros 
dois (F=24,3; df=2; P<0,01) (Figura 2), 0 que demonstra a pouca eficiencia deste meio de controlo 
Iradicional, tal como foi observado por Lopes et a/. (2005). 

No pomar 2 e 3 no inicio da curva de voo, as capluras na armadilha com feromona foram superiores, 
mas com 0 aumento da densidade populacional passou a ser a armadilha com 0 isco Ferag aquela que 
apresentou os maiores valores, 0 que podera estar relacionado com a densidade populacional (Figuras 3 e 
4). 

Ao compararmos os valores oblidos para cada lipo de atractivo tendo em conta os pomares em 
analise, verificamos que nas armadilhas com a leromona os valores obtidos loram todos significalivamenle 
diferentes (F=22,6; df=2; P<0,01) enquanto que com 0 isco Ferag 0 valor obtido na pomar 1 foi 
significativamente superior aos obtidos nos oulros dois pomares (F=10,6; df=2; P<0,01) (Tabela 1). 
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Taoola 1 - Numero de adultos capturados nas armadilhas (media ± erro 
padrao) com os diferentes tipos de atractivos. 

Po marl 

Pomar2 

Pomar3 

Feromona 

203,1±36,1 aA 

15,3±3,1 cA 

50,3±8,9 bA 

Iseo 

134,2±24,7 aB 

26,4±7,3 bA 

49,4±29,9 bA 

Media seguida pela mesma letra minuscula (coluna) nao e 
significativamente diferente, ANOVA; LSD com P<O,05. Media seguida 
pela mesma letra maiuscula (Iinha) nao Ii significativamente diferente, 
teste-t emparelhado com P<O,05. 

Separando os adultos capturados por sexo, verificou-se que nas armadilhas que cantin ham a leromona 
as capturas de machos foram significativamente superiores as das femeas (t=4,4; df=31 ,0; P<O,Ol , t=4 ,2 ; 
df=31,1; P<O,Ol e t=4,6; df=31 ,0; P<O,Ol, respectivamente para 0 pomar 1,2 e 3), tal como seria de esperar 
uma vez que a feromona utilizada era especifica para a captura de machos. Inversamente, nas armadilhas 
com 0 isco Ferag, as capturas de femeas Icram signilicativamente supericres nos pomares 1 e 2, no 
entanto, no pomar 3 nao existiu diferenr;:a significativa entre 0 numero de machos e de femeas capturados 
(t=-2 ,2; df=49,4; P=0,03, t=-2,8; df=31 ,1; P<O,Ol e t=-2,0 ; df=48,5; P>O,05, respectivamente para 0 pomar 
1, 2 e 3). Nas garrafas mosqueiras nao existiram diferenr;:as signilicativas entre as capturas de machos e 
femeas (t=-0,5; df=60,7; P=0,61) (Tabela 2). 

Tabela 2 - Comparagao entre 0 numero de machos e de femeas (media ± erro padrao). capturados com os diferentes tlpos de 
atraetivos, nas diferentes parcel as. 

._ '-- _ ._-_. 
Feromona I sea Garrafa 

Machos Femeas Machos Femeas Machos Femeas 

Pomarl 128,4±28.7A 1,2±0,5B 25,8±7,lB 57,5±12,4A 8,5±2,2A 10.2±2,6A 

Pomar2 10,1±2,4A 0, HO,lB 0.5±O,2B 13,0±4,4A 

Pomar 3 33,5±7,3A 0.2±O.lB 22,6±S,3A 44,2±9,SA 

Media seguida pela mesma letra (coluna, maeho-femea) nao e slgnifieativamente diferente, teste-t com P<O,05. 

Em relar;:ao ao efeito da praga nos frutos, verificamos que os frutos amarelos foram aqueles que 
apresentaram um numero de picadas e de larvas por fruto significativamente superior ao obtido nos Irutos 
vermelhos (t=3,9; df=537; P<O,Ol e t=7,3; df=407,4; P<O,Ol , respectivamente) , 0 que podera estar 
relacionado com a peso do !ruto, dado que tambem a peso do fruto amarelo loi significativamente superior 
ao peso do fruto vermelho (/=6,2; df=509,0; P<O,Ol) (Tabela 3). Nas duas variedades de frutos, loi 
observada uma correlar;:ao significativa entre a peso dos Irutos e 0 nl.imero medio de larvas e entre este e a 
numero de picadas (r=-0,2; P=0 ,02, r=0 ,4; P<O,Ol e r=-0,4; P<O,Ol , r=0,3; P<0,01, respectivamente para as 
frutos amarelos e vermelhos). 

Tabela 3 - Peso dos frutos. numero de picadas observados por frulo e numero de larvas de C. capitata recolhidas por fruto, nas duas 
variedades em estudo: P. littorale var. eatt/eianum (vermelho) e P. littorale var. littorale (amarelo) . 

Variedade fruto 

Amarelo 

Vermelho 

Peso do fruto 

10,6±O,2a 

9,1±O,2b 

-Numero de picadas 

6,2±O,2a 

5,2±O,2b 

Media seguida pel a mesma letra (coluna) nao e significativamente diferente, teste-t com P<O,05. 

Numero de larvas 

10,8±O,6a 

5,S±O,3b 

Fo! nos meses de Setembro e de Outubro que se registaram as valores mais elevados de picadas e de 
larvas par fruto, enquanto que nos meses de Novembro e Dezembro, apesar de os frutos se apresentarem 
picados 0 numero media de larvas por !ruto foi bastante baixo. 

A distribuir;:ao ao longo do ano do numero media de adultes capturados par armadilha e do numero 
media de larvas par frutos foi semelhante tendo-se observado uma correlar;:ao significativa entre estes dois 
parametres (r=0,9 ; P<O,Ol) (Figura 5) . 
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Figura 5 - Padriio de distribui9iio do numero de adultos capturados nas armadilhas €I 0 numero medio de larvas por fruto observados 
de Setembro a Dezembro de 2007, 

Como na natureza todos os anos sao diferentes, serao necessarios mais anos de estudo para verificar 
a eficacia deste metodo no controlo de C, capitata, como foi observado por Ros et al. (1999) num estudo 
realizado em Granada (Espanha). 
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