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5.1.1 Introdução 
 
A mosca-do-Mediterrâneo (Ceratitis capitata Wied.) (Diptera: Tephritidae) é nativa do Norte de 

África (Bohonak et al., 2001; Cayol et al., 2002; Gasperi et al., 2002), contudo graças à sua elevada 
plasticidade ecológica é uma das principais ameaças do comércio de frutos frescos a nível mundial 
devido principalmente à sua facilidade de adaptação (Carvalho & Aguiar, 1997; Sciarretta & Trematerra, 
2011; Radonjic et al., 2013). Este inseto invade com facilidade novos habitats e o transporte de alguns 
frutos (infestados) não controlados têm permitido a sua rápida proliferação pelo globo, apresentando, 
atualmente, uma distribuição geográfica mundial em consequência da sua capacidade de dispersão e de 
adaptação (Joint FAO/IAEA Programme, 2013). 

A sua importância como praga além de diminuir a produção frutícola e afetar economicamente a 
comercialização deste tipo de produtos agrícolas tem levado ao surgimento de novos produtos e 
metodologias aplicads no seu combate mais amigas do ambiente. Neste aspeto, a aplicação da Diretiva 
Comunitária 2009/128/CE, transposta para o nosso país pela Lei nº 26/2013 de 11 de abril, veio também 
obrigar a uma alteração na postura dos produtores com a introdução da noção de estimativa do risco e 
sua utilização e a uma procura de novas substâncias e formas de combater e limitar as populações desta 
importante praga regional, nacional e mundial dos frutos.  

O recurso às estações com iscos (denominadas “bait stations”) tem sido alvo de vários estudos 
versando a possibilidade de inclusão desta tecnologia no controlo de pragas agrícolas, de onde se 
destacam os realizados em Espanha por Navarro-Llopis et al. (2004, 2007, 2010) e Moya et al. (2010), na 
Tunísia por Bachrouch et al.((2008), em Itália por Franco et al. (2008) e Tabilio (2014). 

Estas novas armadilhas, no caso das denominadas “armadilhas de esterilização ADRESS” (Syngenta), 
contêm um gel alimentar com inseticida (3% lufenurão) e constituem uma dessas novas formas de 
limitar e combater as densidades populacionais dos adultos da mosca do Mediterrâneo.  

O lufenurão é um inseticida que pertence ao grupo químico das benzoilureias e funciona como 
inseticida inibidor da síntese de quitina, atuando por ingestão e contacto, tendo demonstrado bom 
potencial no controlo de C. capitata (Moya et al., 2010; Chang et al., 2012) provocando a inviabilidade 
dos ovos e consequente não-eclosão das larvas, o que conduz a uma redução gradual, geração após 
geração, da população da mosca-do-Mediterrâneo uma vez que interfere deste modod no seu ciclo 
biológico que é interrompido (Syngenta, 2007). 

Todos os trabalhos utilizando este tipo de armadilhas referem a observação e registo de reduções 
nas densidades populacionais dos adultos e, inclusive, reduções significativas na emergência de larvas 
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relativamente ao número de picadas observadas nos frutos (Navarro-Llopis et al., 2004, 2007, 2010; 
Moya et al., 2010; Bachrouch et al., 2008; Di Franco et al., 2008; Tabilio et al., 2014). 

Atendendo a todos estes trabalhos, e uma vez que um dos objetivos do projeto era o de testar 
medidas alternativas às existentes, o presente trabalho foi desenvolvido no sentido da avaliação do 
impacto destas armadilhas, denominadas de esterilização, na diminuição das populações adultas 
selvagens de Ceratitis capitata Wiedemann. 

 

5.1.2 Material e métodos  

5.1.2.1 Monitorização dos adultos 

As armadilhas testadas (Adress) eram constituídas por um chapéu protetor, um tubo perfurado com 
atrativos de 4 componentes e um prato com um gel com 3% de lufenurão (Fig. 5.1). Estas foram 
instaladas à razão de 24 iscos por hectare, seguindo a recomendação do fabricante (Syngenta, 2007), 
numa área total de 44 hectares, situados na zona Norte da Ilha Terceira (Fig. 5.2), mais concretamente 
na freguesia dos Biscoitos, tendo incidido a sua colocação prioritariamente em pomares e quintais de 
pomóideas, prunóideas, citrinos, vinha, figueiras, anoneiras e maracujaleiros. 

 

 

Figura 5.1 – Aspeto da armadilha Adress a ser 
montada. 

 
Figura 5.2 – Localização da área de estudo, na ilha 
Terceira. 

 
De todas estas parcelas foram selecionados 10 pomares/quintais para se realizar as observações. As 

observações quinzenais tiveram lugar ao longo de cinco anos (2009 a 2014). Os 1.056 iscos utilizados 
foram substituídos anualmente conforme estipulado pelo fabricante (Syngenta, (2007) e os resíduos dos 
iscos, recolhidos no fim deste ensaio, foram devidamente acondicionados e entregues ao operador de 
resíduos, certificado para o efeito. 

Além destas parcelas selecionadas foram escolhidas mais 10 parcelas de zonas não abrangidas por 
este trabalho, ou seja, de controlo, também localizadas na freguesia dos Biscoitos, que foram 
acompanhadas durante igual período e da mesma forma, abrangendo também os mesmos tipos de 
culturas. 

As populações adultas de C. capitata foram monitorizadas quinzenalmente com armadilhas Tephri 
(do tipo McPhail), contendo atrativo alimentar denominado de 3C (Biolure) constituído por acetato de 
amónio, putrescina, trimetilamina, e no seu interior foi ainda colocada uma pastilha inseticida (de DDVP) 
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para rapidamente aniquilar os adultos capturados no seu interior (Fig. 5.3), e com armadilhas do tipo 
Delta, com a feromona sexual especifica de C. capitata a trimedlure (Fig. 5.4). 

 

 
Figura 5.3 – Interior de armadilha Tephri (do tipo 
McPhail) com atrativo alimentar (acetato de 
amónio, putrescina, trimetilamina) e uma 
pastilha inseticida (de DDVP). 

 
Figura 5.4 – Armadilha Delta, com feromona sexual 
específica (trimedlure). 

 

5.1.2.2 Determinação das taxas de infestação dos frutos 

Para determinação da percentagem de infestação nos frutos avaliaram-se, por amostragem, 10 
frutos disponíveis por cultura, em cada local de monitorização. 

Para análise estatística dos resultados obtidos, recorreu-se a um software baseado em R (Equipe 
Estatcamp, 2012). Com este software utilizou-se a análise estatística de comparação pareada de 
Wilcoxon, uma vez verificada a impossibilidade de transformação para distribuição paramétrica dos 
acumulativos das capturas sazonais.  

Atendendo à própria dinâmica populacional de praga em questão, cada época de capturas está 
compreendida em julho do ano em análise e junho do ano seguinte, em oposição à definição dos anos 
comuns. 

 

5.1.3 Resultados e discussão 

5.1.3.1 Monitorização de adultos 

Os atrativos alimentares atraem adultos dos dois géneros de C. capitata (machos e fêmeas), mas são 
tendencialmente mais eficazes na atração de fêmeas, capturando mesmo de 10 a 90% mais fêmeas do 
que machos (Epsky et al., 2014). No entanto, como o objetivo principal deste estudo era o de avaliar o 
impacto das estações esterilizadoras (armadilhas Adress) na diminuição das populações desta praga e na 
quantidade e qualidade final dos frutos obtidos nas zonas tratadas, uma vez que são as fêmeas, que ao 
picar os frutos, são as que mais contribuem para a sua desvalorização qualitativa e económica e por isso 
são elas que estão mais relacionadas com este tipo de descritor, foram contabilizadas as suas capturas 
nas armadilhas Tephri (tipo McPhail).  

As armadilhas Delta, com a feromona sexual especifica (trimedlure), permitiram conhcere as 
flutuações de machos nas parcelas estudadas. Isto , pese o facto de acordo com Nakagawa et al. (1970), 
na ausência de machos nas áreas envolventes, algumas fêmeas poderão ser atraídas por este atrativo. 
No entanto, neste ensaio, nenhuma fêmea foi capturada neste tipo de armadilha. 

De acordo com Pimentel (2010), os picos polucionais dos adultos de C. capitata são normalmente 
observados entre Setembro e Novembro de cada ano.  
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Durante o período do presente estudo, os picos populacionais das fêmeas foram observados em 
Setembro (2009) ou Outubro (2010 e 2011), dependendo do ano analisado (Fig. 5.5), enquanto os picos 
populacionais dos machos foram observados maioritariamente em Outubro (Fig. 5.6). 

 

 
 
Figura 5.5 – Número total mensal de fêmeas capturadas nas armadilhas Tephri (tipo McPhail), ao longo das 
diferentes épocas de monitorização, de Agosto de 2009 a Junho de 2014. 

(Legenda: CI – com armadilha de esterilização Adress; SI – controle) 

 
De acordo com os dados gerais obtidos para as capturas das fêmeas, apresentados na Figura 5.5, 

neste estudo, observou-se sempre um incremento do pico populacional anual de 2009 a 2011, mesmo 
após a colocação das armadilhas com lufenurão (ADRESS). Assim, de um modo geral e analisando a 
situação ano a ano e recorrendo ao total acumulado destas capturas, regista-se um incremento 
populacional dos picos anuais nas fêmeas nos dois tipos de parcelas (CI e SI) até 2011 (Fig. 5.5).   

Estes dados contrariam os obtidos por Navarro-Llopis et al (2004, 2007, 2010) que nos seus estudos 
observaram reduções significativas nas densidades populacionais desta praga imediatamente após o 
primeiro ano de instalação deste tipo de dispositivos.  

O incremento generalizado dos picos anuais, obtido nos resultados nas primeiras duas épocas do 
ensaio (2009 a 2011), poderá ser explicado pela dinâmica populacional da praga devido a fatores 
bióticos e abióticos (Bodenheimer, 1951; Fletcher, 1989; Meats, 1989; Liu et al., 1995; Aluja & Rull, 
2009; Vayssières et al., 2009) bem como ter origem no fluxo migratório de adultos provenientes de 
outras populações, de C. capitata, nas proximidades (Nestel et al., 2004; Israely et al., 2005a; Shelly et 
al., 2014). 

De acordo com a Figura 5.6, de um modo geral, a quantidade de machos capturados nas parcelas CI 
e SI foram quase semelhantes. Inclusive, durante a época 2011-2012, a quantidade de machos 
capturados nas parcelas CI foi significativamente superior ao verificado nas parcelas CI (P-value=0.00004 
do Quadro 5.2). 
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Figura 5.6 – Número total mensal de machos capturados nas armadilhas tipo Delta, ao longo das diferentes épocas 
de monitorização, de agosto de 2009 a junho de 2014. 

(Legenda: CI – com armadilha de esterilização Adress; SI – controle) 

 
Nas Figuras 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, apresentam-se os totais acumulados de capturas de fêmeas 

adultas. A partir da sua observação é possível verificar que as parcelas com armadilhas com lufenerão 
(CI) obtiveram, em todas as épocas, um total acumulado de capturas muito menor do que o 
observado nas parcelas sem este tipo de dispositivo, ou seja, nas parcelas de controle (SI).  

 

 
 
Figura 5.7 – Total acumulativo do número de fêmeas capturadas nas armadilhas Tephri (tipo McPhail), de julho de 
2009 a junho de 2010. 

(Legenda: CI – com armadilha de esterilização Adress; SI – controle) 

 
 



53 

 
 
Figura 5.8 – Total acumulado do número de fêmeas capturadas nas armadilhas Tephri (tipo McPhail), de julho de 
2010 a junho de 2011. 

(Legenda: CI – com armadilha de esterilização Adress; SI – controle) 

 

 
 
Figura 5.9 – Total acumulado do número de fêmeas capturadas nas armadilhas Tephri (tipo McPhail), de julho de 
2011 a junho de 2012. 

(Legenda: CI – com armadilha de esterilização Adress; SI – controle) 
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Figura 5.10 – Total acumulado de fêmeas capturadas nas armadilhas Tephri (tipo McPhail) de julho de 2012 a março 
de 2013. 

(Legenda: CI – com armadilha de esterilização Adress; SI – controle) 

 

 
 
Figura 5.11 – Total acumulado do númnero de fêmeas capturadas nas armadilhas Tephri (tipo McPhail) de julho de 
2013 a junho de 2013. 

(Legenda: CI – com armadilha de esterilização Adress; SI – controle) 

 

A curva do total acumulado de capturas das fêmeas nas parcelas com as armadilhas Adress com 
lufenurão (CI) aparece representada na Figura 5.12. Verifica-se que a linha correspondente a estes 
dados está substancialmente deslocada para a direita (ou seja, ao longo do tempo que decorreu o 
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ensaio) e muito abaixo da curva relativa às parcelas de controle (SI). Isto é indiciador da ação limitadora 
em termos populacionais da presença das armadilhas com lufenurão (ADRESS) (CI) comparativamente 
as parcelas sem estas (SI). É de referir que esta discrepância se acentua ao longo do tempo de 
utilização destes dispositivos, o que potencia esse efeito limitador no desenvolvimento das populações 
de C. capitata ao longo dos anos observados, atingindo o seu máximo de eficácia 5 a 6 anos após o início 
da sua utilização (Fig. 5.12).  

 

 
 
Figura 5.12 – Total acumulado do número total de fêmeas capturadas nas armadilhas Tephri (tipo McPhail), durante 
todo o período deste estudo, ou seja, de agosto de 2009 a junho de 2014. 

(Legenda: CI – com armadilha de esterilização Adress; SI – controle) 

 
Ao comparar o número total de capturas de fêmeas adultas e analisando estes valores em termos 

percentuais (Quadro 5.1), de acordo com os valores obtidos, existem elevadas diferenças em termos de 
números de capturas e na percentagem obtida quando se faz a comparação entre os dois tipos de 
tratamentos (CI e SI) (Quadro 5.1). 

Independentemente deste incremento, de acordo com os resultados globais obtidos, as parcelas em 
que foram colocadas estas armadilhas com lufenurão (CI) beneficiaram com a presença destes 
dispositivos, que surgem como uma boa alternativa à aplicação de químicos e ainda com a grande 
vantagem da sua substituição ser por época, ou seja anual, e não de 4 em 4 semanas, como nas de 
monitorização de C. capitata e, em termos de luta biotécnica ou captura em massa, até agora utilizadas 
(Costa, 2007). 

Estas diferenças percentuais nas capturas de fêmeas nas parcelas tratadas e não tratadas (CI e SI) 
mostraram ser estatisticamente significativas (P-values<0.05) (Quadro 5.2). 

De acordo com o Quadro 5.2, existem diferenças estatisticamente diferentes em todas as épocas, e 
nas parcelas com e sem tratamento (CI e SI), quer para as capturas de fêmeas quer para as de machos, 
exceto na última época (2013-2014: P-value=0.08).  

Este tipo de resultado para os machos demarca-se substancialmente do verificado com as capturas 
acumulativas das fêmeas (Quadro 5.2). Uma possível razão para a obtenção deste tipo de resultado 
poderá estar relacionada com o facto de os machos possuírem uma maior capacidade em se dispersar 
enquanto as fêmeas tem um padrão mais agregativo.  
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Quadro 5.1- Quadro comparativo do número total de fêmeas capturadas, nas parcelas com e sem armadilhas com 
lufenurão (armadilhas Adress), ao longo de todo o período deste estudo (2009 a 2014). 
 

Época 
Com isco 

(CI) 
Sem isco 

(SI) 

% de total de capturas nas parcelas 
tratadas (CI) em comparação com 

as parcelas de controle (SI) 

2009-2010 450 531 84.7% 

2010-2011 261 866 30.1% 

2011-2012 834 1226 68.0% 

2012-2013 157 653 24.0%  

2013-2014 10 104 9.6% 
(Legenda: CI – com armadilha de esterilização Adress; SI – controle) 

 
Quadro 5.2 – Comparação entre os valores de P (P values) da análise estatística pareada de Wilcoxon entre as 
capturas sazonais de adultos, quer machos quer de fêmeas, de C. capitata provenientes de parcelas tratadas e não 
tratadas (controle). 
 

Época Fêmeas Machos 

2009-2010 0.003 0.001 

2010-2011 0.00003 0.005 

2011-2012 0.0001 0.00004 

2012-2013 0.008 0.004 

2013-2014 0.009 0.08 

 
Estes resultados são concordantes com os da regressão espacial obtidos por Pimentel et al. (2014c) 

que também demonstraram uma maior tendência dos machos em se dispersar em comparação com as 
fêmeas. A curta distância entre as parcelas CI e SI poderá suportar esta premissa.  

Apesar da distância entre os dois tipos de parcelas ser, nalgumas situações, de apenas algumas 
centenas de metros, embora as parcelas SI estejam fora do alcance dos iscos, na realidade não existe 
nenhuma barreira física que efeticvamente as separe (por exemplo orográfico).  

A reforçar este facto, (Howse et al., 1998; Tan et al., 2014) referem que as paraferomonas possuem 
um raio de atratividade muito maior do que o verificado nos atrativos alimentares e Navarro-Llopis et al. 
(2012) referem que os adultos de C. capitata de outras populações podem ser afetadas por algum 
programa de controlo em larga escala até cerca de 1.3 km de distância. Isto poderá significar que existe 
uma possibilidade de contaminação e então, neste caso, o registo de capturas das fêmeas poderá 
refletir com mais rigor os efeitos das armadilhas com lufenurão (Armadilhas ADRESS) do que o registo 
dos machos. 

 

5.1.3.2 Determinação das taxas de infestação dos frutos 

 
Os resultados da amostragem de frutos são apresentados na Figura 5.13 
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Em 2010, os araçás foram 
os frutos que se mostraram 
mais infestados registando-
se 207 larvas/kg e 40 
larvas/kg, nas parcelas com 
armadilhas com lufenurão 
(armadilhas Adress) (CI) e 
nas parcelas sem estes 
dispositivos (SI), 
respetivamente (Fig. 5.13). 

A partir do 2º ano de 
ensaio, este fruto (araçá) 
apenas aparecia afetado nas 
parcelas controle e no final 
deste ensaio já não foi 
registada qualquer 
infestação nos dois tipos de 

parcelas. No último ano de ensaio, o figo foi o único tipo de fruto que registou infestação (6,3 larva/kg) e 
esta ocorreu unicamente também nas parcelas de controle. 

É de referir o caso das nêsperas e dos figos, tidos como grandes e importantes hospedeiros desta 
praga e que nas parcelas com armadilhas com lufenurão (CI) não registaram qualquer infestação nos 
seus frutos, o que denota uma enorme diferença em relação à situação antes da instalação do ensaio e 
que é normal na maioria das situações em que estes dois hospedeiros estão presentes em diferentes 
locais por toda a Ilha (Fig. 5.13). 

É importante realçar que no início do ensaio os frutos amostrados, nos dois tipos de parcelas (CI e 
SI), apresentavam várias picadas, mas com o decorrer do tempo, os frutos amostrados foram 
apresentando cada vez menos sintomas de ataque da mosca do Mediterrâneo.  

Estas observações de campo são coincidentes com os resultados apresentados na Figura 5.13, uma 
vez que a infestação de frutos também diminuiu ao longo dos anos estudados. Esta relação foi também 

reportada por Navarro-Llopis et al. (2004, 2007, 2010) e Moya 
et al. (2010) em Espanha, por Bachrouch et al. (2008) na 
Tunisia, por Franco et al. (2008) e M.R. Tabilio (2014) em Itália, 
mas apenas para as parcelas tratadas. 

Dos frutos amostrados nas parcelas tratadas, e das poucas 
larvas que efetivamente se conseguiram observar a atingir o 
estado de pupa e depois de aí emergir o adulto, observou-se, 
num dos casos, a emergência de uma fêmea com defeitos 
anatómicos a nível das asas (Fig. 5.14).  

Estas deformações anatómicas nas asas dos adultos 
recolhidos a partir dos frutos provenientes de parcelas com 
este tipo de armadilhas esterilizadoras no campo (CI), têm sido 
já reportadas e a sua origem pode ser uma consequência do 
tipo de dieta alimentar ou hereditária (Chang et al., 2007).  

Considerando que neste ensaio foi utilizado um dispositivo 
que contém um gel alimentar com um inseticida que é um 
regulador de crescimento de insetos, este inseto com este tipo 
de anomalia poderá também ser resultado da ação do referido 
gel com inseticida. 

 
Figura 5.13 – Taxas de infestação de frutos afetados por C. capitata, na zona 
dos Biscoitos, na ilhaTerceira (expressos em número de Larvas/Kg de frutos). 
(Legenda: CI – parcelas com armadilha de esterilização Adress; SI – controle) 

 
Figura 5.14 – Aspeto da fêmea adulta de 
C. capitata com evidência do defeito 
anatómico nas asas, proveniente de 
frutos amostrados em parcelas com 
armadilhas com lufenurão (CI). 
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Aos dados obtidos foi realizada uma análise estatística Wilcoxon sobre os níveis de infestação de 
todos os anos. Os resultados dessa análise evidenciaram uma diferença significativa (p-value=0,02) entre 
as parcelas tratadas (CI) e não tratadas (SI). 

É também importante ter em conta que, de acordo com as especificações técnicas destas armadilhas 
ADRESS com lufenurão, o combate aos adultos de C. capitata com recurso a este tipo de armadilhas, 
deverá ser complementado com a aplicação de um inseticida homologado para o efeito, por exemplo, 
como a lambda-cialotrina, sempre que se verifique populações adultas de C. capitata superior a uma 
média de 0,5 machos/armadilha /dia. Contudo, durante todo este ensaio, não foi efetuado nenhum 
tratamento extra com o referido inseticida. Para que tal acontecesse, seria necessário que todos os 
proprietários de árvores de fruto localizadas dentro dos 44 ha de área de estudo se empenhassem de 
igual forma e isso seria, na prática, praticamente impossível de realizar. 
 

5.1.4 Conclusões 
Os resultados da monitorização dos adultos de C. capitata ao fim de 5 anos deste estudo, sugerem 

que, em média, houve uma redução dos níveis populacionais de adultos de Ceratitis capitata 
Wiedemann nos locais onde as armadilhas de esterilização (armadilhas Adress) foram instaladas. 
Apesar desta redução não ter sido progressiva ao longo do tempo, devido à própria dinâmica 
populacional da praga, registou-se uma evolução significativa entre a situação inicial onde se verificava 
uma diferença máxima de 1% entre os locais com e sem armadilhas Adress (CI e SI), esta aumentou para 
mais de 50%. Apesar da elevada probabilidade de contaminação dos machos entre parcelas tratadas e 
de controle, os resultados indicam que o método testado é promissor para a sua aplicação em larga 
escala. 

No entanto, há que ter em conta que se trata de um dispositivo que usa atrativos visuais e químicos 
que embora referidos como estando direcionados para este tipo de praga, poderão eventualmente 
atrair outros insetos. Assim sendo, seria recomendável, caso seja efetivamente aplicado durante 
períodos de tempo mais longos, que haja um plano de monitorização e avaliação do impacte da 
colocação destes dispositivos na fauna auxiliar, incluindo as abelhas. 

Paralelamente, ao nível de infestação de frutos, observou-se uma quebra generalizada nos dois 
tipos de locais ao longo deste estudo e, de facto, a análise de infestação de frutos demonstra o efeito 
direto do tratamento nas parcelas tratadas (CI) uma vez que estas apresentam menores taxas de 
infestação em comparação com frutos amostrados em parcelas de controle (SI) logo nos dois primeiros 
anos de estudo. Nas parcelas tratadas, registou-se níveis de infestação mais baixos em anos que as 
densidades populacionais foram mais altas e nenhuma infestação quando as densidades populacionais 
foram mais baixas ou quando os picos populacionais foram mais tardios. 

Apesar da área de estudo deste trabalho (Biscoitos, ilha Terceira) não ser possível de comparar em 
termos de tamanho e de disponibilidade de hospedeiros com outras áreas específicas onde este tipo de 
estudo foi já realizado como por exemplo, na área com maior extensão de cultura, utilizada por 
Navarro-Llopis et al. (2010).  

Além disso, é muito difícil obter um conhecimento profundo da área a tratar sem um levantamento 
prévio de todos os hospedeiros existentes e do seu grau de infestação por C. capitata. A elevada 
heterogeneidade das fruteiras e das potenciais plantas hospedeiras desta praga mostra a importância 
de haver um conhecimento profundo da área a tratar, porque isso pode representar uma um verdadeiro 
entrave ao sucesso total de qualquer tentativa de controlo desta espécie. No caso deste trabalho, como 
na área tratada existem alguns pomares abandonados com árvores de fruto ainda com capacidade 
produtiva. Este facto só foi conhecido quando a maioria das estações esterilizadoras estavam já 
instaladas e nessa altura já não foi possível alterar o protocolo do ensaio previamente delineado. 

É ainda importante referir a opinião manifestada pela população relativamente à evolução 
observada nas suas árvores de fruto dos seus quintais, referindo que conseguiram obter frutos com 
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baixas ou poucas infestações nos vários anos consecutivos em que decorreu este estudo, quando antes 
da colocação deste tipo de dispositivos isso era raro e impossível de obter frutos sãos, ou seja, sem 
ataques de C. capitata. Esta situação já não ocorria há muitos anos e alguns dos produtores, que 
participaram no ensaio, consideravam a hipótese de remover as suas árvores de fruto antes de se iniciar 
a testagem e colocação deste tipo de armadilhas nas suas parcelas. 

De uma forma geral, os resultados obtidos indicam que o dispositivo ensaiado é promissor para 
uma aplicação generalizada. No entanto, há que ter em conta que se trata de um dispositivo que usa 
atrativos visuais e químicos que poderão, eventualmente, atrair outros insetos. Assim sendo, seria 
recomendável, caso se enveredasse pela sua aplicação generalizada e durante períodos de tempo mais 
longos, que seja implementado um plano de monitorização de toda a fauna auxiliar, em particular de 
predaores e parasitóides, incluindo também os insetos polinizadores como as abelhas. 
  


