AGRADECIMENTOS
À população do concelho de Angra do Heroísmo e da freguesia dos Biscoitos, bem como produtores
frutícolas que cederam acesso às suas propriedades para a realização destes trabalhos.
À FRUTER, em especial aos seus técnicos pelo seu envolvimento nestes trabalhos e aos seus
produtores frutícolas que cederam acesso às suas propriedades para a realização deste trabalho.
À Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, Direção Regional de Agricultura e aos Serviços
Desenvolvimento Agrária da Ilha Terceira e de São Jorge pelo envolvimento dos seus técnicos neste
trabalho e pela disponibilidade de condutor e veículo que permitiu a para a realização de muitos destes
trabalhos.
A Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, Direção Regional de Agricultura que apoiou
financeiramente a testagem das armadilhas de esterilização ADRESS na ilha Terceira e na ilha de S. Jorge
através do projeto ADRESS.
Os trabalhos de investigação de estudo da dinâmica populacional e testagem de novas técnicas de
controlo/limitação para a Ceratitis capitata contaram com o apoio financeiro do programa de
Cooperação Transnacional MAC 2007-2013 no âmbito do projeto CabMedMac (MAC/3/A163).
Os trabalhos de investigação relativos à modelação contaram com o apoio financeiro da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT - SFRH / BD / 81079 / 2011).

Índice
NOTAS INTRODUTÓRIAS ....................................................................................................................... 1
1.1
1.2

TRABALHOS JÁ REALIZADOS SOBRE A MOSCA–DO-MEDITERRÂNEO ............................................................ 3
OBJETIVOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO CABMEDMAC .................................................... 4

2
A MOSCA DO MEDITERRÂNEO (CERATITIS CAPITATA WIEDEMANN) (DIPTERA: TEPHRITIDAE) NA
ILHA TERCEIRA ...................................................................................................................................... 6
2.1
MONITORIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES E INFESTAÇÃO DOS FRUTOS ................................................................ 6
2.1.1 Introdução .............................................................................................................................. 6
2.1.2 Material e métodos ................................................................................................................ 7
2.1.3 Resultados e discussão ........................................................................................................... 8
2.1.4 Conclusões ............................................................................................................................ 12
2.2
A ANÁLISE DE REGRESSÃO GEOGRÁFICA DAS POPULAÇÕES SELVAGENS DE CERATITIS CAPITATA WIEDEMANN NA
ILHA TERCEIRA ........................................................................................................................................... 14
2.2.1 Introdução ............................................................................................................................ 14
2.2.2 Material e métodos .............................................................................................................. 15
2.2.3 Resultados e discussão ......................................................................................................... 17
2.2.4 Conclusões ............................................................................................................................ 21
3
A MOSCA DO MEDITERRÂNEO (CERATITIS CAPITATA WIEDEMANN) (DIPTERA: TEPHRITIDAE) NA
ILHA DE S. JORGE ................................................................................................................................. 22
3.1
MONITORIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES ADULTAS DE MOSCA- DO-MEDITERRÂNEO E INFESTAÇÃO DOS FRUTOS ..... 22
3.1.1 Introdução ............................................................................................................................ 22
3.1.2 Material e métodos .............................................................................................................. 22
3.1.3 Resultados e Discussão ........................................................................................................ 25
3.1.4 Conclusões ............................................................................................................................ 30
3.2
A ANÁLISE DE REGRESSÃO GEOGRÁFICA DAS POPULAÇÕES SELVAGENS DE CERATITIS CAPITATA WIEDEMANN, NA
ILHA DE S. JORGE, AÇORES ........................................................................................................................... 31
3.2.1 Introdução ............................................................................................................................ 31
3.2.2 Material e métodos .............................................................................................................. 32
3.2.3 Resultados e Discussão ........................................................................................................ 33
3.2.4 Conclusões ............................................................................................................................ 35
4
ENSAIOS DE DISPERSÃO DE MACHOS ESTERILIZADOS E SUA UTILIZAÇÃO NA DAS POPULAÇÕES DE
CERATITIS CAPITATA WIEDEMANN NOS AÇORES ................................................................................ 36
4.1
4.2
4.3
4.4
5

INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 36
MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................................................... 38
RESULTADOS E DISCUSSÃO .............................................................................................................. 41
CONCLUSÕES ................................................................................................................................ 47

ENSAIO DE FORMAS ALTERNATIVAS DE COMBATE À MOSCA DO MEDITERRÂNEO ..................... 48

i

5.1
EFEITO DO INSETICIDA LUFENURÃO NO CONTROLO DAS POPULAÇÕES SELVAGENS DE CERATITIS CAPITATA
WIEDEMANN, ILHA TERCEIRA, AÇORES ........................................................................................................... 48
5.1.1 Introdução ............................................................................................................................ 48
5.1.2 Material e métodos .............................................................................................................. 49
5.1.3 Resultados e discussão ......................................................................................................... 50
5.1.4 Conclusões ............................................................................................................................ 58
5.2
ENSAIO DAS ARMADILHAS “ATRACK AND KILL” NA ILHA S. JORGE ............................................................ 60
5.2.1 Introdução ............................................................................................................................ 60
5.2.2 Metodologia ......................................................................................................................... 61
5.2.3 Resultados e Discussão ........................................................................................................ 64
5.2.4 Infestação de frutos .............................................................................................................. 67
5.3
CONCLUSÕES ................................................................................................................................ 68
6
A DISSEMINAÇÃO DE BACTROCERA DORSALIS (EX- INVADENS) HENDEL E POSSÍVEIS AÇÕES A
SEREM DESENVOLVIDAS PARA IMPEDIR A SUA INTRODUÇÃO NA EUROPA E NOS AÇORES ................ 69
6.1
6.2

A DISSEMINAÇÃO DE B. DORSALIS HENDEL.......................................................................................... 69
FATORES QUE PODEM PROMOVER A SUA INTRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO E MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA A
IMPLEMENTAR ........................................................................................................................................... 69
6.3
O IMPACTO ECONÓMICO DIRETO E INDIRETO DA PRESENÇA DE BATROCERA DORSALIS HENDEL ...................... 73
6.4
O CASO PARTICULAR DE CABO VERDE ................................................................................................ 74
6.4.1 Implementação de um programa operacional de combate de Bactrocera dorsalis ............ 74
6.4.2 Formação de inspetores fitossanitários e salvaguarda das exportações do País ................ 75
6.4.3 Monitorização de adultos de Bactrocera dorsalis Hendel .................................................... 76
6.4.4 Prospeção de predadores e parasitóides ou testagem de material importado ................... 76
6.4.5 Conclusões e ações já desenvolvidas .................................................................................... 77
7

PRINCIPAIS LINHAS DE ESTUDO A DESENVOLVER NOS AÇORES PARA A C. CAPITATA ................. 79

8

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................... 81

ii

Notas introdutórias
The Mediterranean fruit fly, the Medfly, is one of the most destructive insect species attacking fruit
crops. It spread from central Africa north into the Mediterranean through the trade routes connecting
th
Africa and Europe in the 19 century. The trade that spread the Medfly regularly passed through the
Atlantic islands, with Medfly becoming established from the Azores in the north to St Helena in the
south. Fruit growers have tried to control the Medfly, and other recent fruit fly invaders from Africa, for
decades. This is a major challenge to the smallscale fruit growers across the Macaronesian islands who
have limited resources to protect small orchard parcels from reservoirs of fruit flies living on wild hosts
in moderate climates that are well-suited to fruit fly development at low altitudes.
The CABMEDMAC project funded by the European Commission Interreg programme is one of a
series of Interreg projects that have variously addressed fruit pests in the Azores, Madeira, the Canaries
and Cape Verde. This volume represents the coordinated efforts led by entomologists from these
islands to discover and document the life histories, distributions and control opportunities of the Medfly
and Oriental Fruit Fly in the region. Because these fruit flies are serious pests they have been the
subject of extensive research and control effort from Asia to the Americas and this knowledge has been
an important starting point for the work in Macaronesia. However, those familiar with these groups of
islands know well that the conditions, climatic, ecological and socio-economical, are very different from
the mainland horticultural systems. The investigation of the main fruit fly pests in the islands has
therefore been an important process to adapt the knowledge of the continents to the local realities.
The chapters in this volume give a detailed account of the hosts and phenology of the fruit flies
across the various islands, and the subregions and micro-habitats within the larger islands. Over the
years of the Interreg projects grids of fruit fly traps have been established to monitor the seasonal
progression and abundance of the insects and predictive models have been created as a basis for
control advice and damage estimation. Both Medlfy and Oriental fruit fly are attracted by chemical lures
and these can be adapted to both monitoring and control. The efficiency of various insecticides used in
conjunction with baits and traps has been tested to provide control recommendations for growers.
Novel methods, such as bioactive plant extracts from locally available plants, have also been tested.
Locally scaled trials of sterile insect technique have been tried on some islands. Grower cooperatives
and individual fruit growers in the islands have joined in the research to support their industry and their
environment and actively participate in the uptake of the results. Because of the small scale of
production units and the large reservoirs of wild hosts it is inevitable that fruit fly control in the islands
will require area-wide management, with many growers working together to put effective controls into
practice.
This research has established a solid core of ecological understanding of the fruit fly problems in the
islands and built an effective network of international cooperation among the entomologists, ecologists
and agronomists of the region. This network is a foundation for the future that will bring further
benefits in pest management, environmental quality and better returns for the horticulture industry.

John Mumford
Centre for Environmental Policy
Imperial College London, Silwood Park,
Ascot SL5 7 PY, United Kingdom
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O arquipélago dos Açores, expressão mais a norte da Macaronésia, comporta um elevado nível de
biodiversidade vegetal e animal, fruto desse facto, mas para a qual os viajantes bastas vezes
contribuíram nas suas aguadas de torna-viagem.
De resto, os ciclos económicos açorianos mais marcantes, desde o povoamento até ao domínio da
vaca e à chegada dos turistas, foram determinados por plantas, naturais ou introduzidas, apenas para
lembrar a urzela, os cereais ou a laranja, substituídos pela vinha nas Ilhas onde a pedra- lava era o chão
ou a água era escassa.
Sem dúvida, um factor determinante no estertor e ocaso destas últimas foram questões
fitossanitárias, associadas a fungos, pseudo-fungos ou insectos que, sem limitações de natureza
ecológica, arruinaram a economia. Tudo isto porque a chegada de espécies invasoras a um ambiente
rico mas frágil, porque isolado, como são os arquipélagos da Macaronésia, pode traduzir-se num
impacte maior nos ecossistemas naturais e agrícolas destes territórios.
O grupo central das Ilhas dos Açores teve num tempo recente que já tem algum passado exemplo
marcante desta problemática, em torno do escaravelho-japonês, e que desejavelmente não gostaria ver
repetido envolvendo outras espécies já presentes, indesejavelmente, noutros espaços mais a sul nos
arquipélagos do dorso central atlântico, concretamente algumas espécies de moscas-da-fruta.
Por esse facto, o levantamento da situação actual destes inimigos das culturas na paisagem frutícola
das Ilhas do meio era urgente, nomeadamente da Mosca-do-Mediterrâneo, e o alerta para os potenciais
riscos traduzidos pela presença de espécies de elevada perigosidade noutros espaços da Macaronésia,
como Bactrocera dorsalis ou Drosophila suzukii tornou-se a prioridade. Acresce que o ambiente, da
planta endémica à fajã telúrica, mas também do vinho à vaca, dos alhos às hortenses, não comporta
mais práticas fitossanitárias outras que não as sustentáveis, nas suas múltiplas dimensões económicas,
ecológicas e sociais, mesmo para os problemas com que supostamente sabemos já lidar, fruto da
história e da experiência, tais como a Mosca-do Mediterrâneo (Ceratitis capitata).
Daí que este Manual, dinamizado pela Universidade dos Açores, num esforço em parceria com
Instituições congéneres e Serviços oficiais dos demais arquipélagos macaronenses, ligados por
projectos, embora focado no grupo Central, seja de uma tão grande actualidade para a Região
Autónoma. Daí a importância do financiamento para a sua publicação pelo Governo regional dos Açores.
A todos Bem Hajam pelo esforço de o ter tornado real

António Maria Marques Mexia
Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia
Departamento de Ciências e Engenharia de Biosistemas (DCEB)
Tapada da Ajuda
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1.1 Trabalhos já realizados sobre a mosca–do-Mediterrâneo
David João Horta Lopes1
CE3C – Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes / Azorean Biodiversity Group and Universidade dos Açores,
Universidade dos Açores, Departamento de Ciências Agrárias, Rua Capitão João d’Ávila, S. Pedro, 9700-042 Angra do Heroísmo,
Azores; e-mail: david.jh.lopes@uac.pt
1

Nos Açores e, em particular, na ilha Terceira, os primeiros trabalhos abordando este tema foram
realizados em 2002/2003 no âmbito de trabalhos de estágios realizados de parcerias entre a
Universidade dos Açores, Fruter Coop e os Serviços de Desenvolvimento Agrário da Tereira (Forjaz et al.,
2003).
O projeto INTERFRUTA (MAC/3.1/A1) com o título “Um projeto para a promoção e desenvolvimento
da fruticultura e pesquisa de plantas bioativas na perspetiva da proteção e produção integrada aplicável
à Ilha Terceira, Açores” através do desenvolvimento de um alargado trabalho de campo, em parcelas
experimentais, e através do acompanhamento quinzenal de 28 fruticultores, desde Janeiro de 2004 a
Março de 2005, bem como o intercâmbio de conhecimentos e os sinergismos que gerou associados à
cooperação dos diferentes parceiros (Açores, Madeira, Canárias), deu relevo à ligação institucional e
individual de todos os participantes, acoplados à participação dos Serviços Oficiais e da Associação de
Produtores (FRUTER). Isso permitiu, numa fase inicial o trabalho de compilação e estruturação de toda a
informação existente nesta área e, numa fase posterior, no seu desenvolvimento, conhecer as áreas de
produção frutícola da Ilha Terceira, os diversos problemas fitossanitários que afetavam as culturas e
definir melhor os objetivos do que se pretendia executar, na óptica de se dar resposta aos anseios e
necessidades do utilizador final, o fruticultor.
Para isso, foi fundamental identificar e conhecer: com rigor os principais problemas fitossanitários
que afetam as fruteiras (Lopes et al., 2005a; Lopes & Figueiredo, 2006), bem como a forma como estes
evoluem ao longo do ano, tendo também em conta a existência de um componente extremamente
importante da entomofauna, a fauna auxiliar; a sucessão sazonal dos hospedeiros e do processo de
maturação dos frutos e as relações que neste âmbito se estabelecem com as principais espécies nocivas,
destacando-se, os trabalhos focalizados na mosca-do-Mediterrâneo (Lopes et al., 2005b, 2005c, 2006b,
2006c, 2006e, Pimentel et al., 2005, 2006; Costa, 2007). Estes compreenderam: a monitorização dos
adultos; estudos da dinâmica populacional e sua dispersão; testes de eficácia de diferentes armadilhas
na captura de adultos; determinação de taxas de infestação de frutos com registo da sua evolução
temporal por tipo de hospedeiro; realização dos primeiros testes de compatibilidade e competitividade
sexual na ilha Terceira e de dispersão com libertação, em 2005, de 114 mil machos esterilizados após
ensaios de avaliação da forma mais eficaz dessa libertação (uniponto ou multiponto).
O projeto INTERFFRUTA II (05/MAC/3.1/A4), surge no seguimento do projeto anterior, conforme
indica a sigla e versou o desenvolvimento da investigação aplicada, abordando melhor e em maior
profundidade os problemas chave detetados nas culturas, o que permitiu a elaboração de um caderno
de folhas divulgativas (Lopes et al., 2009a) e de duas outras publicações, uma sobre problemas
fitossanitários dos citrinos (Lopes et al., 2008c) e outra das apenas restrita aos problemas fitossanitários
e fauna auxiliar das macieiras (Pimentel et al., 2009). Estas publicações listam os problemas
fitossanitários das culturas, sua evolução temporal, características e sintomatologia que provocam e
apresentam ainda uma listagem, quer de medidas de estimativa do risco quer de combate, utilizando
diversos meios de proteção, tinham na sua parte final uma folha dedicada à mosca-do-Mediterrâneo
visto ser uma praga-chave transversal a diversas culturas. Este projeto, de entre os seus diversos
objetivos, teve um específico que visava o estudo da mosca do Mediterrâneo e da possibilidade da
dispersão de moscas esterilizadas para o seu combate (objetivo 5).
Esse objetivo incluía: a monitorização das populações da mosca do Mediterrâneo na Ilha Terceira
(Nunes et al., 2008a; Lopes et al., 2009e, 2010; Pimentel, 2010) e na Ilha de Tenerife; testes de eficácia
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de diferentes armadilhas na captura de adultos; a realização de testes de dispersão de machos
esterilizados na ilha Terceira produzidos na biofábrica da Madeira (programa Madeira-Med) (Lopes et
al., 2008e, 2008f); estudo da presença de parasitóides da mosca do Mediterrâneo na Ilha Terceira; e a
determinação das taxas de infestação dos frutos na Ilha Terceira (Nunes et al., 2008b).
Noutro objetivo, deste projeto estava prevista a atividade de prospeção e testagem de extratos de
plantas denominadas de bioativas passíveis de ser utilizadas no combate de pragas como a mosca-doMediterrâneo (Giménez et al., 2006) e testagem de alternativas ao combate químico a esta praga em
particular através de testes sobre a possível eficácia da utilização das denominadas armadilhas ADRESS
(Lopes et al., 2011).

1.2 Objetivos e atividades desenvolvidas no projeto CABMEDMAC
O Projeto CabMedMac foi um projeto de cooperação entre entidades das regiões parceiras (Açores,
Madeira e Canárias) e entidades de países terceiros (Cabo Verde) destinado a contribuir para o maior
conhecimento das moscas da fruta, na Macaronésia.
Pretendeu-se, nas quatro regiões, pôr em prática todos os resultados obtidos em projetos anteriores
(Madeira-Med, Interfruta e Interfruta II) com a implementação de redes de monitorização de adultos,
tratamento dos dados obtidos e aplicação de sistemas de informação geográficos (SIG) para análise de
evolução das densidades populacionais dos adultos, amostragem e avaliação das infestações em frutos
e o levantamento da fauna auxiliar presente nas parcelas produtivas. Com este tipo de atividades, e
ainda outras desenvolvidas no âmbito dos objetivos deste projeto, pretendeu-se contribuir para o
aumento da produtividade das culturas e da qualidade dos frutos produzidos nas regiões parceiras e no
país terceiro.
No âmbito dos trabalhos previstos desenvolver, foi realizada, na ilha de Santiago, em Cabo Verde, a
amostragem, identificação e análise das populações de adultos presentes. Com os resultados obtidos foi
possível acompanhar a evolução temporal, da espécie de mosca da fruta presente (B. dorsalis) nas duas
culturas mais importantes (a bananeira e a mangueira), Bactrocera dorsalis Hendel.
Ao mesmo tempo, nos Açores e em especial nas ilhas Terceira e de S. Jorge, foi possível, como
previsto, estudar a possibilidade de se poder implementar, a luta autocida, como meio de proteção
biotécnico com vista a tentar limitar as populações de mosca-do-Mediterrâneo aí presentes através da
aplicação da técnica do inseto esterilizado (SIT). Esta ação traduziu-se na realização de ensaios de
dispersão, nas duas ilhas dos Açores, de machos esterilizados produzidos na Biofábrica da Madeira.
O desenvolvimento deste projeto levou a que numa primeira fase se tivessem realizado reuniões
iniciais de parceiros e investigadores envolvidos no projeto para definição e uniformização de todas as
metodologias a utilizar no trabalho de campo e laboratório. Aliada a esta fase surgiu o arranque da
divulgação do projeto com a sua apresentação pública a técnicos e produtores das diferentes regiões
envolvidas com a presença das entidades responsáveis pelo sector agrícola de cada região, desde os
serviços oficiais até às cooperativas de produtores.
Numa segunda fase foram desenvolvidas diversas ações que compreenderam: produção, na
Biofábrica do programa Madeira-Med, de uma estirpe geneticamente melhorada de machos da moscado-Mediterrâneo e sua esterilização de modo a assegurar a realização de testes de dispersão massivas
desses machos esterilizados nas zonas identificadas como as mais afetadas por esta praga na ilha
Terceira e na ilha de S. Jorge. Toda esta investigação teve por base a monitorização das populações
adultas de mosca-do-Mediterrâneo antes, durante e depois das ações de dispersão, através de uma
rede de armadilhas implementada nas ilhas Terceira, S. Jorge (Açores) e Tenerife (Canárias). Associada a
esta monitorização realizou-se a amostragem e identificação das espécies de moscas da fruta na ilha de
Santiago, em Cabo Verde e a avaliação dos prejuízos nos frutos infestados por esta praga com definição
de listagens dos hospedeiros preferenciais desta importante praga nos Açores (Terceira e S.Jorge) e nas
Canárias (Tenerife).
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Na vertente de procura de formas alternativas e naturais de combate à mosca-do-Mediterrâneo
foram desenvolvidas, quer pelo parceiro Universidade de La Laguna quer pelo parceiro da Madeira
(DSAAM) nos Açores, Madeira e nas Canárias ações de prospeção de plantas bioativas, seguidos de
ensaios de testagem da sua eficácia sobre esta praga.
Nesta vertente foram ainda desenvolvidos trabalhos de investigação pelo parceiro (DSAAM) da
Madeira na pesquisa e testagem da eficácia de potenciais parasitóides encontrados de entre a fauna
auxiliar identificados nos pomares afetados pela mosca do Mediterrâneo, averiguando ainda da sua
potencialidade e possibilidade de criação em laboratório.
De entre as alternativas, disponíveis no mercado, à massiva aplicação de inseticidas por parte dos
produtores, surgiu a implementação das denominadas armadilhas ADRESS testadas quer nos Açores
(ilha Terceira – zona Norte e na ilha de S. Jorge – zona Sul) numa colaboração entre a Universidade
(DCA) e a DRADR, quer na ilha de Tenerife (Canárias) pelo parceiro Cabildo de Tenerife. Nesta vertente,
em S. Jorge, foi ainda testada uma nova armadilha experimental denominada de “atrack and kill” em
desenvolvimento pela empresa Syngenta
Atendendo ao valor de mercado de alguns produtos frutícolas, no caso do “durano”, na ilha de
Tenerife (Canárias) foi testada pelo parceiro Cabildo de Tenerife, a denominada técnica do “embolsado”
dos frutos e seu impacto como forma de evitar os elevados prejuízos causados nestes frutos pela moscado-Mediterrâneo, no âmbito dos trabalhos propostos neste projeto.
Numa terceira fase do projeto, que teve como grande objetivo a difusão dos resultados obtidos nas
diversas vertentes de investigação desenvolvidas pelos diferentes parceiros ao longo de todo o
projeto. Com este objetivo para além da apresentação inicial do projeto foi elaborado um panfleto do
mesmo distribuído pelas associações de produtores e serviços oficiais de agricultura de cada região
envolvida neste projeto.
Como forma de assegurar um maior fluidez na passagem de informação da investigação para os
técnicos e produtores, foram promovidas numerosas ações de divulgação e duas jornadas divulgativas
sobre a mosca da fruta junto de técnicos e produtores, foi criada uma página Web do projeto onde se
encontram disponíveis todos os trabalhos propostos, desenvolvidos e os resultados obtidos nas
diferente vertentes do trabalho de investigação realizado aliado à elaboração de folhetos de divulgação
sobre quer a mosca do Mediterrâneo quer sobre a potencial ameaça de introdução da Bactrocera
dorsalis (ex- invadens) a partir de Cabo Verde ou mesmo Senegal. Também pelo parceiro da Madeira foi
elaborado um livro infantil sobre a mosca do Mediterrâneo e diverso material divulgativo (blocos,
canetas) e realizadas ações de divulgação para sensibilização das crianças junto das escolas.
Dentro deste objetivo da difusão dos resultados foram realizadas duas ações de divulgação da
mosca da fruta, uma na ilha de Tenerife e outra na ilha Terceira, onde todos os trabalhos desenvolvidos,
e com aplicabilidade prática em cada uma das regiões parceiras, foram apresentados e que constam da
presente publicação final deste projeto CABMEDMAC com todas as atividades desenvolvidas e
resultados alcançados, assegurando assim a perdurabilidade de todo o trabalho de investigação
produzido neste projeto.
Para além disso foi realizada a divulgação através de entrevistas e notícias em diversos órgãos de
comunicação social das diferentes regiões dos trabalhos deste projeto e apresentação de painéis e
comunicações orais em seminários, encontros, congressos científicos nacionais e internacionais onde
foram apresentados alguns dos trabalhos desenvolvidos no âmbito deste projeto.
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2 A mosca do Mediterrâneo (Ceratitis capitata Wiedemann)
(Diptera: Tephritidae) na ilha Terceira
2.1 Monitorização das populações e infestação dos frutos
Reinaldo Pimentel1; António M.M. Mexia2, John David Mumford3 & David João Horta
Lopes1
CE3C – Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes / Azorean Biodiversity Group and Universidade dos Açores,
Departamento de Ciências Agrárias, Rua Capitão João d’Ávila, S. Pedro, 9700-042 Angra do Heroísmo, Azores, e-mail:
reinaldo.pimentel@uac.pt; david.jh.lopes@uac.pt
2
Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, Departamento de Ciências e Engenharia de Biosistemas (DCEB),
Tapada da Ajuda; e-mail: amexia@isa.utl.pt;
3
Centre for Environmental Policy, Imperial College London, UK; e-mail: j.mumford@imperial.ac.uk
1.

2.1.1 Introdução
A mosca-do-Mediterrâneo, Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera: Tephritidae) é considerada como
sendo a praga de quarentena mais importante devido aos enormes danos económicos que provoca e
principalmente devido à vasta lista de potenciais hospedeiros (Joint FAO/IAEA Programme, 2013). Esta
espécie é nativa do Norte de África, contudo, devido à sua elevada plasticidade ecológica, consegue
invadir e sobreviver com facilidade em novos habitats, principalmente através do transporte, pelo
homem de alguns frutos infestados, quer com ovos quer com larvas (Carvalho & Aguiar, 1997; Pierre,
2007; (IAEA) International Atomic Energy Agency & Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in
Food and Agriculture, 2008; Papadopoulos, 2008; Sciarretta & Trematerra, 2011; Radonjic et al., 2013).
Isso permitiu a sua rápida expansão através de áreas continentais e que alcançasse, facilmente,
qualquer região insular (Leonardo, 2002; Joint FAO/IAEA Programme, 2013).
Atualmente C. capitata apresenta uma distribuição geográfica mundial em consequência dessa
capacidade de dispersão. De acordo com Quaintance (1912) este inseto terá sido referenciado pela
primeira vez nas ilhas Atlânticas em 1829, coincidindo com o estabelecimento da produção de laranja. O
adulto desta espécie é muito polífago tendo-lhe sido já atribuída uma vasta listagem de hospedeiros
potenciais pelo que constituiu uma séria ameaça como praga mundial de frutos frescos (Carvalho &
Aguiar, 1997; Sciarretta & Trematerra, 2011; Radonjic et al., 2013). Os estudos de dinâmica populacional
de pragas são muito importantes para qualquer programa de controlo e no caso desta praga também,
pois permitem identificar com detalhe padrões sazonais destas bem como a influência de fatores
abióticos nos seus ciclos de vida (Amaro, 2003; Aluja & Mangan, 2008).
Nos Açores, mais concretamente na Ilha Terceira, numerosos trabalhos científicos sobre esta
temática, foram realizados no âmbito dos projetos INTERFRUTA e INTERFRUTA II. Estes projetos tiveram
como objetivo global contribuir para a promoção da fruticultura e viticultura nas três regiões parceiras
através da melhoria dos conhecimentos sobre estas culturas, aplicando técnicas e procurando soluções
para os principais problemas fitossanitários que afetam os produtores frutícolas.
O projeto CABMEDMAC surge na continuação dos projetos anteriores em termos da investigação
desenvolvida dando continuidade a um importante esforço e investimento para o controlo/limitação
desta espécie. Este é um projeto de cooperação entre Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, como já
referido, destinado a contribuir para o maior conhecimento das moscas da fruta, na Macaronésia
incluindo também Cabo Verde, e ao mesmo tempo contribuir para a aplicação da técnica SIT, através da
luta autocida, na limitação populacional, sem qualquer impacto ambiental, dos adultos da mosca-doMediterrâneo.
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Nos Açores, o desenvolvimento do projeto traduzir-se-á em pôr em prática todos os resultados
obtidos estudos anteriores com a implementação de redes de monitorização de adultos, tratamento dos
dados obtidos e aplicação de sistemas de informação geográficos (SIG) no estudo da evolução temporal
das densidades populacionais dos adultos e a amostragem e a avaliação das infestações em frutos
hospedeiros desta importante praga.

2.1.2 Material e métodos
2.1.2.1 Monitorização dos adultos
Na Ilha Terceira, recorrendo aos
Sistemas de Informação Geográfico
(SIG) e aos resultados de projetos
anteriores
(INTERFRUTA
e
INTERFRUTA II), foi possível realizar
um levantamento cartográfico (Fig.
2.1) da área mais importante, em
termos de abundância, de C. capitata
a ser monitorizada na Ilha Terceira. A
área final de intervenção inclui assim
os locais onde foram detetados os
focos com a mais elevada densidade
populacional desta praga.
O foco deste trabalho incidiu
principalmente sobre as fêmeas
Figura. 2.1 — Mapa SIG com a localização das armadilhas de
adultas de C. capitata uma vez que
monitorização de Ceratitis capitata Wied., com a delimitação da área
são as responsáveis pelos prejuízos
a estudar, na zona Sul da Ilha Terceira.
económicos porque ao picarem os
frutos provocam a sua queda precoce e a sua desvalorização comercial.
Para as monitorizar foram instaladas na área selecionada 28
armadilhas Tephri (Fig. 2.2) para assim estabelecer uma rede de
2
armadilhas com uma malha de 1km . Cada uma destas armadilhas
Tephri continha como atrativo o 3Clure (composto por acetato de
amónio, putrescina e trimetilamina) e uma pastilha de inseticida.
O registo de capturas dos adultos na rede de monitorização foi
realizado quinzenalmente e a mudança dos atrativos foi realizada
de 6 em 6 semanas, de modo a garantir que estes se encontravam
sempre em boas condições de atratividade. Os registos de capturas
foram introduzidos numa base de dados e esta posteriormente foi
conectada ao programa ArcGIS( ESRI; 2008), para análise.

Figura 2.2 - Armadilha Tephri (tipo
McPhail) usada na monitorização
das fêmeas adultas de Ceratitis
capitata Wiedemann.
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2.1.2.2 Recolha de frutos

Figura 2.3 — Aspeto dos frutos no
dispositivo utilizado na obtenção das larvas
saídas destes para a determinação das
taxas de infestação.

Paralelamente à recolha e leitura quinzenal das capturas
de adultos de mosca-do-Mediterrâneo nas armadilhas de
monitorização, sempre que possível, foi realizada a
amostragem de frutos, quer das culturas quer de outros
hospedeiros nas redondezas das armadilhas de
monitorização, com o objetivo de atualizar a tabela de
hospedeiros conhecida e determinar as respetivas taxas de
infestação. Os frutos amostrados foram pesados e
acondicionados em alguidares, dentro de coador e com
papel absorvente na base, para recolha de exsudados e
assim não inviabilizar a recolha das larvas e assim determinar
do número de larvas ou adultos que emergiam de cada
conjunto de frutos previamente pesados (Fig. 2.3).

2.1.3 Resultados e discussão
2.1.3.1 Monitorização dos adultos

Abr
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Ago
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Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
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Jun
Jul
Ago
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
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Jul
Out
Nov
Jan
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Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Mosca/armadilha/dia

Na Ilha Terceira os dados obtidos, no âmbito dos trabalhos da monitorização, permitiram conhecer a
evolução das capturas mensais, onde se observa um incremento da densidade populacional dos adultos
à medida que se aproxima o mês de Outubro, mês em que ocorre o maior pico populacional anual dos
adultos de C. capitata (Fig. 2.4).
3,5
Normalmente a partir de
2,9
3,0
Julho as populações começam
a intensificar-se até que em
2,5
Outubro/Novembro é possível
2,0
1,6
observar um grande pico de
Fêmeas
1,5
densidade populacional dos
Machos
1,0
adultos de C. capitata
0,5
0,5
(Pimentel, 2010). Contudo, de
0,2
0,3
acordo a Fig. 2.4, em 2012
0,0
verifica-se a ausência de
2011
2012
2013
2014
qualquer pico populacional ou
Figura 2.4 – Evolução e registo mensal das capturas de adultos de Ceratitis
capturas de adultos e nos
capitata Wied., de Abril de 2011 a Dezembro 2014, a Sul da Ilha Terceira.
seguintes anos (2013 e 2014) a
ocorrência de picos populacionais relativamente muito menores do que o verificado em 2012 e tardios,
mas a incrementar de intensidade (MADNov-2013=0,2 e MADNov-2014=0,5 para fêmeas e de MADNov-2013=0 e
MADNov-2014=0,3 para machos).
De acordo com Vieira (1952), a combinação de fatores abióticos como a ocorrência de precipitação
intensa e prolongada (>125 mm) e de temperatura média do ar menor que 15ºC, poderão levar a uma
elevada mortalidade dos adultos de C. capitata principalmente devido à inatividade diária que tais
fatores induzem. É de notar também, que esta combinação de fatores abióticos pode provocar elevadas
taxas de mortalidade ao nível das larvas e das pupas que se encontrem enterradas, uma vez que,
normalmente, estas fases do ciclo de vida deste inseto passam pelo solo.
De acordo com o registo mensal da temperatura média do ar, entre janeiro de 2011 e Dezembro de
2014 (Fig. 2.5), esta apresenta um padrão anual expectável para a Ilha Terceira em que no mês mais
quente (Agosto) a temperatura do ar varia entre os 21,2 e os 23,8 ºC, e no mês mais frio (Fevereiro) a
temperatura do ar varia entre os 13,9 e os 14,7.
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Contudo, de acordo com o registo de precipitação mensal, ao longo dos 4 anos de estudo (Fig. 2.6),
observa-se a ocorrência de um evento que se desvia do padrão normal de precipitação para a Ilha
Terceira.

Figura 2.5 – Evolução e registo mensal
da temperatura média mensal de
Janeiro de 2011 a Dezembro 2014,
registado na freguesia das Lages, como
estação de referência (© Copyright G.
Ballester Valor 2005-2015, n.d.).

Figura 2.6 – Evolução e registo mensal
da precipitação mensal, de Janeiro de
2011 a Dezembro 2014, registado na
freguesia das Lages, como estação de
referência (© Copyright G. Ballester
Valor 2005-2015, n.d.).

A precipitação excessiva registada em Maio de 2012 (2.516 mm) (Fig. 2.6) poderá ter provocado um
impacto negativo na população da C. capitata, uma vez que parte do seu ciclo de vida ocorre
normalmente no solo e a elevada quantidade de água, proveniente da precipitação deste evento
anómalo, poderá ter encharcado o solo ao ponto de expor larvas e pupas aos elementos atmosféricos,
levando à sua morte.
Tendo em conta esta hipótese, foi-se analisar a evolução das capturas dos adultos de C. capitata,
ano a ano, durante todo o período deste estudo (Fig. 2.7).
Esta análise permite observar melhor a evolução destas capturas de adultos ano a ano, identificando
como normal o comportamento registado no ano de 2011, com o registo do pico populacional esperado
em Outubro e com o predomínio de abundância das fêmeas.
Relativamente à hipótese da influência da excessiva precipitação na limitação das populações
futuras, de facto, em 2012, ocorreu um pico populacional deste inseto, mas incipiente em termos de
densidades populacionais dos adultos (apenas 1 adulto), muito abaixo das normalmente observadas e
com um desfasamento de aparecimento entre as fêmeas e os machos.
Além do que, ao se observar os picos anuais de população adultas de C. capitata em 2013 e 2014
(Fig. 2.7), constata-se um incremento progressivo desses picos de ano para ano, indicando que houve
uma recuperação por parte das populações atingindo já valores embora inferiores (14 fêmeas e 7
machos), semelhantes em termos de evolução temporal aos registados em 2011.
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Figura 2.7 - Evolução anual das capturas de adultos de C. capitata Wied. registadas nos anos de 2011 a 2014, na
zona Sul da ilha Terceira.
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¹
Legenda
Armadilhas Tephri

Classes de capturas
0
1-5
6 - 10
11 - 20
21 - 40
41 - 80
81 - 160
161 - 320
321 - 640
> 641

Utilizando os registos das capturas e
recorrendo ao ArcGIS, foi possível
identificar dois locais/zonas com a maior
abundância desta praga (Fig. 2.8) que, em
parte, contribuem para o pico
populacional observado em outubro de
2011 (Fig. 2.4) podendo ser apontados
como locais onde se deveriam
implementar, ou direcionar esforços na
execução de variadas medidas de
controlo, ou a selecionar, por exemplo,
para aplicação da técnica SIT, através de
futuras largadas de machos esterilizados.

Figura 2.8 - Representação SIG do total de adultos de C. capitata,
capturados de Abril a Setembro 2011 e sua distribiuição pelos
diversos pontos de monitorização, na zona Sul da Ilha Terceira.

2.1.3.2 Taxas de infestação dos frutos
A amostragem de frutos esteve sempre muito dependente do acesso às árvores de fruto. Apesar da
área de estudo compreender uma mistura de uma zona urbana com a parte rural, possui, por isso, um
registo de presença permanente de populações de C. capitata mesmo quando na restante ilha não
existe qualquer registo de presença de adultos desta praga (Pimentel, 2010).
Esta área de estudo é conhecida pela localização da maioria das grandes quintas na Ilha Terceira.
Existem também pequenos pomares e quintais próximos da zona urbana. O acesso a qualquer uma
destas quintas, pomares ou mesmo quintais é restrito e para que tal fosse sempre bem concretizado iria
implicar um ainda maior envolvimento neste projeto e a devida autorização dos proprietários. Por esta
razão, as armadilhas foram sempre colocadas próximo das árvores fruto, mas nunca dentro do
perímetro das propriedades.
Tal como é demonstrado no Quadro 2.1, os frutos da tabaqueira (Solanum mauritanum L.), na
maioria das vezes apresentam elevadas taxas de infestação. Estes resultados suportam o facto já
evidenciado por estudos anteriores sobre a verdadeira importância desta e de outras espécies invasoras
produtoras de fruto (Pimentel, 2010). A planta em questão está presente praticamente por toda a ilha
sejam áreas de domínio privado ou púbico como são por exemplo bermas das ribeiras. Este é o único
fruto apresentado no Quadro 2.1 que não possui qualquer valor comercial.
Quadro 2.1 – Taxas de infestação por fruto amostrado e épocas de amostragem, com inclusão dos períodos de
maturação
Hospedeiros
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Araçá
101,5 41,5
Figo
2,7 32,5
Anona
0,0 0,0
Nêspera
2,5
6,7 131,0 164,9
Tabaqueira
6,5 12,0 91,0 193,0
26,0
110,0 63,0 150,0
Laranja
0,0 0,0 0,0
1,0
4,5 0,0 0,0
(Legenda: período de maturação dos frutos assinalada na respetiva quadrícula a cor mais escura)
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Dos restantes frutos, as nêsperas e araçás surgem como os mais apetecíveis pelas fêmeas seguidos
pelos figos e laranjas que também apresentam taxas de infestação elevadas mas de menor intensidade
(Quadro 2.1).
A anona foi o único fruto amostrado que não apresentou taxa de infestação (Quadro 2.1), apesar de
ser um fruto já identificado como hospedeiro potencial (Lopes et al., 2006c).
Papadopoulos et al (1998) estudou o impacto da evolução das temperaturas médias do ar ao longo
do tempo no ciclo de vida da C. capitata, e chegaram à conclusão que este inseto consegue sobreviver
ao inverno com temperaturas muito próximas de zero, mesmo na ausência da disponibilidade de frutos
hospedeiros. Comparando os resultados desse trabalho (Papadopoulos et al., 1998) com os
apresentados no Quadro 2.1 e com dados da evolução populacional dos adultos (Fig. 2.4) e com os
registos de temperatura média do ar (Fig. 2.5) surge um resultado óbvio para a ausência de capturas
durante o período invernal. Isto porque, considerando a dinâmica populacional deste inseto e as
condições climatéricas normalmente registadas no arquipélago dos Açores, de facto a falta de capturas
durante os meses de inverno, pode ficar a dever-se às baixas temperaturas e ao excesso de precipitação
registado e característico dessa época (Bodenheimer, 1951; Fletcher, 1989; Meats, 1989; Liu et al.,
1995; Aluja & Rull, 2009). Outra possível razão, normalmente apontada para a falta de capturas de
adultos nas armadilhas, é a falta de disponibilidade de hospedeiros (Papadopoulos, 2005; Lopes et al.,
2006b; Medeiros et al., 2007; Oliveira & Medeiros, 2009; Papachristos & Papadopoulos, 2009; Pimentel,
2010; Radonjic et al., 2013).
Convém, no entanto, referir que apesar destas hipóteses serem válidas, há que considerar a
possibilidade dos fatores abióticos interferirem com a capacidade dos atrativos, em particular com a sua
capacidade de volatização, bem como com o padrão de atividade diária deste inseto.
A temperatura média do ar no interior irá regular a taxa de volatização dos odores atrativos e como
tal, o raio de ação destes poderá estar diretamente relacionado com a temperatura média do ar (Heath
et al., 1995; Dı´az-Fleischer et al., 2014). Isto poderá significar que, nos meses de inverno, os atrativos ao
verem diminuída a sua volatilização, poderão não possuir a adequada capacidade de atração sobre uma
população de insetos já com baixos níveis de populacionais e debilitada em termos de atividade diária
(Vieira, 1952; Abed-aall et al., 2014).
De facto, apesar de não haver registos de capturas durante o inverno, e por isso normalmente
inferir-se de que não existem adultos de C. capitata em determinada área, os resultados apresentados
no Quadro 2.1 demonstram o oposto. Isto significa que existem alguns adultos ativos mesmo durante o
inverno.
Uma outra possibilidade para esta situação poderá advir do facto do clima da llha Terceira ser
caracterizado pelos seus microclimas com características únicas que poderão fornecer refúgio e
condições de sobrevivência a esta espécie. Estas situações poderão sustentar uma densidade
populacional mínima deste inseto de modo a que quando as temperaturas se elevem (Maio/Junho)
voltem a surgir capturas de adultos nas armadilhas (Pimentel, 2010).

2.1.4 Conclusões
A dinâmica populacional dos adultos de Ceratitis capitata Wied. carateriza-se, normalmente, por a
partir de Julho as populações de adultos começarem a intensificar-se até que em Outubro/Novembro se
observa um grande pico de densidade populacional dos adultos.
Utilizando os registos das capturas e recorrendo ao ArcGIS, foi possível identificar dois locais/zonas
com a maior abundância desta praga que contribuem para o pico populacional observado em outubro
de 2011. Estes locais podem ser apontados como locais para implementação e execução de variadas
medidas de controlo, ou a selecionar, para aplicação da técnica SIT com largadas de machos
esterilizados.
No entanto, de acordo com os resultados obtidos, no caso da Ilha Terceira, os picos populacionais
estão diretamente relacionados com a disponibilidade e abundância de frutos hospedeiros e por isso
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poderão não ser tão confiáveis em determinadas condições como seriam de se esperar, dependendo em
muito da temperatura e precipitação também como das condições orográficas dos locais.
As ausências de capturas de adultos em determinados meses, nomeadamente nos meses de inverno,
muitas vezes levam a inferir que este inseto não se encontra presente nos locais, enquanto na realidade,
a falta de capturas pode estar a dever-se à ineficácia dos atrativos perante tais condições climatéricas.
Os frutos da tabaqueira são exemplo deste tipo de situação, em que existe praticamente infestação
deste tipo de fruto ao longo do ano inteiro, inclusive em períodos quando não se registaram capturas de
adultos nas armadilhas. É por isso importante e um facto a ter em conta o tipo de planta que originou
fruto em questão. Fica assim demonstrado mais uma vez o quão importante são, para a sobrevivência e
manutenção das densidades populacionais, deste inseto, as espécies invasoras vegetais produtoras de
fruto.
Outro ponto importante, evidenciado pelos resultados obtidos, tem a ver com os custos inerentes à
possibilidade de haver densidades de armadilhas diferentes de acordo com as características da área em
análise de modo a melhorar a sensibilidade em termos de capturas da rede de monitorização e o seu
interesse na implementação de medidas de controlo.
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2.2 A análise de regressão geográfica das populações selvagens de
Ceratitis capitata Wiedemann na ilha Terceira
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2.2.1 Introdução
Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são ferramentas muito úteis para organizar e processar
dados espaciais cada vez mais utilizadas em diversas situações em que existem pragas chave das
culturas e são extremamente importantes para uma melhor definição da situação por forma a suportar
melhor a tomada de decisão. Um conjunto de dados em SIG foi totalmente concebido e mantido através
de projetos de investigação anteriores INTERFRUTA (2004-2006) (MAC/3.1/A1) e INTERFRUTA II (20062009) (MAC/3.1/A4) para o acompanhamento da dinâmica populacional adulta de Ceratitis capitata
Wiedemann, na Ilha Terceira.
Este conjunto de dados em SIG, como referido no capítulo anterior, permitiu a identificação dos
principais locais de infestação e, a partir destas, definir áreas de intervenção para o monitorização e
avaliação de medidas de controlo/limitação desta praga, no âmbito do projeto CABMEDMAC (20112014) (MAC/3/A163).
A mosca do Mediterrâneo (C. capitata Wied.) é uma ameaça importante para o comércio de frutas
frescas do mundo, devido à sua capacidade de sobreviver nas mais diversas e adversas condições
climáticas devido, principalmente, à sua vasta gama de possíveis hospedeiros (Carvalho & Aguiar, 1997;
Sciarretta & Trematerra, 2011; Radonjic et al., 2013).
Dependendo das condições ambientais, o seu ciclo de vida é, normalmente, concluído no prazo de
20 a 30 dias (Bodenheimer, 1951; Liu et al., 1995). Por este facto, a implementação de medidas de
quarentena é obrigatória em zonas onde esta não existe de modo a evitar a sua instalação e surge como
uma medida importante para evitar a dispersão desse inseto através de trocas comerciais para as
regiões onde ainda não está presente (Ásia e a maioria da Australásia), ou em zonas em que a sua
presença tenha sido controlada ou erradicada (América do Norte) (Joint FAO/IAEA Programme, 2013).
Nos Açores, e em especial na ilha Terceira, a mosca do Mediterrâneo tem um ciclo de vida contínuo
durante todo o ano (Pimentel, 2010).
De acordo com Hendrichs et al. (2007) a heterogeneidade ecológica presente num pomar, dentro de
uma propriedade e mesmo a escalas espaciais mais amplas, afeta profundamente a dinâmica
populacional das pragas e isso é deveras importante face às condições terceirenses onde as pequenas
parcelas, com diversas espécies frutícolas e outros hospedeiros, predominam ao contrário das grandes e
extensas áreas de produção de uma só espécie encontradas em outras zonas do globo onde esta praga é
abundante.
Saber onde as populações de pragas estão no tempo e no espaço é uma informação indispensável e
necessária para planear, implementar e avaliar eficazmente programas Controlo Integrado de Pragas
(Hendrichs et al., 2007), situação que se torna ainda mais importante nas condições açorianas e
terceirenses em particular.
Alguns estudos, de dinâmica espácio-temporal dos adultos de C. capitata, realizados para avaliar o
efeito dos elementos da paisagem e das plantas hospedeiras na distribuição de pragas (Israely & Oman,
2005; Israely et al., 2005b; Lopes et al., 2009e; Sciarretta & Trematerra, 2011), referem a importância
dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) na identificação dos principais focos de C. capitata. No
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entanto, nestes trabalhos, os autores não estabeleceram nenhuma outra relação das capturas
registadas senão com o tipo de culturas existentes, a disponibilidade de frutos e, também, com as
variações de temperatura (devido às diferentes estações do ano), na área de estudo.
Estes trabalhos, na sua maioria, foram conduzidos em áreas onde existe pouca ou mesmo nenhuma
variação de topografia. No caso da Ilha Terceira, nos Açores, como um todo, existem muitas variações
topográficas, podendo, por isso, cada lugar fornecer melhores ou piores condições à instalação,
presença e multiplicação deste inseto, de acordo com suas características específicas. Isto fez com que o
objetivo deste trabalho se centrasse em avaliar se existiria alguma relação significativa entre a
abundância de adultos selvagens de C. capitata e algumas caraterísticas geográficas. Esperando que os
resultados obtidos permitissem uma melhor compreensão da distribuição ambiental dos adultos de C.
capitata, nomeadamente, identificar as condições espaciais mais favoráveis a essa distribuição. Com
este tipo de conhecimento, a aplicação de medidas de controlo/limitação desta praga, como a técnica
do inseto estéril (SIT), poderá ter um melhor desempenho e eficácia podendo, mesmo, contribuir para
uma redução dos custos de implementação do programa de controlo através de um planeamento
espacial mais eficaz, capaz de prever ou identificar zonas onde as concentrações mais elevadas de
adultos selvagens de C. capitata poderão ocorrer.

2.2.2 Material e métodos
A localização geográfica e as condições topográficas de cada ilha Açoriana fornecem condições
climáticas diferentes que afetam a produção de frutas (Batista et al., 2006).
O clima do arquipélago dos Açores é principalmente caraterizado em função da sua localização
geográfica, no contexto da circulação global atmosférica e oceânica, e pela influência da massa de água
onde está situado (Azevedo, 1996).
Desde o povoamento das Ilhas que a fruticultura tem vindo a existir e, em alguns momentos da sua
história, constituiu um importante ciclo agrícola, como o da laranja, que se tornou o motor de
desenvolvimento económico da Região, chegando mesmo a potenciar a relação comercial dos Açores
com mercados exteriores como o do Reino Unido (Lopes et al., 2006a). Hoje em dia, os pomares na Ilha
Terceira incluem espécies frutícolas como as maçãs, as bananas, os citrinos e os pêssegos. Existem
também outras culturas hospedeiras de C. capitata em pequenas hortas ou jardins particulares. Estes
frutos destinam-se, principalmente, para o consumo familiar ou, em alguns casos, têm como destino o
mercado local dentro destes podemos referir: figos, nêsperas, anonas, goiabas, maracujás, peras, uvas,
damascos e ameixas. Muitos desses jardins ou mesmo grandes propriedades com produção frutícola
encontram-se distribuídos por toda a Ilha Terceira e têm pelo menos um tipo dessas árvores de fruto
abandonadas, que servem de refúgio e zona de multiplicação de C. capitata sem qualquer tipo de
monitorização ou aplicação de medidas de limitação populacional.
Para o desenvolvimento do presente trabalho recorreu-se aos “metadados” recolhidos ao longo de
três anos de investigação sobre: a abundância média de adultos selvagens de C. capitata; presença de
plantas hospedeiras; uso do solo; altitude; potencial de radiação solar média mensal (teórica pela
localização, mas não com a contabilização de cobertura de nuvens); orientação do terreno; e declive
para cada um dos 132 pontos de amostragem utilizados. Cada local pertencia a uma rede de armadilhas,
com uma grelha de cerca de um quilómetro quadrado, instalada, no âmbito do projeto INTERFRUTA 2,
de modo a cobrir toda a Ilha Terceira, desde o nível do mar até 200 metros de altitude (Fig. 2.9).
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A definição dos 200 metros de
altitude como limite superior para o
desenvolvimento de C. capitata,
resultaram dos trabalhos iniciais de
monitorização desta praga realizados
por Lopes et al. (2006c), onde estes
investigadores identificaram os 200
metros como a altitude máxima em que
este inseto foi detetado.
Em cada um dos 132 locais de
monitorização,
foi colocada uma
Figura 2.9 - Localização dos 132 locais de monitorização dos
armadilha EasyTrap ® da SORYGAR com
adultos de Ceratitis capitata Wied., com armadilhas EasyTrap® da
atrativo alimentar de Biolure Medfly®
SORYGAR, com isco alimentar Biolure Med Fly ®, na Ilha Terceira.
(acetato de amónio, putrescina e
trimetilamina), independentemente da presença ou não de qualquer planta hospedeira de C. capitata.
As contagens, de adultos selvagens de C. capitata, em cada armadilha foram realizadas
quinzenalmente e o atrativo alimentar foi substituído a cada dois meses.
Para as análises de regressão foi utilizado o pacote de software “Spatial Analysis in Macroecology”
(SAM) (Rangel et al., 2010). Antes desta análise, os dados foram exportados do software ArcGis 9.3
conetado a uma base de dados em Microsoft Access. No referido pacote de software de análise espacial,
para cada género foram realizadas duas análises espaciais. Em cada análise, a abundância do género foi
a variável dependente e o resto da informação disponível incorporou o que se consideraram variáveis
independentes. A primeira análise espacial é
Quadro 2.2 – Variáveis a serem testadas na análise
denominada de "Seleção de Modelo e
espacial de Ceratitis capitata Wiedemman.
Inferência de Multi-Modelos".
Variável #1: Presença de Araçás
Deste tipo de análise resulta uma lista dos
Variável #2: Presença de Anonas
Variável #3: Presença de Nespereiras
melhores modelos lineares gerais de acordo
Variável #4: Presença de Figueiras
com a hierarquização de Akaike Information
Variável #5: Presença de Citrinos
Criterion (AICc Wi). Com base nesta abordagem
Variável #6: Presença de Solanum mauritianum
(Quadro 2.2), 17 variáveis potencialmente
Variável #7: Presença de Rubus fruticosus
explicativas foram testadas para ambos os
Variável #8: Presença de Pittosporum undulatum or
sexos.
Myrica faya
A segunda análise realizada, designada por
Variável #9: Presença de vegetação generalizada
Regressão
Geograficamente Ponderada (GWR),
Variável #10: Presença de arvoredo
surge
porque,
por vezes, os valores dos
Variável #11: Existência de área Rural
coeficientes
que
são incluídos num modelo
Variável #12: Existência de área de Pastagem
global podem não representar variações locais,
Variável #13: Existência de área Urbana
mais detalhadas, de forma adequada (Bivand et
Variável #14: Altitude (metros)
Variável #15: Orientação (graus)
al., 2008).
Variável #16: Inclinação (graus)
Com este tipo de análise, os coeficientes são
Variável #17: Radiação mensal teórica (GW)
calculados com base na definição de “local” e de
sítios vizinhos incluídos num raio a uma determinada distância.
O resultado desta abordagem é matematicamente mais complexa do que a primeira porque, para
cada local, é variável independente deste. Os coeficientes são calculados com base nas variáveis deste e
dos sítios abrangidos pela distância de pesquisa previamente atribuída.
De acordo com Navarro-Llopis et al. (2012), a distância à qual outras populações de C. capitata
poderão influenciar a população que se está a tentar controlar, é de cerca de 1,3 km. Este valor reflete a
distância a que uma dada população adulta de C. capitata é influenciada pelas populações externa e,
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sugere, que esta praga é capaz de se deslocar além de 1 km à procura de hospedeiros. Portanto, tendo
em conta o espaçamento implementado na rede de armadilhas, para esta análise, a distância usada
para definir o local foi de 1 km.
Ao se considerar 1 km de distância como raio para análise de regressão geograficamente ponderada,
o número máximo de sítios possíveis adjacentes a serem analisados são apenas de 8, incluindo o próprio
local de análise. Por isso, neste tipo de análise, as plantas hospedeiras, mais concretamente as suas
matrizes presença/ausência não podem ser utilizadas devido a problemas de multi-colinearidade,
especialmente causados pela natureza binária de dados da matriz em si.

2.2.3 Resultados e discussão
2.2.3.1 Seleção de Modelo e Inferência de Multi-Modelos
De acordo com os resultados obtidos, apresentados nos Quadros 2.3 e 2.4, o melhor modelo linear e
com a menor entropia de dados, selecionado para cada género, não consegue fornecer uma explicação
geral satisfatória para a abundância de adultos selvagens de ambos os géneros (R² = 0,33 para os
machos; r² = 0,27 para as fêmeas).
Quadro 2.3 – Lista de variáveis selecionadas e respetivos coeficientes calculados para melhor modelo de análise dos
dados de capturas de C. capitata de acordo com o Akaike Information Criterion (AICc).

Variável
Constante
Presença de araçás
Presença de nêsperas
Presença de figos
Presença de Solanum mauritianum
Presença de Pittosporum undulatum
ou Myrica faya
Existência de pastagem
Altitude
Orientação
Inclinação
Radiação mensal teórica

♂ (AICc): 880.508
r²: 0.33
P-value (r²): <0.001
Coef.
Erro
Coef.
Padrão
Padrão
-36.982
0
15.501
4.791
0.133
2.806
5.994
0.237
1.989
2.578
0.151
1.332
4.584
0.218
1.654
2.297

0.143

1.27

-2.64
-0.035
0.002
-0.013
0.404

-0.162
-0.268
0.033
-0.007
0.228

1.332
0.011
0.005
0.151
0.145

♀ (AICc): 1091.754
r²: 0.27
P-value (r²): <0.001
Coef.
Erro
Coef.
Padrão
Padrão
-75.054
0
34.781
9.692
0.124
6.216
6.737
0.124
4.432
8.691
0.236
2.942
Não incluído
-7.285
-0.075
-0.006
0.149
0.874

-0.207
-0.264
-0.04
0.039
0.229

2.844
0.025
0.012
0.338
0.326

Apesar dos coeficientes de determinação obtidos não serem elevados, possuem uma elevada
significância com valores de P obtidos inferiores a 0,001.
Ambos os coeficientes de determinação para as variáveis selecionadas poderão fornecer algumas
hipóteses sobre o modo de dispersão dos adultos selvagens de C. capitata.
Comparando cada modelo linear (Quadro 2.4) , verifica-se que ambos os sexos têm quase as mesmas
variáveis do grupo B e, a maioria destas, estão relacionadas com altos níveis de infestação dos frutos
relatados por Lopes et al (2006b) e por Pimentel (2010).
O melhor modelo linear obtido para as fêmeas, não incluiu a presença de Solanum mauritianum e
inclui a presença de Pittosporum undulatum ou Myrica faya, ao contrário do que seria de esperar,
sobretudo no que diz respeito à invasora Solanum mauritianum (Pimentel, 2010).
Os frutos das faias (Pittosporum undulatum ou de Myrica faya) não estão indicados como sendo
hospedeiros de C. capitata mas, o facto de os dados suportarem que esta metodologia sugira a sua
inclusão, apenas no modelo linear do sexo masculino como variável importante e não no modelo
feminino (Quadro 2.4), pode indiciar um possível comportamento diferente das fêmeas na busca de
alimento e de frutos.
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Quadro 2.4 – Resultados parciais obtidos para ambos os sexos dos adultos de C. capitata.
♂

♀

Conjunto de variáveis {A}:

Altitude (metros)

Orientação (graus)

Inclinação (graus)

Radiação mensal teórica (GW)
Conjunto de variáveis {B}:

Presença de Araçás

Presença de Nespereiras

Presença de Figueiras

Presença de Solanum mauritianum

Presença de Pittosporum undulatum
or Myrica faya

Existência de área de Pastagem
Poder de explicação do conjunto {A} = 0.12
Poder de explicação do conjunto {B} = 0.25
Poder de explicação do conjunto {A+B} = 0.33
Variância partilhada = 0.03
Por explicar = 0.67

Conjunto de variáveis {B}:

Presença de Araçás

Presença de Nespereiras

Presença de Figueiras

Existência de área de Pastagem

Poder de explicação do conjunto {A} = 0.13
Poder de explicação do conjunto {B} = 0.18
Poder de explicação do conjunto {A+B} =
0.27
Variância partilhada = 0.04
Por explicar = 0.74

Lopes et al. (2009e) referem que os machos adultos selvagens são mais abundantes nas armadilhas
no início da campanha. Esta observação poderá estar relacionada com a possibilidade dos machos
adultos possuírem uma atividade biológica não tão dependente da temperatura e da humidade como as
fêmeas (Pimentel, 2010). Esta resiliência biológica poderá permitir aos machos adultos um
comportamento mais duradouro na busca de alimento. Considerando esta possibilidade, a presença de
Pittosporum undulatum ou Myrica faya poderá ser muito relevante pois estas plantas podem fornecer
um abrigo natural quando as condições climáticas são desfavoráveis ao desenvolvimento e
sobrevivência dos adultos de C. capitata e, portanto, têm uma influência, potencial importante na
abundância de machos adultos selvagens e na sustentação das suas populações.
Esta possibilidade também poderá ser aplicada para o caso da presença de Solanum mauritianum,
pois é uma planta invasora, exótica com folhas grandes, perene que atinge um tamanho considerável.
Esta planta, pelas suas caraterísticas, também é capaz de fornecer abrigo natural aos adultos de C.
capitata. Para além disso, S. mauritianum produz um fruto apetecível às fêmeas e, de acordo com o que
os resultados do modelo sugerem (Quadro 2.3), os machos podem também preferir esta planta ao
Pittosporum undulatum ou mesmo à Myrica faya. Esta suposição é sugerida pelos valores dos
coeficientes padrão de 0,218 para a presença de Solanum mauritianum que é maior do que o
coeficiente de 0,143 para a presença de Pittosporum undulatum ou Myrica faya (Quadro 2.3).
De acordo com Prokopy et al (1979), o principal local de tentativa de cópula entre o macho e a
fêmea de C. capitata é a página inferior das folhas. No final da manhã e início da tarde, os machos
posicionam-se nas folhas e muitas vezes formam “leks” para libertar feromona sexual atraindo assim as
fêmeas virgens ou as não copuladas. Shelly et al. (2012) demonstraram que as fêmeas recetivas são
mais agressivas e competem entre si no acesso à exibição de machos, o que altera a visão tradicional de
que a iniciativa e competição sexual deste inseto fosse pertença exclusiva dos machos.
A exclusão da variável associada à presença de Solanum mauritianum, no modelo linear feminino
(Quadro 2.3), sugere que a infestação do fruto desta planta pode ser relacionada, principalmente, com a
presença de insetos do sexo masculino nesta planta e à capacidade destes em atrair para aí as fêmeas.
Se assim for, isso significaria que os machos também podem ter uma importante influência no
comportamento das fêmeas para encontrar os hospedeiros e como tal poderão, indiretamente, por esta
via, contribuir com a sua presença e ação atrativa para um aumento das infestações dos frutos. Esta
possibilidade pode ser suportada pela comparação dos coeficientes de determinação (Quadro 2.3).
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Apesar de se terem obtido valores baixos, os relativos ao sexo masculino são mais elevados do que os
das fêmeas. Esta situação poderia ser indicativa de que a presença de determinadas plantas ou de
determinados habitats poderá explicar melhor a abundância de machos do que a das fêmeas. De acordo
com coeficientes padrão dos modelos lineares, obtidos para ambos os géneros, a presença de área de
pastagem tem um impacto negativo (Quadro 2.3). Mas este impacto é maior para as fêmeas (-0,207) do
que para os machos (-0,162).
Um dos hospedeiros mais infestados é o figo (Lopes et al., 2006c; Pimentel, 2010). Este fruto é
frequentemente encontrado como árvore de sombra de forma isolada mesmo em áreas de pastagem e
vinha, bem longe de outros hospedeiros. A presença deste hospedeiro tem um coeficiente padrão de
0,236. A figueira não é uma espécie perene, no entanto, quando tem folhas, estas poderão servir de
abrigo natural para os machos quando estes estão à procura de alimento. Este facto também suporta a
hipótese dos machos desempenharem um papel importante no comportamento das fêmeas na procura
dos frutos. Com um impacto negativo de -0,207 atribuído à existência de área de pastagem, poder-se-á
levantar a hipótese de que poderá haver alguma influência da presença de machos nas figueiras que
poderão assim atrair as fêmeas e, consequentemente aumentar a infestação desta praga sobre estes
frutos.
De acordo com Jang (2002), as fêmeas virgens são preferencialmente atraídas pela feromona
masculina volátil do que pelos odores de frutas. Os dados de abundância em análise são sobre as
fêmeas, na sua generalidade, sem possibilidade de confirmação relativamente ao seu status (virgem ou
já copulada). De acordo com Arita et al (1989), a formação do “lek” pode servir não apenas para atrair
fêmeas, mas pode também ser importante para atrair fêmeas para as árvores específicas onde os
machos estão posicionados. Estes investigadores referem ainda a importância do vento em aumentar o
alcance deste tipo de atratividade.
Quanto às restantes variáveis, nomeadamente as que foram designadas para fazerem parte de todos
os modelos (Quadro 2.4), apenas duas se destacam como as mais importantes, a altitude e a radiação
solar.
Em relação à altitude, ambos os géneros possuem um coeficiente negativo (machos = -0,268; fêmeas
= -0,264) com o seu aumento, o que é espectável, considerando que a temperatura diminui com a
altitude. Quanto à variável relativa ao potencial da radiação solar média mensal (Quadro 2.3), ambos os
géneros possuem um coeficiente positivo (machos = 0,228; fêmeas = 0,229) para áreas com potencial de
radiação solar média mensal mais elevada.
De acordo com os resultados da regressão linear (Quadro 2.4), o conjunto de variáveis (B) relativas à
presença de potenciais plantas hospedeiras e / ou habitats é o que possuí maior poder explicativo, em
lugar dos parâmetros geográficos (Conjunto A) (Quadro 2.4). Além disso, os resultados mostram que
este conjunto definido no modelo linear dos machos (0,25) é mais elevado do que no modelo relativo às
fêmeas (0,18) (Quadro 2.4). Este resultado é inesperado porque o que seria de esperar é que a presença
de plantas hospedeiras explicaria, por si só, a abundância das fêmeas. No entanto, este resultado apoia
a hipótese da importância do comportamento de procura de alimento por parte dos machos e sua
relação sobre o comportamento das fêmeas na busca dos frutos.

2.2.3.2 Resultados da Regressão Geograficamente Ponderada (GWR)
Os resultados gerais obtidos das regressões geograficamente ponderadas (GWR) realizadas sobre os
valores das capturas médias dos dois géneros de adultos de C. capitata (machos e fêmeas), são
apresentados no Quadro 2.5.
De acordo com estes resultados obtidos (Quadro 2.5), ambos os géneros apresentam coeficientes de
determinação elevados. Também de acordo com os estes resultados, os modelos locais calculados para
cada género conseguem fornecer uma explicação satisfatória (uma média de r² local de 0,88 para os
machos e uma média de r² local de 0,92 para as fêmeas) para a abundância dos adultos selvagens. Estes
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resultados, ao apresentarem valores de P<0,001, sugerem que existe, de facto, uma relação significativa
entre as capturas médias e as caraterísticas geográficas de cada local, para ambos os géneros.
Quadro 2.5 – Resultados gerais da análise de regressão geograficamente ponderada (GWR).
Diagnostic Statistics:

♂

♀

Number of Locations to Fit Model (n):
Sigma:

132
25.683 (OLS: 7.22)

70.288 (OLS: 15.47)

Effective Number of Parameters:

95.745 (OLS:5)

95.745 (OLS: 5)

Akaike Information Criterion (AICc):

1378.084 (OLS: 903.95)

1510.904 (OLS: 1105.23)

Correlation Coefficient (r):

0.94 (OLS: 0.34)

0.964 (OLS: 0.36)

Coefficient of Determination (r²):

0.883 (OLS: 0.12)

0.928 (OLS: 0.13)

Adjusted r-square (r² Adj):

0.588 (OLS: 0.1)

0.749 (OLS: 0.11)

F (r²):

2.881 (OLS: 4.18)

4.968 (OLS: 4.66)

P-value (r²):

<.001 (OLS: 0.003)

<.001 (OLS: 0.002)

No entanto, as fêmeas apresentam um coeficiente de determinação local generalizado ligeiramente
superior ao dos machos. Isto poderá querer dizer que os machos se encontram mais dispersos do que as
fêmeas. Este facto poderá ser um contributo positivo no apoio à hipótese de os machos possuírem um
papel importante e, no entanto, indireto, nas taxas de infestações de frutos, pela sua ação atrativa em
relação às fêmeas.
Segundo Azevedo (1996), a topografia insular local tem um grande impacto nas condições
climatéricas, ocorrendo por isso em diferentes locais a formação dos denominados “microclimas”. O
facto de se detetar uma relação das fêmeas com as caraterísticas geográficas locais pode estar
interligado com a existência destes microclimas, pois as fêmeas apresentam maior dependência da
temperatura e humidade (Pimentel, 2010).
Com os dados disponíveis, não é, de facto, possível afirmar que poderá existir uma variação local de
acordo com os hospedeiros presentes. Tendo em conta as inúmeras árvores frutícolas em toda Ilha
Terceira (abandonadas ou não), bem como as plantas invasoras (como Solanum mauritianum) e as
necessidades climáticas destas. Assim, estes resultados poderão evidenciar não só a adequação
geográfica direta dos adultos de C. capitata, mas também indiretamente refletir a adequação local das
árvores de fruto (ou plantas com frutos) hospedeiras de C. capitata, uma vez que indiciam a existência
de uma relação entre a abundância de adultos desta praga e as condições geográficas de cada local.
Hendrichs et al. (2007) referem os custos elevados que estão associados a facto de uma praga
possuir características agregativas. De acordo com estes autores, que sendo esta característica detetada
e devidamente tida em conta, os insetos esterilizados libertados, através da utilização da técnica SIT, em
locais previamente determinados, poderão compensar este efeito ao se agregarem com a população
selvagem, reduzindo assim os custos do programa de controlo, uma vez que, em princípio não será
necessária a realização de largadas adicionais destes insetos esterilizados.
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Atendendo aos modelos obtidos, traduzidos na obtenção de um modelo para cada local em análise,
foi possível criar um mapa cartográfico demonstrativo dos locais onde as populações selvagens adultas
de C. capitata poderão encontrar as melhores condições para se agregarem. Assim, usando os
coeficientes de cada variável e inserindo-os nos mapas SIG existente e realizando os cálculos
necessários, incluindo as características
geográficas detalhadas encontradas em
cada local (num raio de 1.000 m), foi
possível construir e obter a Fig. 2.10.
De acordo com a Fig. 2.10, a zona
Sul foi a que apresentou as melhores
condições geográficas para aí existirem
maiores densidades populacionais de C.
capitata e, de facto, foi esta a que, na
realidade,
apresentou
maiores
densidades
populacionais
e/ou
capturas nas armadilhas. Ou seja, a
zona Sul é a que parece reunir, de
acordo com o modelo utilizado, as
melhores condições geográficas para
Figura 2.10 – Representação cartográfica obtida pela aplicação dos
que aí existam as maiores densidades
modelos para os locais onde as populações adultas selvagens das
populacionais de adultos de C. capitata.
fêmeas de C. capitata registam maiores densidades populacionais.

2.2.4 Conclusões
Neste estudo, os resultados da regressão geograficamente ponderada (GWR) que provêm da
aplicação dos modelos proporcionam, ao nível da tomada de decisão, uma perspetiva muito realista
sobre os pontos/zonas onde se deverá iniciar a implementação prática de qualquer medida de
controlo/limitação dos adultos da mosca-do-Mediterrâneo, na ilha Terceira.
A partir dos resultados obtidos e da análise de regressão geograficamente ponderada (GWR), é
também possível criar um modelo explicativo onde são indicados os locais /zonas na ilha Terceira onde
os adultos selvagens de C. capitata tem as melhores condições para se multiplicar e sobreviver, e assim
atingirem as maiores densidades populacionais, registando, provavelmente, também as maiores
infestações de frutos.
Um outro resultado obtido que é importante referir é a possibilidade de os machos terem uma
tendência para se apresentarem mais dispersos do que as fêmeas e como consequência disso podem
desempenhar um papel importante na deteção de frutos ou plantas hospedeiras.
Assim, a hipótese anteriormente colocada, das fêmeas serem atraídas para um determinado local
pela presença de machos, poderá justificar o facto de alguns frutos apresentarem infestações mais
elevadas do que seria inicialmente expectável.
Os resultados obtidos neste estudo apoiam ainda a hipótese de que a presença de algumas plantas
hospedeiras, mesmo em lugares que oferecem menor proteção física, como as áreas de pastagem,
poderão constituir um corredor ecológico importante para a dispersão de adultos selvagens de C.
capitata na ilha Terceira.
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3.1.1 Introdução
Nos Açores a mosca do Mediterrâneo (C. capitata Wiedemann) constitui um importante problema
fitossanitário para os pomares em produção, cuja realidade tem vindo a ser amplamente descrita para a
ilha Terceira (Pimentel, 2010). No entanto apesar de esta praga estar presente em todas as ilhas do
Arquipélago dos Açores, a maior parte dos estudos realizados estão concentrados exclusivamente à ilha
de São Miguel (Medeiros et al., 2007; Oliveira et al., 2008; Oliveira & Medeiros, 2009; Tavares, 2012) e à
Ilha Terceira (Pimentel et al., 2005, 2014c, Lopes et al., 2006b, 2006c; Pimentel, 2010), pelo que até ao
momento não tem havido nenhum estudo de dinâmica populacional sobre este inseto na Ilha de São
Jorge.
Na Ilha de São Jorge, de acordo com relatos de produtores, os prejuízos são consideráveis face à
escassa produção das parcelas frutícolas.
Assim, no âmbito do novo projecto CABMEDMAC (MAC/3/A163) esta linha de investigação
extendeu-se à Ilha de S. Jorge e teve como objectivos:
i)
conhecer as densidades populacionais da mosca do Mediterrâneo nas costas Norte e Sul da
ilha;
ii)
determinar as taxas de infestação desta praga nos diferentes hospedeiros vegetais;
iii) tentar identificar parasitóides que, naturalmente, podem limitar as populações desta praga.

3.1.2 Material e métodos
3.1.2.1 Localização
O presente trabalho foi realizado na Ilha de S. Jorge (Fig. 3.1). Esta Ilha do arquipélago dos Açores
possui uma área de 246 km², tem uma disposição maioritariamente seguindo a sua extensão linear e
possui uma considerável altitude, com um litoral escarpado e de difícil acesso. É conhecida pelas suas
“fajãs”, zonas de pequena dimensão, junto ao mar, de terreno plano, em geral cultiváveis, que são
numerosas (Forjaz & Fernandes, 1975).
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As principais zonas de produção frutícola situam-se na Costa Norte onde a cultura mais
representativa é a macieira e na Costa Sul onde os citrinos abundam em conjunto com outras pequenas
produções (Fig. 3.1).

Figura 3.1 – Delimitação das áreas de estudo a Norte e Sul da Ilha de S. Jorge (a amarelo surge a
localização das armadilhas da rede implementada no âmbito deste projeto).

3.1.2.2 Monitorização de adultos
A análise da evolução e a quantificação das densidades populacionais dos adultos, baseou-se nas
leituras das capturas na rede de armadilhas colocada no campo (Fig. 3.1), e nos pomares selecionados
para estudo e mais representivos do tipo de produções frutícolas desta ilha.
Com este objetivo, como atrás referido, foi montada uma rede de armadilhas de monitorização na
Costa Norte e na Costa Sul da Ilha (Fig. 3.1), a partir de março de 2011, com quatro armadilhas (Tephri)
2
(Fig. 2.12) por cada Km , com a distância entre armadilhas de 1 Km.
Na montagem e distribuição das armadilhas desta rede teve-se em consideração os diferentes
estratos de altitude das diferentes
parcelas produtivas dentro das
áreas seleccionadas, bem como a
realidade geográfica envolvente,
de modo a abranger todos os
locais, para além dos pomares
como quintais, vinhas e de modo
a incluir a presença dispersa de
potenciais hospedeiros vegetais
desta praga.
Figura 3.2 - Aspeto das armadilhas Tephri, com atrativo alimentar,
Cada
armadilha
Tephri
instaladas no campo e usadas na monitorização e captura dos adultos
(fêmeas) de Ceratitis capitata Wiedemann.
destinada à captura das fêmeas
de C. capitata (Fig. 3.2), foi colocada no campo e georreferenciada recorrendo a um GPS portátil (Etrex
Legend – Garmin). A contagem e registo dos adultos capturados (machos e fêmeas) realizou-se
quinzenalmente e a cada dois meses foi realizada a mudança do atrativo alimentar 3C (trimetilamina,
acetato de amónio, putrescina) e da pastilha inseticida (DDVP).
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3.1.2.3 Determinação das taxas de infestação dos frutos
A avaliação da infestação dos frutos por C. capitata, realizou-se através de colheitas aleatórias de
frutos que no campo aparentavam ter iniciado a maturação. Este trabalho teve uma periodicidade
quinzenal e iniciou-se no campo aquando da 1ª recolha de capturas de adultos das armadilhas de
monitorização da rede. Esta amostragem foi realizada atendendo quer ao estrato de altitude quer em
função dos hospedeiros identificados, atendendo à presença de hospedeiros-chave, como a macieira e a
laranjeira, entre outros, que se encontram no interior e nas zonas envolventes aos pomares estudados.
Pretendeu-se ainda, com este trabalho, a construção de uma primeira lista de hospedeiros desta praga
na Ilha de S. Jorge.
No campo, em cada hospedeiro seleccionado, procedeu-se à observação visual da taxa de afetação
dos frutos através da identificação das picadas de C. capitata nestes. Para complementar esta análise
visual foram recolhidos 10 frutos por espécie fruteira, 5 do chão e 5 da árvore. Quando não se
encontraram as quantidades requeridas, as amostras foram recolhidas de acordo com a abundância de
frutos no local analisado.
Cada amostra, depois de recolhida, foi colocada
em sacos de plástico identificados com a data, local e
altitude. Posteriormente, já no laboratório, os frutos
foram pesados (Fig. 3.3) e colocados em caixas de
plástico durante 15 dias para determinação da taxa
de infestação por fruto e por quilograma de fruta
(Fig. 3.4). A observação destes frutos em caixas no
laboratório realizou-se 2 vezes por semana.
Quando não se observava já qualquer vestígio da
presença de larvas nos “alguidares” (Fig. 3.4), ao fim
dos 15 dias o fruto foi retirado de cada recipiente e
Figura 3.3 – Aspeto da pesagem dos frutos
aberto para registar a presença de larvas no seu
infestados por Ceratitis capitata Wiedemann no
interior antes de estes serem retirados e destruídos.
laboratório.

3.1.2.4 Obtenção de parasitóides

Figura 3.4 – Aspeto dos “alguidares de plástico”
utilizados no laboratório com os frutos infestados,
recolhidos no campo, para a obtenção da sua taxa
de infestação por Ceratitis capitata Wiedemann.
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Neste trabalho, aproveitando a recolha de frutos,
foi também realizada a prospeção dos parasitóides.
Para isso foram, no campo, colocados frutos em caixas
de plástico com perlite (6 por caixa) e com a tampa e
fundo perfurado (Fig. 3.5) debaixo da copa de árvores
de espécies hospedeiras e aí foram deixadas abertas
durante 15 dias. Ao fim deste período todo o material
foi recolhido e analisado em laboratório. As pupas de
C. capitata recolhidas em cada caixa foram contadas e
colocadas em pequenas caixas por um período de 50
dias, até à emergência total do seu conteúdo (Oliveira
et al., 2008).

Figura 3.5 – Aspecto das caixas, de plástico, colocadas no campo com frutos infestados por C. capitata para
obtenção de parasitóides.

É de salientar que este processo continuou a ser realizado durante o período de produção destas
espécies frutícolas. Mesmo assim nunca foram encontrados quaisquer parasitóides entre os organismos
emergidos dos frutos colocados nas caixas, no campo, nas parcelas em estudo, na Ilha de S. Jorge.

3.1.3 Resultados e Discussão
Este tipo de estudo, repartido pelas suas diferente vertentes de investigação, foi efetuado pela
primeira vez na ilha de S. Jorge, com o principal objetivo de conhecer a realidade da ilha em relação à
presença e incidência da mosca do Mediterrâneo, pretendendo constituir uma abordagem diferente e
construir assim uma ferramenta de tomada de decisão para a realização dos tratamentos químicos,
baseanda na presença e nos elevados níveis populacionais dos adultos como o momento ideal de
realizar os tratamentos por parte do agricultor e principalmente incutir-lhe essa atitude, de modo a este
abandonar os tratamentos indiscriminados e não assentes em qualquer dado palpável e, também,
despertá-lo para outros meios de luta passívies de serem utilizados no combate a esta importante
praga.
Optou-se por uma análise dos resultados obtidos individualizada de acordo com cada objetivo
proposto.

3.1.3.1 Monitorização dos adultos
Da monitorização dos adultos nas duas zonas estudadas, de acordo com os resultados apresentados
nas Figuras 3.6 (Sul) e 3.7 (Norte), a zona Sul foi a que registou a presença de maiores densidades
populacionais de C. capitata (Fig. 3.6). No entanto, verificam-se diferentes comportamentos e diferentes
dinâmicas populacionais. No primeiro ano de estudo, verifica-se na vertente Sul, a ocorrência de dois
picos populacionais (agosto e outubro) para ambos os géneros. Enquanto na vertente Norte, para o
mesmo ano, só se registou um único pico populacional (outubro) para ambos os géneros (Fig. 3.7).
Esta diferença comportamental na dinâmica populacional poderá dever-se à enorme diferença que
existe quer a nível de número de adultos quer pelo nível de diversidade de hospedeiros entre as duas
zonas.
Em 2012, em ambas as zonas, verificou-se uma quebra nos valores de registo de capturas nas duas
zonas em relação a 2011. Na zona Sul o pico máximo de 2011 correspondeu a 5.392 Fêmeas adultas
capturadas e em 2012 o pico máximo registado foi de apenas 608 fêmeas adultas (Fig. 3.6). Na zona
Norte, o pico máximo de 2011 correspondeu a 362 fêmeas adultas capturadas, enquanto em 2012 o
pico máximo registou a capturas de apenas 3 fêmeas adultas (Fig. 3.7). Esta quebra nas densidades
populacionais poderá ficar a dever-se à ocorrência de precipitação superior a 125 mm, que foi registada
para a Ilha de São Jorge em 2012 e 2013 (Fig. 3.8), situação que existe referenciada em outros trabalhos
(Vieira, 1952; Meats, 1989; Barry et al., 2004; Vayssières et al., 2009; Kamala Jayanthi & Verghese, 2011;
Podgornik et al., 2013; Dı´az-Fleischer et al., 2014).
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Figura 3.6 - Evolução mensal, por ano, das capturas totais de adultos, em armadilhas
Tephri, nas parcelas estudadas na vertente Sul, da Ilha de S. Jorge.
(Legenda: M - machos; F- Fêmeas)
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Figura 3.7 - Evolução das capturas de adultos, em armadilhas Tephri, nas parcelas
estudadas expostas a Norte, na Ilha de S. Jorge.
(Legenda: M - machos; F- Fêmeas)

Os dados obtidos traduzem uma realidade deveras preocupante em relação a esta praga uma vez
que a densidade populacional de fêmeas obtidas (Fig. 3.6 e 3.7) é amplamente superior à encontrada
para a Ilha Terceira, verificando-se, assim, pela ação nefasta destas sobre os frutos através das suas
picadas e sua queda, condições para maiores perdas na produção na Ilha de S. Jorge em comparação
com as registadas na ilha Terceira.
Assumindo a integração deste estudo numa realidade de objetivos mais alargados, em relação à
forma de compreender, conhecer e de modo a se poderem tomar medidas realistas e eficazes na
limitação populacional e dispersão da mosca do Mediterrâneo, foi criada e gradualmente melhorada
uma base de dados em SIG resultado dos estudos que tem vindo a ser realizados.
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Figura 3.8 - Evolução e registo da precipitação mensal, de Janeiro de
2011 a Dezembro 2014, registado na freguesia das Manadas (©
Copyright G. Ballester Valor 2005-2015, n.d.).

Figura 3.9 - Representação, em ARC View 9.3, das manchas de maior
densidade populacional das fêmas adultas de C. capitata, nas parcelas
estudadas, nas zonas Norte e Sul, da Ilha de S. Jorge.

3.1.3.2

A sua utilização permitirá,
simultaneamente,
uma
maior
facilidade e rapidez, quer no
dimensionamento
dos
dados
obtidos nos estudos realizados,
quer no tratamento dos próprios
dados e sua implementação pratica
na limitação desta praga e dos seus
prejuízos na, já de si pequena
produção frutícola da Ilha de S.
Jorge.
A representação cartográfica
dos registos de capturas dos adultos
obtidos através dos mapas SIG da
ilha de S. Jorge permite, como
facilmente de depreende da
observação da Fig. 3.9, uma melhor
visualização
e
deteção
dos
principais focos das populações
adultas de C. capitata.
De facto, a integração destes
dados da monitorização em
ambiente SIG permitiu e permitirá,
caso se pretenda, no futuro
imediato, construir cartas com
definição dos locais com as maiores
densidades populacionais desta
praga, quer na zona Norte quer na
zona sul da Ilha de S. Jorge,
utilizando essa informação na sua
limitação populacional ou na
atenuação dos maiores focos
populacionais dos adultos de C.
capitata nesta ilha.

Determinação das taxas de infestação dos frutos

Os resultados obtidos a partir da determinação de taxas de infestação dos frutos levaram à
identificação de um maior número de larvas, e correspondente percentagem de frutos infestados, nos
figos (39%), nêsperas (15%), café (14%) e araçás (14%), na zona Sul da ilha de S. Jorge (Fig. 3.10). Na
zona Norte, os valores mais relevantes foram identificados em barrileiro (63%), araçás (27%), figos (5%)
e maçãs (5%) (Fig. 3.11).
É de referir que, nas duas zonas estudadas, na ilha de S.Jorge, as espécies existentes são distintas em
termos de representação e abundância, sendo esta muito maior a Sul, pelo que não é possível comparar
as duas áreas de estudo (Fig. 3.10).
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Fig. 3.10 - Distribuição da percentagem de frutos infestados, por tipo de hospedeiro, na zona exposta a Sul, na Ilha
de S. Jorge.

Figura 3.11 - Percentagem de frutos infestados, por tipo de hospedeiro, na zona exposta a Norte, na Ilha de
S. Jorge.

3.1.3.3 Obtenção de parasitóides
A partir da exposição de frutos no campo, nas caixas destinadas a infestação e possível deteção de
presença nos frutos de parasitóides (Fig. 3.5) não resultou em qualquer dado significativo uma vez que
não foi observada, ou registada, qualquer eclosão, no decorrer deste trabalho, não possibilitando esse
facto a identificação ou o registo da presença ou abundância de qualquer espécie de parasitóides nas
áreas em estudo.
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3.1.4 Conclusões
Os dados obtidos neste estudo permitiram, desde logo, confirmar a elevada densidade populacional
de mosca do Mediterrâneo na Ilha de S. Jorge. De facto, os níveis encontrados em S. Jorge são
preocupantes. Perante esta realidade, é urgente a tomada de decisão de implementação de medidas
para o controle desta praga, face a pequena produção frutícola da ilha que com esta praga ainda é mais
afetada, basta para isso ver os dados das taxas de infestação obtidos.
O conhecimento das densidades e nomeadamente da ocorrência dos picos populacionais dos
adultos desta praga podem constituir instrumentos indicadores de fases temporais mais adequadas para
implementar medidas de combate e poderão permitir definir, com maior clareza, a oportunidade de
intervenção como forma e contribuir para uma redução significativa das populações presentes nas
poucas áreas de produção frutícola da Ilha.
Em relação aos dados de monitorização dos adultos obtidos, salienta-se o elevado número de
fêmeas (comparativamente à Ilha Terceira). Verificou-se que esta incidência é mais elevada na área de
estudo localizada na zona Sul, o que poderá ser justificado por condições ambientais mais favoráveis,
tais como a temperatura, exposição favorável ao desenvolvimento e proliferação desta praga e maior
abundância relativa dos mais variados hospedeiros de C. capitata. Em ambas as áreas de estudo (Norte
e Sul), foram identificados picos de densidade populacional.
Observou-se ainda uma elevada taxa de infestação nas produções obtidas e analisadas a Sul, que
resulta da existência aí de uma maior densidade de fêmeas. Os hospedeiros preferenciais desta praga na
ilha de S. Jorge, nas zonas estudadas são o figo, nêspera e laranja a Sul e, na zona Norte o barrileiro e a
maçã. Embora nesta a espécie vegetal com maior taxa de infestação seja o barrileiro (93%).
Em termos de prospeção de parasitóides, os estudos realizados não permitiram a identificação,
presença ou ação de qualquer espécie destes.
Este estudo representa um importante incremento do conhecimento de uma das mais importantes
pragas da fruticultura regional. Os resultados obtidos poderão constituir instrumentos relevantes de
gestão e controle desta praga em particular na ilha de S. Jorge.
É, por isso, necessária uma intervenção por parte das entidades regionais responsáveis pela área da
produção e proteção agrícola no combate e contenção desta importante praga com o apoio dos
produtores e das suas associações, nas áreas afetadas, como forma de assegurar a produção frutícola
existente e mesmo fomentá-la no sentido de se poder atingir o necessário para o autoconsumo, uma
vez que esta atividade é economicamente importante para a ilha de S.Jorge e, de um modo geral para a
Região, diminuindo a sua dependência externa em termos de produção frutícola.
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3.2.1 Introdução
Ceratitis capitata Wiedemann 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). Dependendo das condições climatéricas, o ciclo de vida deste
inseto, poderá concluir o seu ciclo de vida entre 20 a 30 dias (Bodenheimer, 1951; Liu et al., 1995).
De acordo com Hendrichs, Kenmore e Robinson (2007), a heterogeneidade ecológica num campo,
pomar e mesmo a escalas espaciais mais amplas, afeta profundamente a dinâmica populacional das
pragas e o conhecimento no tempo e no espaço das populações de pragas constitui uma informação
indispensável necessária para planejar, implementar e avaliar programas de proteção das culturas.
Existem já alguns estudos, referidos no sub-capítulo 2.2), já realizados, sobre a dinâmica espáciotemporal de adultos de C. capitata, para tentar avaliar o impacto das caraterísticas geográficas e
paisagísticas na distribuição espacial. Os seus autores (ver subcapítulo 2.2), referem a importância dos
Sistemas de Informação Geográfica (SIG) na identificação dos principais focos de elevada densidade
populacional de adultos de C. capitata. No entanto, como também é referido, não conseguiram
estabelecer nenhuma relação além das capturas estar interligadas ao tipo de culturas, à disponibilidade
de frutos dos hospedeiros e às variações climatéricas associadas às estações do ano, nas áreas em
estudo. No entanto, estes estudos referidos (ver subcapítulo 2.2), foram conduzidos maioritariamente
em grandes áreas de cultivo onde a variabilidade topográfica é muito limitada, o que não se enquadra
na topografia caraterística de ilhas como a Terceira e mesmo S. Jorge.
Assim, no âmbito de trabalhos de monitorização do projeto CabMedMac (MAC/3/A163), realizados
na Ilha de São Jorge (Açores), pretendeu-se avaliar a distribuição geográfica das populações selvagens
de C. capitata e determinar se existiria alguma relação desta distribuição dos adultos e desta praga
com as características geográficas da Ilha.
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3.2.2 Material e métodos
Para a elaboração do presente trabalho, recorreu-se a dados dos trabalhos de monitorização dos
adultos de Ceratitis capitata Wiedemann do projeto CabMedMac (MAC/3/A163) (ver subcapítulo 3.1 do
presente trabalho), inseridos num Sistema
de Informação Geográfico (SIG).
Estes dados de capturas resultaram de
uma rede de armadilhas, composta por 32
armadilhas Tephri (Fig. 3.12).
O compasso de instalação das
armadilhas utilizado foi de 1 km, sendo
2
que por cada km , onde foram instaladas 4
armadilhas (Fig. 3.12). Esta rede de
armadilhas foi implementada a Sul e a
Norte da Ilha de São Jorge, sendo
delimitada de acordo com a existência e
extensão das áreas frutícolas (Fig. 3.12).
A contagem e registo dos adultos (com
Figura 3.12 – Representação cartográfica da disposição e
distinção entre machos e fêmeas)
localização das 32 armadilhas, da rede instalada na ilha de S.
capturados foi realizada quinzenalmente. A
Jorge, para monitorização das populações adultas de C.capitata.
cada dois meses realizou-se a mudança do
atrativo alimentar composto por acetato de amónio, putrescina e trimetilamina. A pastilha de DDVP,
presente em cada uma das armadilhas, foi substituída igualmente com a mesma periodicidade.
Os dados das capturas para cada armadilha foram expressos pela média de capturas por armadilha
por dia (MAD), desde março de 2011 (data de início do projeto CabMedMac) até dezembro 2013.
Para se avaliar a distribuição espacial das populações selvagens de C. capitata e determinar se existia
alguma relação desta distribuição com as características geográficas, recorreu-se à análise de regressão
geograficamente ponderada (GWR) à semelhança do realizado para a ilha Terceira (sub-capítulo 2.2).
Este tipo de análise surge porque, por vezes, os valores dos coeficientes, que são incluídos num
modelo global, podem não representar variações locais mais detalhadas de forma adequada (Bivand et
al., 2008), o que é muito comum também na ilha de S.Jorge.
Com este tipo de análise, os coeficientes são calculados com base na definição de local e sítios
vizinhos no interior de uma determinada distância.
De acordo com Navarro-Llopis et al. (2012), e como já referido no sub-capítulo 2.2, uma dada
população adulta de C. capitata é influenciada pelas populações externas a uma distância de cerca de
1,3 km e refere que esta praga poder-se-á deslocar mais de 1 km na procura de hospedeiros. Por isso,
neste trabalho, tendo em conta o espaçamento implementado na rede de armadilhas, na análise de
GWR, a distância usada para definir o seu local de colocação foi de 1 km.
As características geográficas a testar, a altitude, inclinação do terreno, exposição e a média da
radiação solar diária possível sem nuvens, de cada ponto de amostragem, foram extraídos do Sistema
Informação Geográfica desenvolvido para a ilha de S. Jorge.
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3.2.3 Resultados e Discussão
Os resultados gerais das regressões geograficamente ponderadas (GWR) realizadas sobre as capturas
médias dos dois géneros de C. capitata, para as duas zonas estudadas na ilha de S. Jorge (Norte e Sul)
são apresentados no Quadro 3.1.
Quadro 3.1 – Resultados gerais da análise das regressões
De acordo com os resultados obtidos,
geograficamente ponderadas (GWR), realizadas aos dados das
ambos
os
géneros
apresentam
capturas de adultos para a ilha de S. Jorge.
coeficientes
de
determinação
elevados
♂
♀
Diagnostic Statistics:
(Quadro 2.6). Estes resultados sugerem
Number of Locations to Fit Model (n):
32
ainda que existe, de facto, uma relação
Sigma:
0,785
21,624
significativa (P-value < 0,001) entre as
Effective Number of Parameters:
25,4
25,4
capturas médias e as respetivas
Akaike Information Criterion (AICc):
402,3
508,5
características
geográficas
testadas
Correlation Coefficient (r):
0,98
0,99
inerentes a cada local, em ambos os
Coefficient of Determination (r²):
0,96
0.98
géneros. É de referir que as fêmeas
Adjusted r-square (r² Adj):
0,85
0.93
possuem
um
coeficiente
de
F (r²):
7,21
16.32
determinação
local
generalizado
P-value (r²):
< 0,001
< 0,001
ligeiramente superior ao dos machos
(0,99 contra 0,98) o que poderá sugerir que os machos poderão encontrar-se mais dispersos do que as
fêmeas (Quadro 3.1).
Este resultado é similar ao obtido por Pimentel et al. (2014c) para a Ilha Terceira, o que poderá ser
um indício de que, a nível destas duas ilhas ou mesmo insular, esta praga possua comportamentos
idênticos.
De acordo com Azevedo (1996) e como já referido no sub-capítulo 2.2, a topografia insular local tem
um grande impacto nas condições climatéricas, levando à formação de microclimas muito específicos
em determinadas zonas de cada ilha.
O facto de se detetar uma relação das fêmeas com as características geográficas locais pode estar
relacionado com a existência destes microclimas, pois como também já referido por (Pimentel, 2010), as
fêmeas apresentam uma maior dependência da temperatura e humidade.
Há semelhança do já referido no sub-capítulo 2.2 para a ilha Terceira, de acordo com os estudos de
Hendrichs et al. (2007) esta característica agregativa dos adultos detetada e devidamente tida em conta,
pode minimizar os custos da aplicação da técnica SIT, permitindo uma mais rápida junção destes com a
população selvagem diminuindo assim os custos associados a implementação deste tipo de medidas de
controlo.
Os resultados da análise GWR apresentados no Quadro 3.2 são resultados que avaliam a qualidade
dos modelos locais calculados.
Com base nos dados utilizados foi possível obter 32 modelos, ou seja, um para cada local em análise
(Quadro 3.2). Foi ainda possível criar um mapa cartográfico demonstrativo dos locais onde, as
populações selvagens de C. capitata na ilha de S. Jorge, poderão encontrar as melhores condições para
se agregarem. Pelo que utilizando os coeficientes de cada variável e utilizando as característricas
geográficas detalhadas de cada local foi possível, para a ilha de S. Jorge, obter as zonas com maior
probablilidade de encontrar as maiores densidades populacionais de adultos de C. capitata (Fig. 3.13).
De acordo com a Figura 3.13, a zona sul da ilha de S. Jorge foi a que apresentou as maiores densidades
populacionais e a maior variabilidade entre estes focos. Isto significa que a zona Sul é a que apresenta as
melhores condições geográficas para aí existirem as maiores densidades populacionais de C. capitata na
ilha de S. Jorge de acordo com este estudo e com a a aplicação deste modelo GWR.
Quadro 3.2 – Coeficientes das variáveis independentes calculadas a partir da análise GWR para cada local, para as
fêmeas (até um raio de 1.000 m), nas zonas estudadas, da ilha de S. Jorge.
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Local

Y

X

Constante

Coeficientes
Altitude
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Declive

Orientação

Radiação

2S

4276544,0

404550,9

592,57

-0,2486

8,1514

-0,4656

-4,8640

3S

4276833,4

404179,7

564,40

-0,2253

6,9268

-0,4030

-4,6096

1S

4276943,5

405259,9

624,53

-0,2774

9,8758

-0,5621

-5,1492

4S

4277174,5

403399,6

473,11

-0,1729

4,3717

-0,2857

-3,7790

5S

4277361,7

402961,6

410,33

-0,1546

3,3222

-0,2442

-3,2053

6S

4277880,8

402138,2

226,92

-0,4559

2,3283

-0,2064

-1,4641

7S

4278637,9

400888,4

439,66

-0,1115

-1,0819

0,0210

-3,7251

9S

4278867,7

399948,5

340,91

-0,1300

-4,0739

0,1787

-2,8433

1N

4278940,8

411550,7

-3,17

-0,0016

0,0161

-0,0005

0,0371

8S

4279311,4

400441,3

194,27

-0,1156

-4,4022

0,2048

-1,5639

11S

4279354,9

399084,2

1093,13

-0,2181

-0,3727

-0,0359

-9,3955

5N

4279452,6

410138,2

-11,77

-0,0140

0,1360

-0,0015

0,1556

2N

4279756,6

411466,8

-2,42

-0,0014

0,0118

-0,0005

0,0293

10S

4279784,8

399786,2

936,16

-0,1790

-1,5070

0,0261

-8,0522

6N

4279796,8

409598,5

-1,67

-0,0155

0,0572

-0,0040

0,0721

3N

4279839,0

411277,9

-1,26

-0,0011

0,0042

-0,0004

0,0176

13S

4280017,2

398368,2

-135,40

-0,2490

-0,5760

0,0972

1,4914

4N

4280136,2

410425,0

-12,77

-0,0158

0,1495

-0,0022

0,1711

7N

4280225,3

408293,3

23,18

-0,0122

-0,0807

-0,0158

-0,1593

14S

4280606,9

397614,3

-506,44

-0,1185

-1,8910

0,0951

4,8119

12S

4280686,3

398656,4

-145,81

-0,2100

-0,6335

0,1013

1,5422

8N

4280717,0

407321,6

4,46

-0,0152

0,1664

-0,0200

0,0034

9N

4280973,5

407662,7

12,96

-0,0138

0,0842

-0,0207

-0,0728

10N

4280978,7

408370,9

27,00

-0,0115

-0,0760

-0,0196

-0,1972

16S

4280988,9

396525,3

-237,01

-0,0633

-1,0006

0,0898

2,1989

15S

4281247,7

397173,3

-225,91

-0,0678

-1,1208

0,0634

2,1854

11N

4281286,8

408294,9

24,75

-0,0119

-0,0337

-0,0211

-0,1786

12N

4281303,5

408589,7

30,64

-0,0108

-0,1060

-0,0202

-0,2305

13N

4281527,6

408281,4

23,22

-0,0122

-0,0069

-0,0219

-0,1657

18S

4282121,9

396004,8

-158,30

-0,0406

-0,7045

0,0530

1,4847

17S

4282253,3

396878,9

-182,71

-0,0505

-0,8649

0,0685

1,7147

19S

4282565,3

395521,7

88,76

-0,0017

-0,1876

-0,0975

-0,5374

Figura 3.13 – Representação cartográfica, obtida a partir dos modelos GWR, dos locais onde as populações adultas
selvagens das fêmeas de C. capitata se poderão agregar e apresentar maiores densidades populacionais.

3.2.4 Conclusões
Um dos fatores preponderantes à propagação da espécie C. capitata está relacionada com a
disponibilidade de hospedeiros (frutos) e esta questão não foi abordada neste estudo.
De acordo com os resultados obtidos, verifica-se a existência de uma forte e significativa correlação
entre a abundância adultos capturados e as características geográficas em função da distância a locais
vizinhos.
Os resultados também indicam que as fêmeas são mais agregativas do que os machos. Isso deverá
ser um fator importante a ter em conta numa perspetiva de aplicação de medidas de controlo/limitação
das populações de C. capitata na Ilha de S. Jorge.
Com os resultados obtidas a partir da análise de regressão geograficamente ponderada (GWR), é
também possível criar um modelo explicativo para a ilha de S. Jorge onde figuram os locais /zonas na
ilha onde os adultos selvagens de C. capitata tem as melhores condições para se multiplicar e, assim,
atingirem as maiores densidades populacionais, sobreviver e registar as maiores infestações de frutos.
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4.1 Introdução
A Técnica do Inseto Esterilizado (SIT) é um método baseado na técnica denominada de “cavalo-detróia” que consiste na largada de uma elevada quantidade machos esterilizados de uma determinada
espécie num local. O conceito desta técnica foi inicialmente descrito por Knipling (1955), como forma de
controlar e/ou erradicar populações de insetos descritos como pragas agrícolas, e tem sido amplamente
aplicada contra muitas espécies das ordens Leptidoptera e Diptera.
Dentro da ordem Diptera há a destacar a mosca-do-Mediterrâneo (Ceratitis capitata Wiedemann
(Diptera: Tephritidae)) que além de ser frequentemente referenciada como sendo uma das mais
importantes pragas agrícola a nível mundial (Liquido & Shinoda, 1991; Carvalho & Aguiar, 1997;
Sciarretta & Trematerra, 2011; Radonjic et al., 2013), é, também, a principal espécie utilizada
mundialmente neste tipo de técnica (Tan, 2000).
As vantagens do recurso à técnica do inseto estéril (SIT), quando viável, são enormes pois as largadas
de insetos estéreis não proporcionam a sua permanência ou impacte no funcionamento dos
ecossistemas onde foram libertados, não havendo riscos para o homem, animais domésticos, plantas,
auxiliares e outros componentes do ambiente com a sua libertação. Para além disso, trata-se de um
meio de proteção perfeitamente compatível com qualquer outro método de proteção biológica (Amaro,
2003).
Esta metodologia compreende três vantagens dignas de realce: a primeira é relativa ao seu nulo
impacte no ambiente pois trata-se de uma metodologia “limpa” em alternativa aos tratamentos
fitossanitários muitas vezes aplicados na limitação populacional dos adultos de C. capitata; a segunda é
relativa à especificidade do controlo por este ser exclusivo ao nível da espécie em questão (Vreysen et
al., 2006); a terceira vantagem é relativa à sua eficácia de dispersão espacial derivada das características
intrínsecas (agregação) da espécie, ou seja, os machos esterilizados irão, tendencialmente, procurar
integrar-se nas populações de insetos nativas (Alphey, 2007).
Apesar destas vantagens, a nível mundial, os vários programas para o controlo de moscas-da-fruta
normalmente integram sempre uma variedade de técnicas que permitem melhorar a eficácia do
programa (Flores et al., 2013). Isto porque os machos criados em laboratório e posteriormente
esterilizados por irradiação são tendencialmente sempre menos sexualmente competitivos do que os
machos nativos existentes na área a tratar (Ben Ami et al., 2010). A razão para tal inferioridade, em
termos de competição, poderá estar efetivamente ligada ao processo de irradiação que danifica quer
órgãos e microrganismos presentes nas moscas (Hamden et al., 2013) quer a fauna microbiana no trato
gástrico e intestinal indo alterar profundamente a longevidade e competitividade sexual destes insetos
(Jurkevitch, 2011, 2012).
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Segundo (Barthlott & Mumford, 1997) qualquer projeto de luta autocida, aplicado numa região,
durante 14 anos, irá criar um retorno económico considerável.
Tendo por base estudos da relação custo-benefício já realizados, estes evidenciaram que, ao longo
de um período adequado da sua implementação, a luta autocida é economicamente competitiva ou
mesmo mais favorável que os métodos convencionais que se baseiam muito na utilização dos meios de
proteção química (Hendrichs et al., 2002; Amaro, 2003; Barry et al., 2004).
O sucesso de uma erradicação requer a combinação de várias técnicas porque a probabilidade de
erradicação diminuiu com o aumento da área afetada, pelo que, compensa o investimento numa rede
de armadilhas que permita a deteção e delimitação prematura de reinvasões (Suckling et al., 2014).
Considerando as vantagens ambientais inerentes à aplicação da metodologia SIT no controlo das
populações adultas de C. capitata, alguns investigadores desenvolveram algumas alterações desta
técnica por forma a torná-la ainda mais eficaz e como tal reduzir os custos das largadas de insetos
esterilizados. De entre estes aperfeiçoamentos, há a destacar os trabalhos de Ben Ami et al. (2010) e de
Yuval et al. (2013) com a inclusão da bactéria Klebsiella oxytoca na dieta dos machos de C. capitata, após
o tratamento por irradiação, onde estes autores registaram um incremento da competitividade dos
insetos tratados para o acasalamento.
Relacionado com o aumento da competitividade sexual dos machos esterilizados, há também a
destacar os trabalhos de Hamden et al. (2013) que, com a inclusão de bactérias da espécie Klebsiella
pneumonia, Enterobacter spp. e Citrobacter freundii na dieta das larvas, registaram um melhoramento
do fitness dos machos com aumento de tamanho e de outros traços morfológicos muito favoráveis para
o processo de acasalamento.
Teoricamente, pode ser possível ocorrer a denominada resistência hereditária à metodologia SIT,
que se manifesta através do acasalamento preferencial, ou seja, as fêmeas tendem a acasalar com
machos que lhes são semelhantes em algum aspeto em que os machos esterilizados não o são. No
entanto, em 50 anos de aplicabilidade da metodologia SIT, tem sido pouca a evidência de tal situação
(Alphey, 2007).
Felizmente, ao longo de todo este tempo de aplicabilidade, há muitos casos de sucesso de aplicação
desta metodologia. De acordo com a International Atomic Energy Agency & Joint FAO/IAEA Programme
of Nuclear Techniques in Food and Agriculture (2008), o interesse pela aplicação da metodologia SIT
para o controlo de pragas tem crescido, bem como os casos de sucesso no controlo e, inclusive,
erradicação de algumas espécies. De acordo com Suckling et al. (2014) existem mais casos de
erradicação do que de controlo.
Nos Açores, mais concretamente na Ilha Terceira, a metodologia SIT foi testada ao nível de
competitividade e compatibilidade sexual dos machos criados, esterilizados e importados da Biofábrica
da Madeira e através da realização pontual de vários testes de dispersão por Lopes et al (2006a, 2008e)
e por Pimentel (2010), no âmbito de vários projetos de investigação aplicada (INTERFRUTA
(MAC/3.1/A1) e INTERFRUTA II (MAC/3.1/A4)). Segundo estes autores, esta metodologia de combate à
mosca-do-Mediterrâneo apresenta as condições adequadas para ser aplicada em larga escala nesta Ilha
e de uma maneira geral em todas as ilhas afetadas pela mosca-do-Mediterrâneo do Arquipélagos dos
Açores.
Com o projeto CABMEDMAC (MAC/3/A163) procurou-se estender este tipo de trabalhos a outras
ilhas onde também o impacto económico de C. capitata na produção frutícola fosse considerável. Com
esse objetivo, estes tipos de ensaios foram estendidos à ilha de São Jorge.
O desenvolvimento desta linha de investigação no âmbito do projeto CABMEDMAC passou pela
testagem da metodologia SIT por forma a reavaliar o potencial desta metodologia na Ilha Terceira e de
avaliar a possibilidade desta técnica ser implementada na ilha de São Jorge. Avaliando assim a
capacidade de dispersão dos machos esterilizados de C. capitata nestas duas ilhas da Região Autónoma
dos Açores.
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4.2 Material e métodos
A produção frutícola na Ilha São Jorge assenta num pequeno número de produtores de maçã, pera,
laranja, banana, anona e figo que consomem parte do que produzem e vendem estes seus produtos no
mercado local. Sendo a sua produção maioritariamente realizada numa perspetiva de agricultura
familiar. Nesta ilha existe uma grande diversidade de fruteiras, principalmente na zona Sul, onde se
pode encontrar desde laranjeiras (maior percentagem desta cultura comparativamente às outras
fruteiras, vinha, macieiras (Sul e Norte), figueiras, cafezeiros, oliveiras, bananeiras, abacateiros,
pessegueiros, castanheiros, anoneiras, manga, diospireiros, nespereiras, araçaleiros, tomate arbóreo e
goiabeiras, todos hospedeiros de C. capitata.
Na ilha Terceira, os pomares cultivados com maior expressão possuem: macieiras; bananeiras;
citrinos e pêssegos. Existem também outras culturas de menor expressão que são cultivados em
pequenos pomares ou mesmo quintais (nêsperas, figueiras, araçaleiros, goiabeiras, ameixeiras,
pessegeueiros, etc.). A produção destes frutos destina-se essencialmente ao autoconsumo. No entanto,
em alguns casos, a produção de alguns produtores com maior área de exploração é entregue à
cooperativa Fruter ou lançada diretamente quer no mercado local quer no de outras ilhas deficitárias
desta produção frutícola em algumas épocas do ano, permitindo o escoamento rápido de toda a
produção local. Destes frutos destacam-se as maçãs, figos, nêsperas, anonas, araçás, maracujás, peras,
uvas, damascos e ameixas.
Os locais para a realização dos testes de dispersão de machos esterilizados em cada uma das duas
ilhas foram selecionados de acordo com dados de capturas das populações adultas de C. capitata
nativas, obtidos no âmbito da monitorização, assente nos registos de anos anteriores e no da rede de
armadilhas do projeto CABMEDMAC, bem como tendo em atenção as características do terreno, por
forma a facilitar a sua dispersão e a necessária montagem da rede de armadilhas e os respetivos
registos.
Assim, na Ilha São Jorge foi selecionado um local na vertente Sul da Ilha onde a nível frutícola
destaca-se a abundância e presença de potenciais hospedeiros desta praga como é o caso dos
abacateiros, ameixeiras, anoneiras, araçaleiros, cafezeiros, citrinos, figueiras, framboeseiras, goiabas,
jambo, macieira, mangueiras, pereiras, pessegueiros e nespereiras.
Na Ilha Terceira, foram selecionados dois locais, sendo um na vertente Sul e o outro na vertente
Norte da Ilha. A Sul, o ensaio foi delineado sobre uma antiga quinta na freguesia de São Pedro, onde se
encontram variados citrinos, figueiras, nespereiras e araçaleiros. A Norte, o ensaio foi delineado sobre
uma grande e importante área de produção frutícola, a freguesia dos Biscoitos. Esta área frutícola
caracteriza-se, essencialmente, pela sua produção de maçãs, peras, pêssegos, ameixas e citrinos.
A montagem da rede de armadilhas para monitorizar a dispersão dos machos esterilizados seguiu o
mesmo protocolo utilizado em trabalhos anteriores já realizados por Lopes et al. (2006a, 2008e) e por
Pimentel (2010) (Fig. 4.1, 4.2 e 4.3).
A utilização desta metodologia já testada em ensaios anteriores, permitiu, ainda, a comparação de
resultados entre os diferentes ensaios.
O método de largada em linha foi o que produziu os melhores resultados em trabalhos anteriores
(Lopes et al., (2006a, 2008e); Pimentel, 2010) pelo que foi este o método aplicado.
A disposição das armadilhas foi realizada em ambiente ArcMap 9.3 com recurso à fotografia aérea e
obedeceu ao delineamento de 2 círculos concêntricos de armadilhas a 100 e 200 metros de um ponto
central da largada sobre um pomar, tendo-se utilizado no total 30 armadilhas.
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Figura 4.1 – Disposição dos dois circulos concêntricos de armadilhas, para avaliação da dispersão dos machos
esterilizados, nas parcelas escolhidas localizadas na vertente Norte da Ilha Terceira.
(Legenda: triângulos- armadilhas; quadrados- pontos de libertação)

Figura 4.2 – Disposição dos dois circulos concêntricos de armadilhas, para avaliação da dispersão dos machos
esterilizados, nas parcelas escolhidas localizadas na vertente Sul da Ilha Terceira.
(Legenda: triângulos- armadilhas; quadrados- pontos de libertação)
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Figura 4.3 – Disposição dos dois circulos concêntricos de armadilhas, para avaliação da dispersão dos machos
esterilizados, nas parcelas escolhidas localizadas na vertente Sul da Ilha São Jorge.
(Legenda: triângulos- armadilhas; quadrados- pontos de libertação)

A instalação das armadilhas no campo (Fig. 4.1) obedeceu a georeferenciação de cada local de
largada e inclusive dos pontos de instalação de armadilhas para a necessária monitorização póslargadas. Essa georefernciação fez-se recorrendo a um GPS de campo GARMIN utilizando os dados de
localização resultantes do delineamento realizado em ambiente de ArcMap 9.3.
Considerando que o protocolo seguido requeria que as armadilhas fossem instaladas e removidas
periodicamente, após a realização dos ensaios de dispersão, cada local foi identificado com uma fita e o
respetivo código de localização, para facilitar a sua instalação após essa dispersão.
Como se tratou de monitorizar machos adultos de C. capitata, as armadilhas utilizadas na avaliação
destes ensaios de dispersão dos machos esterilizados foram armadilhas Delta (do tipo Jackson), com
uma feromona sexual especifica trimedlure (Fig. 4.4).
Os machos esterilizados utilizados neste estudo foram produzidos na Biofábrica da Madeira (Parceiro
do projeto CABMEDMAC) e eram da estirpe Viena 7.
As pupas destes insetos esterlizados foram, no
processo de fabricação, cobertas com um pó vermelho
fluorescente reagente à luz UV (Fig. 4.5), para facilitar a
sua posterior distinção dos machos nativos ou
selvagens.
Após a sua produção e esterilização na ilha da
Madeira, os sacos com as pupas foram transportados
por via aérea, de forma refrigerada, até às ilhas
Terceira e de S. Jorge. Aí as pupas foram separadas e
colocadas em vários sacos de papel (cada um com
6.000 pupas) com alimento no seu interior (à base de
açúcar), em laboratório à temperatura ambiente,
Figura 4.4 – Armadilha Delta (tipo Jackson) com
feromona sexual específica (trimedlure) e com
durante 48 horas, de modo a permitir a total
uma placa de cola.
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Figura 4.5 – Aspeto das pupas
esterilizadas de Ceratitis
capitata Wied. cobertas com
pó fluorescente vermelho
reagente à luz UV.

emergência de 210.000 machos adultos esterilizados das pupas colocads
dentro dos sacos de papel para sua posterior libertação no campo.
Em cada um dos dois ensaios realizados (S. Jorge e Terceira) foram
libertados cerca de 70.000 machos esterilizados (Fig. 4.6).
Decorridas 24 horas das largadas destes machos esterilizados, foram
montadas nos locais predeterminados (Fig. 4.1, 4.2 e 4.3) as armadilhas
de monitorização dos adultos. Estas permaneceram colocadas no campo
por um período de 12 horas findo o qual se procedeu à recolha e à
marcação individual das placas de cola com o respetivo código da sua
localização. Após a recolha destas placas procedeu-se à sua análise em
laboratório passando-as por uma lâmpada UV, para facilitar a
identificação do número
de machos esterilizados
em cada uma das placas

de cola das armadilhas.
Este processo de montagem e desmontagem de
armadilhas de monitorização no campo repetiu-se às
48h, 72h e 8 dias, depois de cada largada massiva de
machos esterilizados.
A avaliação da dispersão dos machos esterilizados foi
realizada analisando a sua tendência de dispersão e a
forma como estes se agregaram com as populações
nativas.
Figura 4.6 – Aspeto da abertura dos sacos e
libertação no campo dos machos esterilizados.

4.3 Resultados e Discussão
Apesar das boas condições climatéricas verificadas durante as largadas (2014-09-11, pelas 10:00)
(temperatura: 19Cº; humidade relativa do ar: 66%), a maioria dos machos emergidos das pupas no
interior dos sacos de papel, apresentavam alguma
relutância em se dispersar conforme se pode
observar na Fig. 4.7, contrariamente ao verificado
e que sucedeu em ensaios anteriores realizados
por Lopes et al. (2006a, 2008e) e por Pimentel
(2010).
De modo a averiguar as possíveis origens e
explicações para este comportamento passivo,
recolheram-se alguns machos esterilizados para a
sua melhor observação no laboratório, na
tentativa de detetar possíveis alterações
morfológicas, causadas pelo processo de
esterilização ou criação em laboratório, ou mesmo
Figura 4.7 – Aspeto dos sacos com machos esterilizados
relacionadas com o processo de emergência.
emergidos e do seu posicionamento passivo, após a
Da análise visual dos machos esterilizados
abertura destes de modo a promover a sua rápida
recolhidos (Fig. 4.8), observou-se que em mais de
libertação/disseminação.
50% destes exemplares observados possuíam as suas asas deformadas o que justifica a atrás referida
relutância em se dispersarem e explica a sua permanência na superfície dos sacos de papel, após a sua
abertura.
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Esta situação poderá ter ocorrido, segundo
os responsáveis pela linha de produção (Dantas
com. pess.), devido a uma dessincronização
entre o desenvolvimento biológico dos insetos e
a aplicação da radiação para a sua esterilização
ou
possivelmente,
também,
devido
provavelmente à sua submissão a um excesso de
dose de radiação utilizada na sua esterilização.
Tendo-se
observado
este
problema
anatómico (Fig. 4.8), resultante do processo de
esterilização, na maioria dos insetos libertados
no campo, não seria espectável que houvesse
Figura 4.8 – Pormenor dos machos esterilizados,
grandes quantidades de machos esterilizados
produzidos na biofábrica da Madeira, amostrados e com a
capturados após a sua libertação nas armadilhas
evidência da presença das suas asas atrofiadas por efeito
de monitorização, mesmo logo nas primeiras 24
da radiação.
horas após as largadas.
De acordo com os registos de capturas totais nos três locais, ao longo dos períodos de amostragem
previamente estipulados no protocolo. Para cada armadilha no Quadro 4.1, é possível constatar este
facto logo nas 24 horas após as largadas, nos dois locais na Ilha Terceira, porque apenas dois machos
esterilizados, do total libertado, é que foram capturados nas placas com cola das armadilhas de
monitorização. Em S. Jorge, uma vez que machos esterilizados tinham a mesma origem, apenas 7
machos esterilizados, do total libertado, foram capturados no mesmo período de tempo. Considerando
que foi utilizado o mesmo lote de machos esterilizados para os três ensaios e atendendo a este
resultado, será lógico assumir que os insetos libertados na Ilha São Jorge, também possuíam o mesmo
problema anatómico, o que levou à sua falta de dispersão.
Em termos de quantidade total de machos esterilizados capturados, os resultados obtidos nestes
dois ensaios não corresponderam às expectativas e não são comparáveis com os anteriores e
apresentados por Lopes et al. (2006a, 2008e), nem com os de Pimentel (2010). Estes foram
completamente satisfatórios e encorajadores da aplicação da técnica SIT nas nossas condições na
medida em que os resultados obtidos logo, nas primeiras 24 horas, após a libertação dos machos
esterilizados, permitiram a observação de capturas dos machos esterilizados libertados nas armadilhas
do círculo mais externo e em quantidades consideráveis destes.
Os baixos níveis de capturas totais registados nestes dois ensaios (na ilha Terceira e na de S. Jorge),
prejudicaram e impediram uma análise da dispersão realizada de modo rigoroso. No entanto, mesmo
com base nos resultados obtidos, foi possível elaborar uma análise em termos de agregação, que passou
por determinar se os poucos machos libertados conseguiram, efetivamente, localizar as populações
nativas de C. capitata nos locais em estudo.
Com base nos registos de capturas do Quadro 4.1, foi possível elaborar as sequências temporais
apresentadas nas Figuras 4.9, 4.10 e 4.11.
Analisando a Fig. 4.9, verifica-se que, existe uma tendência de integração dos machos esterilizados
na estratégia de agregação dos machos nativos, pois a maioria dos focos de machos nativos são quase
coincidentes com os dos machos esterilizados.
Este tipo de análise visual poderia ser comprovado estatisticamente ao realizar-se uma análise de
correlação de modo a tentar averiguar a verdadeira tendência.

Quadro 4.1 – Registo de capturas totais por armadilha, nos três locais, nas duas ilhas (Terceira e S.Jorge) onde
decorreram os ensaios de dispersão de acordo com o período amostrado.
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Figura 4.9 – Representação gráfica, em 3D, da distribuição das capturas dos adultos, esterilizados e nativos, de
Ceratitis capitata Wiedemann, ao longo tempo, na Ilha São Jorge.
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Fig..10 – Representação da correlação entre as capturas médias dos
machos esterilizados e dos nativos.
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Contudo,
as
limitações
anatómicas comprovadas nos machos
libertados, logo à partida, permitiriam
prever uma fraca correlação (25%)
(Fig. 4.10).
No entanto, de acordo com os
resultados estatísticos apresentados
Quadro 4.2, apesar do coeficiente de
2
determinação ser muito baixo (r =
0,249), é positivo e extremamente
significativo (0,005), o que poderá ser
um indicador da capacidade de
agregação dos insetos esterilizados
com os nativos.

Quadro 4.2 – Resumo dos parâmetros estatísticos da regressão com capturas médias
das armadilhas entre os machos esterilizados e os nativos.
gl

SQ

MQ

F

F de significância

Regressão

1

203,7011

203,7011

9,282263

0,005003087

Residual

28

614,4656

21,9452

Total

29

818,1667

Este resultado aponta para o enorme potencial que esta metodologia representa, neste tipo de
abordagem, como ferramenta importante no controlo desta praga na Ilha São Jorge.
S. Pedro
Nativos

8 dias

72h

48h

24h

Esterilizados

Figura 4.11 – Representação gráfica em 3D da distribuição de capturas dos adultos, esterilizados e nativos, de
Ceratitis capitata Wiedemann, ao longo tempo, na vertente Sul da Ilha Terceira.

Da análise da Figura 4.11, relativa à dispersão na zona Sul da ilha Terceira, há a destacar o registo
observado às 72h após as largadas. Isto porque apesar do problema anatómico detetado nas asas dos
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insetos libertados, houve registos de capturas dos adultos no círculo mais externo das armadilhas de
monitorização.
Tendo em conta que a dispersão em linha foi realizada ao longo de um pequeno vale, a armadilha
em questão, que registou as capturas de machos esterilizados, encontrava-se por detrás do monte a
norte do centro do ensaio (Fig. 4.2), o que indicia que, de facto, este tipo de técnica, de libertação de
machos esterilizados (SIT), pode ser aplicado no controlo/limitação desta praga com bons resultados em
termos de agregação e dispersão dos machos esterilizados no seio da população selvagem na Ilha
Terceira (Fig. 4.11).
A corroborar estas afirmações é de referir que, no mesmo período temporal, para a mesma
armadilha, foi registado também um foco de populações adultas nativas indicando que, tal como Lopes
et al. (2006a, 2008e) e Pimentel (2010) verificaram, os insetos libertados conseguiram com sucesso
localizar os focos das populações nativas presentes nos locais de dispersão.

Biscoitos

24h

Sem capturas

Nativos

8 dias

72h

Sem capturas

48h

Esterilizados

Figura 4.12 - Representação gráfica em 3D da distribuição de capturas dos adultos, esterilizados e nativos, de
Ceratitis capitata Wiedemann, ao longo tempo, na vertente Norte da Ilha Terceira.

No ensaio realizado na vertente Norte da Ilha Terceira (Fig. 4.12), como já atrás foi referido e consta
do Quadro 4.1, nas primeiras 48 horas não se verificaram capturas de machos esterilizados. Só a partir
das 72 horas é que surgiram as primeiras capturas de machos e, de acordo com a Figura 4.12, estes
surgiram nas armadilhas em que também se registaram focos de machos nativos.
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Assim, da análise conjunta das Fig. 4.9, 4.10 e 4.11, verifica-se, de facto, que os machos libertados,
pelo menos os que possuíam condições para se dispersarem eficazmente, se conseguiram integrar nas
populações nativas. Resultado concordante com os obtidos por Lopes et al. (2006a, 2008e) e por
Pimentel (2010).
Os resultados obtidos nestes ensaios na ilha Terceira (Norte e Sul) (Fig. 4.1.e 4.2, respetivamente) e
na ilha de S. Jorge (Fig. 4.3), apesar dos problemas já evocados, demonstram, de facto, a capacidade
desta metodologia ser aplicada no controlo/limitação desta praga.

4.4 Conclusões
Apesar dos resultados obtidos não corresponderem às expectativas iniciais projetadas pelos
trabalhos desenvolvidos por Lopes et al (2006a, 2008e), e por Pimentel (2010), verifica-se que os insetos
esterilizados libertados, mesmo com os seus problemas de atrofiamento das asas, em parte significativa
da sua população (cerca de 50% dos insetos amostrados) foram capazes de se agregarem com as
populações nativas.
De um modo geral, o ensaio realizado na Ilha São Jorge, foi o que apresentou melhores resultados, o
que permite destacar o potencial que esta metodologia apresenta para o controlo/limitação da C.
capitata Wiedemann, na Ilha São Jorge.
Trata-se, portanto, de uma técnica que permite aos machos esterilizados localizar as populações
nativas e interferir, de acordo com Lopes et al. (2006c) com o acasalamento das populações nativas e
reduzir, assim, gradualmente, os níveis populacionais desta praga.
No entanto, conforme ficou comprovado neste trabalho, apesar das vantagens da utilização desta
técnica, os insetos a serem libertados estão sujeitos a várias variáveis das quais depende o sucesso de
implementação desta técnica SIT.
O processo de criação e esterilização dos insetos é apenas uma dessas variáveis. As condições
climatéricas e o modo como são efetuadas as largadas, em termos de quantidades e de frequência são
outros fatores cruciais para o sucesso da aplicação desta técnica SIT, que tem vantagens para ser
implementada nas ilhas afetadas pela mosca-do-Mediterrâneo, na Região Autónoma dos Açores.
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5 Ensaio de formas alternativas de combate à mosca do
Mediterrâneo
5.1 Efeito do inseticida lufenurão no controlo das populações
selvagens de Ceratitis capitata Wiedemann, Ilha Terceira, Açores
Reinaldo Macedo Soares Pimentel1, David João Horta Lopes1, John David Mumford3 &
António Maria Marques Mexia2
CE3C – Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes / Azorean Biodiversity Group and Universidade dos Açores,
Departamento de Ciências Agrárias, Rua Capitão João d’Ávila, S. Pedro, 9700-042 Angra do Heroísmo, Azores, e-mail:
reinaldo.pimentel@uac.pt;adavid.jh.lopes@uac.pt
2
Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, Departamento de Ciências e Engenharia de Biosistemas (DCEB),
Tapada da Ajuda; e-mail: amexia@isa.utl.pt;
3
Centre for Environmental Policy, Imperial College London, UK; e-mail: j.mumford@imperial.ac.uk
1.

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 5.2 – Localização da área de estudo, na ilha
Terceira.
Figura 5.1 – Aspeto da armadilha Adress a ser
montada.

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)
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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)

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

450
261
834
157
10

531
866
1226
653
104

% de total de capturas nas parcelas
tratadas (CI) em comparação com
as parcelas de controle (SI)
84.7%
30.1%
68.0%
24.0%
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
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Fêmeas
0.003
0.00003
0.0001
0.008
0.009

Machos
0.001
0.005
0.00004
0.004
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 registandose 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
Figura 5.13 – Taxas de infestação de frutos afetados por C. capitata, na zona
deste ensaio já não foi
dos Biscoitos, na ilhaTerceira (expressos em número de Larvas/Kg de frutos).
registada
qualquer
(Legenda: CI – parcelas com armadilha de esterilização Adress; SI – controle)
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).
Figura 5.14 – Aspeto da fêmea adulta de
Considerando que neste ensaio foi utilizado um dispositivo
C. capitata com evidência do defeito
que contém um gel alimentar com um inseticida que é um
anatómico nas asas, proveniente de
regulador de crescimento de insetos, este inseto com este tipo
frutos amostrados em parcelas com
de anomalia poderá também ser resultado da ação do referido
armadilhas com lufenurão (CI).
gel com inseticida.
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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.
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5.2 Ensaio das armadilhas “atrack and kill” na Ilha S. Jorge
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5.2.1 Introdução
Durante muitas décadas, por todo o mundo, foram realizados enormes esforços para tentar
controlar as populações de mosca-do-Mediterrâneo (Ceratitis capitata Wied.) recorrendo à aplicação de
atrativos proteícos misturados com inseticidas organofosforados altamente tóxicos, como é o caso do
malatião (Piñero et al., 2014).
Nos últimos anos, a preocupação ambiental, nomeadamente no sentido da conservação da
biodiversidade e segurança alimentar, tem aumentado, significativamente, traduzindo-se por elevados
investimentos, quer na conservação quer no desenvolvimento de novas técnicas de limitação dos
problemas fitossanitários que não envolvam a aplicação de pesticidas ou dispersão de produtos
químicos.
Esta alteração de orientação no controlo de pragas agrícolas economicamente prejudiciais tem
contribuído para um melhor equilíbrio ecológico nas culturas, nomeadamente para a manutenção e
mesmo aumento dos níveis da fauna auxiliar que desempenham importante função, através da
predação e parasitismo no controlo de outras pragas, no incremento de produtividade e na conservação
e aumento dos insetos polinizadores (Nunes et al., 1998; Marques et al., 1999; Mexia et al., 1999;
Amaro, 2003; Aguiar et al., 2005; Andreev et al., 2006; Lopes et al., 2008d, 2009b; Santos et al., 2011;
Amaro & Godinho, 2012; Bergamini et al., 2013).
Estes novos métodos baseiam-se na compreensão da movimentação e orientação dos adultos de C.
capitata bem como nos vários fatores bióticos a abióticos que influenciam a resposta dos insetos a
estímulos visuais e olfatórios (Prokopy et al., 1984, 1987, 1989, 2005; Papaj et al., 1992; Dorn & Piñero,
2009).
Uma destas novas metodologias de controlo/limitação para mosca-do-Mediterrâneo, denomina-se
por “attract-annihilate” ou “lure and kill” ou “attract and kill” (Foster et al., 1997; Poullot et al., 2001;
Mashaly et al., 2012; Navarro-Llopis et al., 2013; Hafsi et al., 2015). Independentemente da
denominação que lhe é atribuida, esta técnica consiste na implementação de dispositivos com estímulos
visuais e olfatórios que atraem os insetos a um dispositivo que tem no seu interior um inseticida.
Apesar desta metodologia ser recente integra já os planos de controlo/limitação de inúmeras pragas.
O princípio de funcionamento desta técnica reside na capacidade de utilização do sistema de
comunicação da própria espécie. Isto não é algo de novo nem está limitado, unicamente, a problemas
fitossanitários (Mashaly et al., 2012).
Os vários estudos que têm sido realizados sobre a aplicabilidade e eficácia deste tipo de metodologia
(Charmillot et al., 2000; Bostanian & Racette, 2001; Poullot et al., 2001; Mazomenos et al., 2002;
Michaelakis et al., 2007; Bouagga, 2012; Hassani, 2012; Gazit et al., 2013; Khalaf et al., 2013; Schumann
et al., 2013; Navarro-Llopis et al., 2013, 2014; Piñero et al., 2014; Sarra et al., 2014; Hafsi et al., 2015),
destacam a redução, praticamente quase imediata, das populações do inseto alvo quando se utilizam
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este tipo de dispositivos. Destes estudos, destaca-se o realizado por Khalaf et al. (2013), onde se atingiu
um decréscimo de cerca de 97% na densidade populacional e igual percentagem nas taxas de infestação
dos frutos.
Em locais, onde recorrentemente, se procede à aplicação de produtos fitofarmacêuticos, há a
considerar a possibilidade de aparecimento e/ ou existência de fenómenos de resistência dos insetos às
substâncias inseticidas utilizadas (Poullot et al., 2001). Por isso, o impacto deste tipo de técnica poderá,
nestas situações, não ser tão expressivo (Sarra et al., 2014).
Nos Açores, os projetos de investigação científica INTERFRUTA (MAC/3.1/A1) e INTERFRUTA II
(MAC/3.1/A4) foram percursores da introdução massiva e da testagem e aplicação de novas técnicas e
dispositivos no combate aos diveros problemas fitossanitários que afetam as culturas, dos quais se
destacam os relativos à mosca-do-Mediterrâneo (Lopes et al., 2005a, 2005c, 2006a, 2006b, 2006c,
2006d, 2006e, 2007, 2008a, 2008b, 2009c, 2009d, 2009e, 2010, 2011; Lopes & Figueiredo, 2006;
Pimentel et al., 2006; Costa, 2007; Pimentel, 2010).
No seguimento destes projetos surgiu o CABMEDMAC (MAC/3/A163) focalizado nas moscas-da-fruta
da Macaronésia, que no caso dos Arquipélagos da Madeira, Açores e Canárias, centrou-se na mosca-doMediterrâneo e na análise do potencial perigo causado epla introdução de Bactrocera dorsalis (exinvadens) Hendel.
Realizando na prática um dos objetivos propostos neste projeto para a ilha de São Jorge, foi
implementado um ensaio para testar um novo dispositivo que emprega a metodologia “attract-and-kill”
(A&K CYP) tendo por base uma mistura atrativa com 1% do inseticida cipermetrina (Syngenta Agro S.A.).

5.2.2 Metodologia
A produção frutícola na Ilha São Jorge tem como principal objetivo suprir o autoconsumo e, assim,
diminuir as quantidades de produtos frutícolas importados. Para além de produtores individuais existe
um pequeno número de produtores de maçã, pera, laranja, banana, anona e figo que vendem para o
mercado local, mas sempre numa perspetiva de agricultura familiar.
Nesta Ilha existe uma grande diversidade de fruteiras, principalmente no lado Sul, onde se pode
encontrar desde laranjeiras (maior percentagem desta cultura comparativamente às outras fruteiras),
seguida da vinha, macieiras (lado sul e norte), figueiras, cafeeiros, oliveiras, bananeiras, abacateiros,
pessegueiros, castanheiros, anoneiras, manga, diospireiros, nespereiras, araçaleiros, tomate arbóreo e
goiabeiras.
Para a realização deste estudo foram
selecionados dois pomares (A e B),
ambos com exposição a Sul e
distanciados entre si. (Fig. 5.15).
O pomar A (Fig. 5.15), possui uma
área aproximada de 0,41 Ha e encontrase a uma cota de 31 m de altitude
apresentando uma orientação com
exposição a sudoeste. É um pomar muito
diversificado e com grande abundância
de hospedeiros de C. capitata, uma vez
que
nele
existem
abacateiros,
ameixeiras,
araçaleiros,
cafezeiros,
diospiros,
figueiras,
goiabeiras,
citrinos
Figura 5.15 – Mapa de localização das parcelas do ensaio do
protótipo “A&K CYP", na Ilha de S. Jorge.
(laranja doce e laranja azeda), macieiras,
marmeleiros, nectarinas, nespereiras, pessegueiros e vinha.
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O pomar B (Fig. 5.15), possui uma área aproximada de 0,28 Ha e encontra-se a uma cota de 27 m de
altitude apresentando uma orientação com exposição também a sudoeste. Em termos de culturas
presentes, verifica-se a existência apenas de figueiras e laranjeiras, também hospedeiros referenciados
como importantes de C. capitata.
Para efeitos de controle, foram selecionados mais dois pomares cA e cB (Fig. 5.15), na proximidade
dos selecionados para a colocação dos dispositivos “A&K CYP" a testar. Assim, o pomar de controle do A
(cA) tinha uma área de cerca de 2,38 Ha e estava localizado a uma cota de 114 m de altitude com uma
orientação exposta a Sudoeste. Como potenciais hospedeiros existiam araçaleiros, figueiras, citrinos
(laranja e laranja azeda) e nêsperas. O pomar de controle do B (cB), com uma área de cerca de 0,13 Ha,
estava localizado a uma cota 46 m de altitude com uma orientação exposta a Sudoeste. A nível de
potenciais hospedeiros possuía figueiras, citrinos (laranja doce e laranja azeda), nespereiras e tomate
arbóreo.
Para o desenvolvimento do presente ensaio, a título experimental, a empresa Syngenta cedeu 80
iscos protótipo “A&K CYP" (com 1% do inseticida cipermetrina) (Fig. 5.16).
Estes dispositivos caracterizam-se pela sua forma cilíndrica e por
terem cor amarela (Fig. 5.16). No seu interior encontram-se os
atrativos alimentares e sexuais de C. capitata. Juntamente com estes
atrativos está presente um inseticida, a cipermetrina (1%). Este
inseticida atua por contacto e ingestão. De acordo com a DGAV
(2014), esta substância ativa está catalogado como sendo muito
perigosa para abelhas e como tal não deverá ser aplicado na época de
floração das fruteiras dos pomares do ensaio, atendendo ao facto que
as fêmeas adultas de C. capitata focam a sua ação preferencialmente
para os frutos. Como tal diminuiu-se, ao máximo, o risco da influência
destes dispositivos na fauna auxiliar e, em particular, nos insetos
polinizadores.
De acordo com as especificações fornecidas pelo fabricante
(Syngenta),
foram instalados 60 dispositivos no pomar A e 20 no
Figura 5.16 – Aspeto do protótipo
pomar
B,
seguindo
um compasso de 10 metros entre cada um por
A&K CYP ensaiado.
forma a cobrir a área a analisar e aí ficaram instalados até ao fim da
campanha, ou seja, até à colheita dos frutos (Fig. 5.17). No final da campanha foram retirados e
depositados junto do operador local de resíduos agrícolas, certificado para o efeito, para proceder ao
seu devido encaminhamento.
Para a monitorização da dinâmica populacional dos adultos de C. capitata, instalou-se, em cada
pomar, uma armadilha Tephri (Fig. 5.18). Como atrativo alimentar, no seu interior, utilizou-se o TrimoLure® (composto por cloridrato de trimetilamina e acetato de amónio) e uma pastilha inseticida (DDVP)
(Fig. 5.19), que tem uma durabilidade de 120 dias de acordo com o fabricante.
Embora estes dispositivos tenham sido instalados no campo a 29 de agosto de 2011, com o objetivo
de se estudar a dinâmica populacional da C. capitata, antes e depois da instalação destes dispositivos,
procedeu-se ao registo de capturas de adultos de C. capitata, quinzenalmente, desde 23 de março de
2011, tendo-se respeitado a durabilidade dos atrativos durante todo o ensaio.
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b)

a)

c)
Figura 5.17 – a) Aspeto dos dispositivos instalados numa figueira; b) Fêmea de C. capitata na parte exterior do
dispositivo; c) Fêmea de C. capitata sobre um figo no local do ensaio.

Figura 5.18 – Armadilha Tephri

Fiura. 5.20 – Aspeto do acondicionamento em
laboratório dos frutos amostrados no campo para
observação.

Figura 5.19 – Aspeto do atrativo alimentar
Trimo-Lure®, colocado no interior da
armadilha Tephri.

Os valores das capturas foram introduzidos numa
base de dados em MySQL, especialmente criada para
este tipo de informação e foi automaticamente
calculado o valor de média/armadilha/dia em função
da data real em que ocorreu o registo das capturas
(Pimentel et al., 2005, 2006).
Para avaliação das taxas de infestação nos frutos
nas zonas com e sem dispositivos, foram realizadas
amostragens de frutos, de cada cultura em
frutificação, sempre que se procedia à observação
das armadilhas de monitorização, ou seja,
quinzenalmente. Os frutos eram depois pesados em
laboratório e acondicionados em recipientes à
temperatura e humidade relativa do ar ambiente
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(Fiura. 5.20) para posterior observação da emergência de larvas, formação das pupas e emergência dos
adultos.

5.2.3 Resultados e Discussão
5.2.3.1 Evolução das capturas de adultos de C. capitata nas parcelas com e sem
dispositivos “A&K CYP"
Segundo Pimentel et al. (2014a), e de acordo com a aplicação do modelo GWR anteriormente
realizada (ver sub-capítulo 3.2), a localização do pomar B apresentaria as melhores condições, ou seja,
maior probabilidade de se observar maiores quantidades de adultos de C. capitata do que o pomar A.
Na Fige na Figura são apresentadas as capturas dos adultos no pomar A e do pomar cA (controlo),
respetivamente.

Figura 5.21 – Flutuação populacional dos adultos de C. capitata, expressa em média/armadilha/dia, com base
registo de capturas, no pomar A.

Da análise das capturas no pomar com dispositivos a testar (pomar A) (Fig. 5.21), verifica-se uma
redução imediata de cerca de 82% e 68% nos machos e nas fêmeas, respetivamente, logo após a
instalação dos dispositivos, em relação às capturas nos períodos anteriores a essa colocação dos
dispositivos.
No pomar de controle (cA) (Fig. 5.22)., pelo contrário e como seria de esperar, verificou-se um
progressivo incremento nas capturas até meados de outubro.
Comparando as localizações entre os pomares A e cA, de acordo com o trabalho de Pimentel et al.
(2014a), a localização do pomar A apresentava, à partida, maior probabilidade de ter registos de
maiores quantidades de adultos de C. capitata do que o pomar cA.
De facto, no pomar cA os registos anteriores à instalação dos dispositivos, e inclusive os posteriores,
não apresentaram valores superiores a 14,5 adultos de média/armadilha/dia, enquanto os registos do
pomar A, antes da instalação já apresentavam valores da ordem dos 25,5 adultos de
média/armadilha/dia.
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Figura 5.22 - Flutuação populacional dos adultos de C. capitata, expressa em média/armadilha/dia, com base registo
de capturas do pomar de controle A (cA).

Considerando os resultados obtidos (Fig. 5.21 e 5.22), poder-se-á assumir que caso efetivamente os
dispositivos protótipo “A&K CYP" (com 1% do inseticida cipermetrina) não tivessem sido instalados no
pomar A, a linha de tendência dos valores de registos de capturas quer de machos quer de fêmeas
continuariam a aumentar provavelmente até meados de outubro tal como sucedeu no pomar cA,
mostrando isso nitidamente a influência da ação do dispositivo na redução das populações adultas de C.
capitata neste pomar.
Na Figura 5.23 e na Figura são apresentadas as evoluções das capturas de adultos de C. capitata do
pomar B e do pomar cB, respetivamente.

Figura 5.23 - Flutuação populacional dos adultos de C. capitata, expressa em média/armadilha/dia, com base registo
de capturas do pomar B.

Analisando a Figura , verifica-se de imediato que , após a instalação dos dispositivos A&K CYP,
regista-se uma redução na ordem dos 59% e 78% nos machos e nas fêmeas, resultado da ação deste
dispositivo sobre as populações presentes. No entanto, contrariamente ao que sucedeu no pomar A,
após o primeiro registo de capturas, depois da instalação dos dispositivos observou-se uma recuperação
dos níveis populacionais na ordem dos 30% e 70% nas capturas machos e fêmeas, respetivamente (Fig.
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5.21). Com já anteriormente referido, em termos de localização, é de ter em atenção que o pomar B
está numa zona de maior probabilidade de ocorrência de C. capitata (Pimentel et al., 2014a).
Se compararmos os pomares B e cB, em termos de capturas no período anterior à instalação dos
dispositivos, verifica-se que de facto o pomar B registou capturas mais elevadas do que o cB (Fig. 5.23 e
5.24).
No pomar de controle (cB) (Fig. 5.24), após a colocação dos dispositivos no pomar B (23/8), verificase um acréscimo, particularmente das fêmeas adultas atingindo estas as 40 como média/armadilha/dia,
em outubro, coincidindo com o seu pico populacional expectável e normalmnente observado.

Figura 5.24 - Flutuação populacional dos adultos de C. capitata, expressa em média/armadilha/dia, com base registo
de capturas do pomar B (cB).

A presença dos dispositivos “A&K CYP” no pomar B (Fig. 4.23) reduziram neste pomar as capturas na
ordem dos 50% em relação ao pomar controle (cB), em particular no pico populacional desta praga.
Com base nos resultados obtidos poder-se-á afirmar que a colocação e manutenção dos dispositivos
A&K CYP nos pomares ensaiados reduziram os níveis populacionais da C. capitata.
Comparando a eficácia verificada destes dispositivos com outros já testados (armadilhas de
esterilização ADRESS) (Lopes et al., 2011; Pimentel et al., 2014b), é de referir, efetivamente, o curto
espaço temporal que decorreu entre a instalação dos dispositivos A&K CYP e o impacto destes nas
curvas de voo dos adultos de C. capitata.
Uma das possíveis razões para que rapidamente se atinga este nível de eficácia poderá também
resultar de não existir a permanência de insetos dentro das armadilhas neste tipo de dispositivo, ao
contrário do que sucede numa armadilha convencional e, como tal, não existem quaisquer odores
emanados dos insetos mortos que poderão afugentar os outros adultos destes dispositivos.
De acordo com os trabalhos de Prokopy & Hendricks (1979) e de Papa et al. (1992), as fêmeas de C.
capitata marcam os locais das posturas com uma feromona com o intuito de afastar outras fêmeas dos
mesmos e de modo a garantir o sucesso de sobrevivência das suas larvas, impedidndo, assim, o
surgimento de competição pelos recursos alimentares. O mesmo se poderá passar nas armadilhas
convencionais como sinal deixado para os outros insetos da mesma espécie de modo a evitarem a sua
entrada e posterior morte. Isso não acontece no dispositivo “atrack and kill” porque não existe a
entrada do inseto mas, apenas, a sua atração e alimentação por ingestão do inseticida que irá contribuir
para a sua aniquilação.
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5.2.4

Infestação de frutos

As taxas de infestação dos frutos, que resultaram das amostragens aleatórias quinzenais
provenientes de cada cultura, são apresentados nas Fige 5.26.

Figura 5.25 - Taxas de infestação de frutos nos pomares A e cA (controlo).

Figura 5.26 - Taxas de infestação de frutos nos pomares B e cB (controlo).

Atendendo aos resultados obtidos nas capturas dos adultos nestas parcelas do ensaio, seria de
esperar que o impacto dos dispositivos se traduzisse numa diminuição, significativa, das taxas de
infestação. No entanto, tal não sucedeu (Fig. 5.25 e 5.26).
Atendendo aos resultados obtidos, verifica-se que as taxas de infestações de frutos nos dois
pomares (A e B) foram mais altas do que nos pomares de controle, exceto no que diz respeito aos araçás
(Fig. 5.25 e 5.26).
Os resultados deste ensaio são semelhantes aos obtidos por Navarro-Llopis et al. (2014), em que os
dispositivos A&K causaram uma redução significativa nas capturas registadas de adultos. No entanto, as
taxas de infestação dos frutos foram mais elevadas nos pomares onde os dispositivos foram instalados,
qundo comparadas com os de controle.
Como o trabalho de Navarro-Llopis et al. (2014) decorreu por um período mais longo, e nele foram
testados 4 dispositivos A&K. Os resultados obtidos, por estes investigadores e os deste ensaio, sugerem
que este tipo de dispositivos não oferece qualquer proteção aos frutos nas árvores onde estes
dispositivos estejam colocados podendo, inclusive, até potenciar esses prejuízos. Devido a este
relevante facto, estes autores recomendam que este tipo de dispositivo seja apenas utilizado como
complemento em estratégias de captura em massa.
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5.3 Conclusões
A utilização dos dispositivos “attract-and-kill” (A&K CYP) apontam para uma redução nas densidades
populacionais dos adultos de C. capitata logo após a sua instalação nos pomares. No entanto, no que diz
respeito ao seu impacto nas taxas de infestação dos frutos, verificou-se que estas, contraiamente ao
esperado, foram mais elevadas nos pomares onde foram colocados estes dispositivos.
Utilizando este tipo de metodologia na ilha de São Jorge os resultados obtidos não foram conclusivos
porque, apenas foi testado um único tipo de dispositivo, e os resultados da monitorização não foram
coerentes com os obtidos nas taxas de infestação dos frutos, embora outros estudos, já realizados
demonstram a eficácia desta metodologia e deste tipo de dispositivos. Como tal, mais ensaios utilizando
esta metodologia deveriam ser realizados pra esclarecer, principalmente, o seu impacto no aumento das
taxas de infestação dos frutos nas parcelas em que este tipo de dispositivos são colocados.
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6.1 A disseminação de B. dorsalis Hendel
Bactrocera dorsalis Hendel (ex-Bactrocera invadens Drew) (Diptera: Tephritidae) foi descrita em
2005 e é nativa do sudeste da Ásia. Crê-se que invadiu o continente africano através do subcontinente
indiano (EPPO, 2005).
Recentemente esta suposta nova espécie foi, com os estudos desenvolvidos por Bo et al. (2014) e
San José et al (2013), incluída na espécie Bactrocera dorsalis Hendel.
Enquanto África tem as suas próprias moscas de frutas nativas, algumas espécies exóticas presentes
em alguns países e que têm levantado sérios problemas de biosegurança nos últimos anos entre os
especialistas. B. dorsalis (ex-invadens) é uma das moscas-das-frutas exóticas que recentemente tem
registado uma enorme e rápida disseminação invadindo os diferentes países de África.
Foi detetada em 2003 no Quénia (Lux et al., 2003; Drew et al., 2005; EPPO, 2009; De Meyer et al.,
2010) e rapidamente alastrou pelo centro e sul de África (Manrakhan et al., 2015), estando hoje
assinalada em mais de 40 países do continente africano (De Villiers et al., 2015).
De entre esses países, alguns como Angola (Goergen et al., 2011), Moçambique (San Jose et al.,
2013), Guiné (EPPO, 2010a; Garcia & Bandeira, 2011) e Cabo Verde, são deveras relevantes porque
Portugal tem, com estes países, relações comerciais e voos semanais. Entretanto, este inseto introduziuse em Madagascar e disseminou-se para Norte afetando atualmente as zonas Sul como a Mauritânia,
Nigéria, Mali, Chade e a parte central do Sudão. Espalhou-se para Sul afetando o Norte da Namíbia, do
Botswana, Zimbabwe e Moçambique (De Villiers et al., 2015), constituindo-se como uma praga de
quarentena para a comunidade europeia e a nível mundial, em especial para os países que importam
frutos das áreas afetadas (Goergen et al., 2011).
Waterhouse (1993) identifica-a como uma das cinco mais importantes pragas agrícolas no Sudoeste
Asiático.

6.2 Fatores que podem promover a sua introdução e
disseminação e medidas de contingência a implementar
Bactrocera dorsalis Hendel é, atualmente, a espécie mais preocupante para a agricultura (San Jose et
al., 2013; Bo et al., 2014), quer pelos estragos que provoca em fruteiras cultivadas, quer pelos cuidados
exigidos na exportação de produtos para regiões livres da praga, como por exemplo para a Europa e a
América (EPPO, 2009; Goergen et al., 2011).
A sua entrada em outras áreas até agora não ocupadas, quer do continente africano quer da bacia
Mediterrânica pode ocorrer, segundo a OEPP (EPPO, 2010a), seguindo as seguintes vias:
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vinda ou entrada de frutos, dos hospedeiros mais frequentes, exportados de países onde
esta praga está presente;
vinda ou entrada de frutos, dos hospedeiros menos frequentes, exportados de países onde
esta praga está presente;
entrada de plantas com meio de crescimento que acompanha essas plantas infetado de
países onde esta praga está presente;
frutos levados ou transportados por passageiros de países onde esta praga está presente;
disseminação natural.
ramos cortados com frutos usados como elementos decorativos de países onde esta praga
está presente;
meio de crescimento (substrato, solo) com plantas não hospedeiras para plantação com
origem em países onde esta praga está presente;
Solo de países onde esta praga está presente;
Solo aderente a maquinaria proveniente de países onde esta praga está presente;
Transportado inadvertidamente e acoplado a outras coisas, provenientes de países onde
esta praga está presente;

Os maiores fatores, segundo a OEPP (EPPO, 2010b) que influenciam a presença do elevado risco
colocado por esta praga para os países europeus são:
 muitos dos hospedeiros cultivados estarem presentes na zona Sul da OEPP;
 a presença de uma sucessão de frutos de hospedeiros adequados durante todo o ano;
 existência de condições climáticas adequadas, em pelo menos algumas partes, nos países
da OEPP;
 existirem poucas substâncias ativas disponíveis para o controle de tefritídeos e os métodos
correntes de combate não impedirem o estabelecimento de B. dorsalis;
A erradicação desta praga nos países de introdução tem-se mostrado muito difícil sem uma deteção
o mais precoce possível e uma resposta de emergência rápida.
Para além de tudo isto, B. dorsalis é dotada, como a maioria dos tefritídeos, de uma elevada
fecundidade e de um ciclo de vida curto o que favorece a rápida constituição de elevadas populações.
Temperaturas baixas e baixa humidade relativa são considerados os parâmetros abióticos mais
importantes que podem afetar o estabelecimento das populações de B. dorsalis.
Como os registos da disseminação desta espécie continuam a serem notificados, os limites da sua
tolerância climática não estão bem estudados. As partes mais quentes e mais frias da bacia
Mediterrânica correspondem mais ou menos às áreas de produção de citrinos e são consideradas como
expostas ao risco mais elevado desta disseminação. Por este facto, a OEPP constituiu um grupo de
trabalho para o estudo, em particular, da evolução de B. dorsalis (EPPO, 2009). O desenvolvimento dos
seus trabalhos, compreenderam:
 a identificação de hospedeiros;
 as vias de disseminação;
 o estudo de medidas restritivas à sua proliferação;
 identificação de possíveis países de entrada;
 identificação de condições de adequabilidade ao seu estabelecimento.
Desse grupo de trabalho resultou a elaboração e divulgação de um relatório de ponto de situação
que incluía as medidas a implementar no caso da sua introdução e que descreve o verdadeiro perigo e
quais os países que poderiam estar envolvidos na possível entrada e estabelecimento de B. dorsalis.
Os investigadores envolvidos neste trabalho usaram o programa CLIMEX para a elaboração dos
diferentes cenários de expansão/disseminação de Bactrocera dorsalis para os países da bacia
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Mediterrânica (EPPO, 2010b). Os resultados da simulação obtida relativos ao índice de crescimento de
B. dorsalis, para um cenário com irrigação, para a bacia Mediterrânica do programa CLIMEX (Fig. 6.1)
apontam os países como a Espanha que ficariam particularmente em risco (incluindo países fora da
OEPP) quanto ao estabelecimento de B. dorsalis. Estes países são: Algéria, Egipto, Jordânia, Israel, Líbia,
Marrocos e Tunísia (EPPO, 2010b).

Figura 6.1 – Índice de crescimento Bactrocera dorsalis Hendel na bacia Mediterrânica (Ecoclimatic index), num
cenáro com irrigação, dado pelo programa CLIMEX (adapt. de EPPO 2010b).

De facto, o Sul de Espanha está particularmente exposto a este risco de introdução, ainda maior se
pensarmos que a partir de populações estabelecidas em Marrocos, esta espécie pode facilmente voar
cerca de 20 km através do estreito de Gibraltar e constituir populações que utilizem anualmente esse
corredor ecológico, podendo gerar até 6 populações anuais de B. dorsalis (EPPO, 2009). Desta forma,
instalada no sul de Espanha, a partir daí facilmente se disseminará pelos países vizinhos entre os quais
Portugal.
Apesar destes países serem os de maior risco previsível (Fig. 6.1), isso não significa que em outros
países da bacia Mediterrânica B. dorsalis não se instale podendo entrar facilmente através de, por
exemplo, frutos infestados e isso pode resultar na constituição de populações em locais não
permanentes. Exemplo disso é o seu possível estabelecimento na zona sudoeste da OEPP (Fig. 6.1) que
permanece com um risco mediano e maioritariamente associado à existência de condições climáticas
adequadas. B. dorsalis tem condições para desenvolver 5 gerações na Albânia, França (Córsega), Chipre,
Croácia, Grécia (Creta), Itália (Sardenha, Sicília), Líbano, Portugal, Espanha, Síria e Turquia (EPPO,
2010b).
Isto será possível a partir de surtos e introduções localizadas em que se pensa que não haverá
condições para a constituição de elevadas populações. Sabe-se que a tolerância das suas populações a
condições de baixas e altas temperaturas são uma incógnita, podendo esta espécie adaptar-se às novas
condições climatéricas da área Mediterrânica e assim assegurar a sua disseminação e atingir níveis
populacionais e estragos elevados. Havendo previsões de que culturas irrigadas ou em que façam em
modo de produção biológico, essas poderão ser características que irão favorecer o estabelecimento
desta praga. A sua introdução na bacia Mediterrânica poderá levar a consequências drásticas
especialmente nos citrinos onde a sua colheita poderá deixar de ser rentável o que poderá levar,
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inclusive, ao abandono das atuais zonas de produção ou ao seu abandono temporal desses pomares, o
que constituirá outra forma de aumentar a probabilidade de estabelecimento desta praga nesta Região.
A distribuição potencial de B. dorsalis já foi modelada usando também dois modelos de distribuição
correlativa, o GARP e o MaxEnt, usando os dados de ocorrência desta praga em África e Ásia. De Meyer
et al. (2010) concluíram que esta praga se desenvolve e dissemina mesmo em condições de elevada
temperatura e humidade, parecendo assim encontrar as condições adequadas no clima equatorial.
B. dorsalis parece ter um número cada vez maior de hospedeiros em África e desconhece-se se
poderá ou não se adaptar a hospedeiros alternativos, por exemplo frutos (de caroço) presentes na área
com maior probabilidade de ser afetada da OEPP (EPPO, 2010b).
Muitas moscas do género Bactrocera podem voar 50 a 100 quilómetros aumentando assim, em
muito, a sua capacidade de disseminação em relação a outros tefritídeos como a mosca-doMediterrâneo (Fletcher, 1989).
O voo das formas adultas e o transporte de frutos infestados são os meios mais importantes de
movimentação e dispersão para as áreas não infestadas (EPPO, 2010b).
No aeroporto de Osaka, no Japão, B. dorsalis tem sido o tefritídeo mais frequentemente intercetado.
em frutos (80%) segundo um estudo realizado por (Matsumoto et al., 1992).
No aeroporto de Roissy (França), a presença de tefritídeos não europeus resultou, apenas em 2009,
em 273 notificações. Em 175 dessas interceções as larvas encontradas foram criadas até ao estado
adulto. De entre estas 39 foram identificadas como sendo B. dorsalis. Adicionalmente, as interceções
francesas de B. dorsalis entre 2077 e 2010 tiveram as seguintes origens/distribuições: 19 em 2010 dos
Camarões e Togo; 39 em 2009 do Senegal, Mali, Quénia, Burkina Faso, Costa do Marfim, Togo e
Camarões; 18 em 2008 dos Camarões, Costa do Marfim, Mali, Burkina Faso e Senegal; uma em 2007 dos
Camarões (Baldé et al., 2014).
A Suíça intercetou recentemente B. dorsalis em mangas provenientes dos Camarões (EPPO, 2010c).
O Reino Unido (Fera), desde 2006, intercetou dez introduções. Uma em 2010 em Psidium guajava do
Sri Lanka (9) em mangas do Senegal (5), Gâmbia (2), Gana (1) e Quénia (1) (EPPO, 2010c).
White & Elson-Harris (1992) relatam que muitos surtos de moscas da fruta são atribuidas a
importações provenientes de poucos frutos transportados normalmente detetados na bagagem de
passageiros de viagens aéreas. Isto foi também reconhecido em estudos posteriores de Caton et al.
(2006).
A OEPP chama a atenção para esta situação ao referir que os passageiros em carros, comboios,
ferries e autocarros que circulem entre a África tropical e a área Mediterrânica podem também
constituir importantes vias de entrada desta praga em zonas não infestadas (EPPO, 2009). Esta
organização preconiza que, para evitar, a todo o custo, este tipo de entradas com base em frutos
transportados por passageiros, deve:
 ser implementada a necessidade de estes virem acompanhados de um certificado
fitossanitário;
 ser elaborada publicidade apelativa sobre os riscos de introdução de pragas,
 implementação de multas e incentivos.
Outras medidas possíveis de implementar e importantes para limitar a dispersão e o aumento das
populações B. dorsalis e as infestações de frutos indicadas pela OEPP, são:
 Implementar redes de armadilhas uma vez que este método é particularmente importante
na deteção precoce de surtos de aparecimento desta praga e deverá ser usado como
componente dos sistemas de avisos precoce na área de risco (PRA- Pest Risk Analysis).
Nesta componente as armadilhas com metileugenol devem ser utilizadas na monitorização
da presença desta praga invasiva;
 Manter uma rede de armadilhas à volta dos portos e aeroportos (medida nunca
implementada, por exemplo, no arquipélago de Cabo Verde em qualquer uma das suas
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ilhas) em países mesmo sem a presença de B. dorsalis como alguns estados do EUA e Nova
Zelândia (CABI & EPPO, 2005) (situação que deveria ser encarada por Portugal e pelas ilhas
Canárias que têm com este país voos diretos);
Em caso de ser registada alguma deteção, a implementação imediata de um plano de
contingência tendo como objetivo a erradicação, embora esta medida não impeça o
estabelecimento desta praga.

6.3 O impacto económico direto e indireto da presença de
Batrocera dorsalis Hendel
Para Vayssières et al. (Vayssieres et al., 2008), os prejuízos causados por tefritídeos são quase na sua
totalidade devido à introdução de B. dorsalis e atingiram 50% a meio da época de colheitas de mangas
no Benim. Por outro lado, no Mali, a produção anual de mangas é estimada em 100.000 toneladas, mas
devido aos problemas estruturais e de controlo interno desta praga bem como devido às barreiras
fitossanitárias impostas pelos países de destino, não consegue exportar mais do que 1% da sua
produção. Só o Senegal exporta 150.00 toneladas de frutos onde 60.000 toneladas são de mango e
dessas 6.000 toneladas com destino à União Europeia.
Vayssières et al. (2014) como resultados dos seus trabalhos, para além de registarem as introduções
e as respetivas notificações, referem as quebras observadas nas exportações devido à presença desta
praga e, neste caso particular, pelo facto das populações de B. dorsalis serem muito elevadas em todas
as zonas agroecológicas produtoras de mangas. Em particular, esta praga está presente em ¾ da altura
de produção de mangas no Sudão, mas durante toda essa época de produção na floresta húmida, na
savana Guineense e nos estados Shaelianos (Mali, Nigéria, Algéria, Burkina Faso, Chade).
Um outro exemplo do impacto económico negativo causado pela introdução de B. dorsalis é o da
Costa do Marfim onde, desde 2005, mas maioritariamente após 2007/2008, estes prejuízos se tornaram
muito importantes originando elevadas quebras das exportações de mangas observadas por aquele país
(Vayssières et al., 2014).
Cugala et al. (2010) referem que Bactrocera dorsalis Hendel (Diptera: Tephritidae) é uma das pragas
mais destrutivas de fruteiras e vegetais a nível mundial e de importância económica e de quarentena.
Isto porque, normalmente, os adultos de B. dorsalis encontram-se em densidades bastante elevadas e,
se não forem tomadas medidas de controlo adequadas e atempadas, nos campos de culturas, os
prejuízos resultantes da sua ação serão enormes. Essas perdas resultam da deposição de ovos nos frutos
de onde emergem as suas larvas que se alimentam da sua polpa e que devido ás suas elevadas
populações, impedem, assim, o seu consumo humano.
O impacto de B. dorsalis em toda a região da OEPP e em especial nos hospedeiros vegetais
considerados de menor importância para esta praga como maçãs, cucurbitáceas (melão, melancia,
abóbora), pêssegos e pimentas são baixos, mas essas produções possuem grandes áreas de cultivo em
toda esta região (Quadro 6.1).
Ollier et al. (2009) refere o facto de entre estes hospedeiros de menor importância a união europeia
possui 206.957 ha de pêssegos, maioritariamente na Grécia, Espanha, França e Itália e 67.369 ha de
damascos maioritariamente em Espanha, França e Itália.
Perspetiva-se, no caso da introdução de B. dorsalis na Europa e em particular na bacia Mediterrânica
que os pêssegos e outros frutos denominados de “caroço” poderão tornar-se os seus maiores
hospedeiros (EPPO, 2010c).
Culturas particularmente em risco são: mangas, citrinos, papaia, sendo incerto o seu impacto nos
agora considerados hospedeiros menores como: banana, melancia, pimentas, abacates, maçãs, e
tomate entre outros. A incerteza geral do ponto de vista do impacto económico é considerada pela
OEPP de médio a elevado (EPPO, 2010c).
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Quadro 6.1 – Produção total de frutas e vegetais hospedeiros de B. dorsalis na região da OEPP em toneladas, em
2007 (adapt. de EPPO 2010b).
Tipo de hospedeiro

Produção na região da
OEPP em toneladas , em
2007

Lycopersicon esculentum (Tomates)
Malus domestica (Maçãs)
Citrullus lanatus (Melancia)
Cucumis sativus (pepino)
Capsicum spp. (pimentas)
Prunus persica (Pessegos e nectarinas)
Cucurbita spp.& Cucumis pepo (Abóboras)
Musa spp. (Bananas)
Persea americana (Abacates)

36,593,790
18,888,307
11,301,569
7,943,042
5,626,987
5,307,329
3,839,177
567,062
243,851

6.4 O caso particular de Cabo Verde
No caso particular de Cabo Verde, a sua introdução foi registada em 2007, na ilha de Santiago,
tendo depois se dispersado para as ilhas do Fogo, Brava e Santo Antão (Baldé et al., 2014). Este tipo de
comportamento de B. dorsalis constitui uma situação que é deveras preocupante para Cabo Verde e, em
particular, na ilha de Santiago, onde as mangueiras, bananeiras e papaieiras são as três principais
fruteiras mais cultivadas e hospedeiras desta praga.
Estas culturas constituem, por um lado uma fonte de rendimento para muitas famílias e, por outro,
contribuem substancialmente para a já de si debilitada dieta alimentar das populações locais, tanto nas
zonas rurais como nos centros urbanos.
Para além disso, a presença B. dorsalis no Arquipélago tem constituído, por um lado uma ameaça
para a fruticultura nacional porque tem vindo a afetar severamente a qualidade e a quantidade de
frutas produzidas, em especial as mangas e as bananas.
Por outro lado, a sua presença em Cabo Verde pode comprometer a pouca exportação de frutas que
existe para outros países, como Portugal, em termos de bananas e mangas, principalmente devido a
medidas restritivas que estes países impuseram e com os quais este País tem acordos comerciais de
exportação. Estas frutas destinadas à exportação, constituem pela sua saída do País uma verdadeira e
real ameaça devido a serem ou servirem de veículo de entrada nos países importadores se não existirem
medidas fitossanitárias implementadas que permitam uma vigilância apertada à saída de todos os
produtos agrícolas deste País.

6.4.1 Implementação de um programa operacional de combate de
Bactrocera dorsalis
À semelhança do que foi feito no Quénia, com a criação e implementação de um programa
denominado de African Fruit Fly Programme (AFFP) – Sustainable Fruit Fly Management, Practices at the
Farm level, de todo o trabalho realizado em Cabo Verde, no âmbito do projeto CABMEDMAC, resulta a
necessidade, urgente, de se avançar na construção de uma programa operacional de combate à
Bactrocera dorsalisneste País, assente nos princípios da proteção integrada e que permita não só o
conhecimento verdadeiro da dimensão da distribuição e dos níveis populacionais desta praga no
Arquipélago mas que permita, também, monitorizar e controlar as suas populações ao nível das
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explorações agrícolas bem como prever o estabelecimento de medidas fitossanitárias que impeçam a
sua disseminação para outros países e regiões.
Esse plano deve ter um conjunto de blocos operacionais de contingência que envolvem os seguintes
temas ou atividades principais a desenvolver:
 estudos bioecológicos (distribuição, abundância, hospedeiros, taxas de infestação);
monitorização e deteção (avisos precoces, reação precoce a incursões, rápidas ações de
resposta);
 implementação de tecnologias no âmbito biotécnico e químico assegurando a
implementação das necessárias medidas fitossanitárias, dando relevo às medidas de luta
culturais, à utilização de atrativos e “Bait stations”, biopesticidas, MAT, ensacamento;
 medidas de luta biológica, analisando a interação entre espécies praga e espécies de
inimigos naturais; testagem e utilização de parasitóides e predadores, identificação e
testagem da eficácia dos organismos entomopatogénicos);
 tratamentos pós-colheita (tratamentos por frio e calor e possível fumigação de frutos
destinados à exportação);
 e formação de técnicos e inspetores fitossanitários que assegurem a fiscalização das
exportações;
 e transferência de tecnologia da investigação para o produtor ou entidades agrícolas do
País (divulgação; formação agricultores).
Devem, para isso, ser urgentemente implementadas redes de armadilhas à volta dos portos e
aeroportos de todas as ilhas sendo estas monitorizadas regularmente.
Deve ainda ter-se uma particular atenção sobre a entrada e saída de frutos possíveis hospedeiros
desta praga.
Em caso de ser registada alguma deteção deve-se, de imediato, avançar na implementação do plano
de contingência integrado, acima referido, que esteja previamente elaborado tendo como objetivo a
erradicação, ou a drástica redução das populações detetadas, embora esta medida não impeça o
estabelecimento desta praga.

6.4.2 Formação de inspetores fitossanitários e salvaguarda das exportações
do País
Num País em que a pouca produção, quer de bananeiras quer de mangas é encarada pelas
populações como importante e vê a existência quer de elevadas populações de B. dorsalis quer das
taxas de infestação dos frutos como um sinal para a importância em limitar a proliferação desta
importante e agressiva praga que afeta as escassas produções frutícolas e hortícolas do país e, em
particular, das ilhas onde foi já detetada a sua presença.
Uma vez que as culturas frutícolas podem facilmente adquirir algum potencial para se aumentar as
áreas de produção com vista à sua exportação, as autoridades fitossanitárias e o ministério de
agricultura de Cabo Verde deveriam criar um plano de erradicação e controle fitossanitário no país e
deste para o exterior assegurando, assim, principalmente perante o exterior (os países importadores
dos seus produtos) a não presença desta praga em todos os produtos que saem do país.
Este controle fitossanitário deve ter apoio em duas vertentes. Uma primeira, na formação técnica
dos inspetores fitossanitários responsáveis pela vistoria à entrada e saída dos produtos agrícolas quer
seja por via aérea quer por via marítima, assegurando assim a não dispersão desta praga para dentro e
fora de Cabo Verde. E uma segunda, através da elaboração e divulgação, através de folhetos e avisos
nos portos e aeroportos, bem como campanhas dando a conhecer a praga e os seus estragos junto dos
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produtores e dos perigos associados ao transporte de frutos infestados por esta praga para outras ilhas
do Arquipélago ainda isentas de B. dorsalis e para o exterior do país.

6.4.3 Monitorização de adultos de Bactrocera dorsalis Hendel
Se não forem tomadas medidas de controlo adequadas e atempadas para diminuição das
populações de B. dorsalis, estas vão continuar a registar aumentos significativos e elevados níveis de
infestações nas fruteiras a cada ciclo produtivo.
Estas medidas passam pela adoção, pelos agricultores, da utilização de armadilhas (bait stations) ou
pela utilização de atrativos mais eficazes, como o metileugenol, como instrumento a incluir na
monitorização nos locais de culturas frutícolas. Este procedimento funcionará como um instrumento de
aviso preventivo e de sinalização para a realização de tratamentos inseticidas (em especial nas
bananeiras) e ao mesmo tempo de controlo e limitação populacional através da captura em massa dos
adultos. Isto, porque os produtores ao manterem, permanentemente, essas armadilhas com atrativos,
desde a formação dos frutos à sua recolha nos seus pomares, contribuindo para uma redução
progressiva das populações adultas de B. dorsalis nas áreas afetadas.
A colocação de armadilhas no campo em culturas com interesse económico e outras parcelas de
culturas, em especial as hortícolas, deve ser alargada e devem ser, também, realizados os trabalhos de
monitorização iniciados no âmbito do projeto CABMEDMAC, cobrindo todas as ilhas do Arquipélago,
mesmo aquelas com poucas plantas que potencialmente poderão ser hospedeiras de B. dorsalis.
Os ensaios de atrativos e armadilhas, realizados no âmbito do projeto CABMEDMAC, a utilizar na
monitorização dos adultos de B. dorsalis, devem continuar com outros potenciais atraentes, para um
melhor esclarecimento da capacidade atrativa de cada uma das substâncias ensaiadas. Torna-se., por
isso, necessário, num futuro ensaio, incluir, como o fazem outros países e zonas afetadas por esta praga,
o metileugenol.
A corroborar esta situação de maior atratividade do metileugenol surge o facto de em outros países
de África, onde houve e introdução de B. dorsalis, onde todo o trabalho de monitorização das
populações adultas é realizado com base no seu uso como atrativo nas armadilhas.
Será também importante testar armadilhas diferentes das usadas em testes anteriores (Baldé,
2012), para comparar a sua eficácia em contraste com a armadilha artesanal, denominada de ABT,
atualmente utilizada na monitorização dos adultos de B. dorsalis. Isso, seria possível através da
implementação de um programa estatal de monitorização com a montagem de uma rede de
monitorização recorrendo a fundos públicos ou à cooperação com outros países o que resolveria todos
os constrangimentos financeiros existentes e não onerando a sua compra ao agricultor o que permitiria
a intervenção e tomada de decisão pelo agricultor seguindo os princípios da proteção integrada.
Seria ainda importante a implementação de uma rede de armadilhas à volta dos portos e
aeroportos. Esta medida nunca foi implementada, por exemplo, no arquipélago de Cabo Verde em
qualquer uma das suas ilhas. Esta rede dever-se-ia também alargar aos países, mesmo aqueles sem
registo da presença de B. dorsalis, como alguns estados do EUA e Nova Zelândia e que deveria também
ser encarada por Portugal e pelas ilhas Canárias, porque todos têm com este país voos diretos de
passageiros e uma componente de carga comercial.

6.4.4 Prospeção de predadores e parasitóides ou testagem de material
importado
Em termos de ensaios futuros de prospeção de material biológico (predadores e parasitóides) com o
objetivo de utilização de meios de combate biológicos usando possíveis parasitóides naturais e locais
(endémicos) dever-se-á assegurar a obtenção de frutos infestados nos locais de cultura e em especial de
frutos caídos com sintomas de picadas de B. dorsalis e presença de larvas desta praga, aumentando
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assim a quantidade amostrada e complementando essa observação com as amostragens de pupas no
solo e as formadas nesses frutos de modo a intensificar a amostragem e assim contribuir para uma
melhor e mais alargada prospeção da existência de Forius arisanus Sonan (Hymenoptera: Braconidae)
ou de qualquer espécie de parasitóide de B. dorsalis.
Uma vez que, segundo Baldé (com. pess.), como a opção atual das autoridades locais passa pela
importação e criação “in loco” do parasitoide F. arisanus, é desejável que se otimize a sua criação sobre
hospedeiros locais ou mesmo em B dorsalis estudando a sua preferência e eficácia nas condições de
Cabo Verde uma vez que existem outras zonas em que F. arisanus é utilizado atualmente como o melhor
organismo de luta biológica no combate de B. dorsalis.
Esta situação não invalida que se teste a sua compatibilidade em relação ao organismo alvo em
testes laboratoriais e em caixas com frutos infestados no campo antes de se avançar para a importação
e dispersão direta deste organismo nas zonas mais afetadas, até porque ele poderá já estar presente nas
zonas afetadas por B. dorsalis. Isso implica a necessidade de se prospecionar este parasitóide nos locais
onde se encontram as maiores populações da praga.
Por este facto, é necessário concentrar estes estudos futuros na recolha de frutos de hospedeiros de
B. dorsalis e acompanhar a sua evolução até à emergência de organismos a partir destes para se ver se
se encontra, quer nas larvas quer na forma adulta, algum indício da sua presença.

6.4.5 Conclusões e ações já desenvolvidas
Existe assim um perigo enorme da sua introdução no nosso país e mesmo nas Regiões Autónomas da
Madeira e dos Açores, e com outros países com os quais Cabo Verde tem voos comerciais diretos
(Espanha, por exemplo) devido ao facto dos passageiros, que utilizam as diversas ligações aéreas para o
exterior, em particular para países ou zonas onde esta praga ainda não foi assinalada, poderem,
potencialmente, trazer frutos que podem estar infestados com B. dorsalis.
As medidas acima referidas, se fossem complementadas “in loco“com a formação adequada de
pessoas responsáveis pelo manuseamento de mercadorias e mesmo as que realizam o “check-in” dos
passageiros onde, através de uma adequada vigilância, permitiriam ou impediriam a saída de quaisquer
frutos ou vegetais, possíveis portadores de B. dorsalis, desse países impedindo, assim, de maneira
decisiva, a sua entrada, mesmo furtuita, em Portugal e em outros países sem esta praga e com os quais
Cabo Verde, realiza exportações comerciais e voos diretos.
No âmbito dos trabalhos do projeto CABMEDMAC e já com o objetivo de alertar apara este enorme
perigo os passageiros provenientes de Cabo Verde e outros países africanos, onde foi registada a sua
presença, foi elaborado um panfleto de divulgação/aviso (Fig. 6.3) que foi enviado às entidades
nacionais e regionais competentes nesta área fitossanitária no sentido de alertar para a necessidade de
se sensibilizar e avisar as pessoas, em especial os passageiros desses voos aéreos, para a perigosidade
que pode surgir da introdução acidental desta praga no Continente Português e outro semelhante para
a Região Autónoma dos Açores. Este panfleto tinha no seu interior imagens elucidativas do ataque desta
praga para assim facilitar a identificação da sintomalogia sobre os frutos e explicava ao mesmo tempo o
que é esta praga (Fig. 6.3).
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A nova mosca invasora,
Bactrocera invadens Drew,
é uma ameaça para as culturas em
Portugal

Figura 6.2 – Panfleto de divulgação de alerta
sobre os perigos de introdução de B. dorsalis
(ex invadens) Hendel, em Portugal.
(Fonte: projeto CABMEDMAC)
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É de referir, no que diz respeito a esta situação, a
perceção do perigo e a ação pronta dos Serviços de
Sanidade Vegetal da DGVA (Direção Geral de Alimentação
e Veterinária) que, perante a notificação da presença de
B. dorsalis em Cabo Verde e perante o registo de algumas
entradas de frutas infestadas com esta praga no nosso
país, forneceram e sensibilizaram a Autoridade Tributária
e Aduaneira para o perigo que esta praga constituía. Isso,
levou a que esta entidade emitisse uma circular, para os
serviços alfandegários, que se encontra em cumprimento
rigoroso, proibindo a entrada de frutos e vegetais
encontrados na bagagem de passageiros oriundos de
países africanos, sejam eles lusófonos (Angola,
Moçambique, Guiné e Cabo Verde) ou não. Deste modo,
deu-se um primeiro e importante passo no impedimento,
por esta via, da sua entrada no nosso país. É de referir
que, esta ação já resultou na deteção de algumas
tentativas acidentais de introdução, cujos frutos foram
destruídos e que eram de um total desconhecimento para
o perigo que representa a introdução desta praga por
parte dos intervenientes que os transportavam (Carvalho,
com. pess.).
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Todos os trabalhos até agora desenvolvidos sobre a Ceratitis capitata Wiedemann nas Ilhas Terceira
e São Jorge contribuíram para uma melhor identificação da sua dinâmica populacional, dispersão,
fragilidades e, inclusive, dos melhores métodos de controlo/limitação que poderão ser utilizados
atendendo às especificidades das referidas Ilhas Açorinas.
Atendendo aos estudos de dinâmica populacional e de metodologias de controlo já realizados sobre
esta problemática, apesar das Ilhas se encontrarem separadas por mar, os meios de transporte aéreo e
marítimo de carácter regular são efetivamente uma ameaça à eficácia plena de qualquer plano de
controlo ou de erradicação que se pretenda implementar.
A curto prazo será, por isso, importante avançar na realização de estudos de dinâmica populacional
das restantes ilhas Açorianas, para além da Terceira, S. Jorge e S. Miguel, pois tal como ficou
demonstrado no decorrer dos trabalhos desenvolvidos na Ilha de São Jorge, aparentemente, existem
muito mais (9x) fêmeas do que machos, ao passo que na Ilha Terceira, onde a maioria deste tipo de
estudo tem vindo a ser realizado, relatam situações em que no máximo serão 3 fêmeas por macho e nas
outras ilhas quer a distribuição quer as densidades populacionais e distribuições são desconhecidas para
já não referir o facto da avaliação dos prejuízos que esta praga causa na produção hortícola, frutícola e
vitícola de algumas destas ilhas do Arquipélago dos Açores.
Com o recurso à análise de Regressão Geograficamente Ponderada, no estudo da dispersão deste
inseto, foi possível revelar a localização os padrões de agregação desta espécie ao longo da superfície
das duas ilhas, entre pontos de amostragem. Contudo, nesta análise de regressão espacial não foi
possível incluir os hospedeiros como parâmetro de análise. Esta impossibilidade deveu-se à tipologia dos
próprios dados amostrados dos hospedeiros (presença = 1; ausência = 0) que induziu erros de
colinearidade limitando assim a sua utilização neste tipo de análise. Contudo, dada a importância dos
hospedeiros no ciclo de vida deste inseto, foram realizadas tentativas de os incluir quer através da
medição aproximada de áreas de produção de cada hospedeiro com recurso aos Sistemas de
Informação Geográfica quer através número médio de árvores por local, mas, também, sem sucesso.
Os resultados obtidos com a utilização esta análise perspetivam o enorme potencial desta para uma
melhor compreensão desta praga para as ilhas estudadas. A possibilidade de prever as localizações com
melhores condições de agregação de C. capitata e de ser passível de incluir outros parâmetros para
análise (ex.: climáticos) torna, este tipo de metodologia de análise, uma excelente ferramenta de estudo
para melhor compreensão desta praga, bem como um sólido apoio à tomada de decisão na seleção e
forma de atuação de campo com a aplicação métodos de controlo/limitação. Assim sendo, outras
tentativas deverão ser realizadas por forma a incluir os hospedeiros neste tipo de análise e obter desta
forma uma melhor representação do que acontece na realidade. No entanto o parâmetro
“hospedeiros”, por si só depende de vários fatores. Para este inseto, um fruto só será “apetecível” se
estiver maduro e tendo em conta o tipo de análise em questão, este terá de ser paramétrico e logo aqui
se levanta uma importante questão, como calcular este tipo de informação? Certamente a abundância,
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fenologia, idade dos hospedeiros, bem como a presença de outros hospedeiros nas redondezas irão
afetar esta medida empírica. Uma possibilidade de integração, e que poderá incluir a maioria destas
variáveis, será a realização de uma regressão multivariada com os dados das infestações, de cada
hospedeiro, ao longo do tempo.
Um outro trabalho importante a ser realizado é o relativo à análise de custo-benefício às técnicas de
controlo/limitação passíveis de serem aplicadas no âmbito de um plano de controlo das populações de
C. capitata na Ilha Terceira. Os resultados deste tipo de trabalho são muito importantes pois irão
permitir aos decisores políticos uma melhor interpretação e compreensão de todos os aspetos até agora
estudados sobre esta praga na Ilha Terceira. Estes estudos irão servir também de base a uma melhor
tomada de decisão sobre qual o melhor método, dos já testados, que melhor se adequa à realidade da
ilha Terceira. Contudo, duas importantes dificuldades surgirão no decorrer do mesmo porque será difícil
estimar o verdadeiro impacte de C. capitata na produção frutícola da Ilha Terceira
A primeira dificuldade que irá surgir prende-se com a delimitação da área que será efetivamente
tratada. Será a ilha toda, ou apenas partes desta (pomares e quintais)? De acordo com os resultados
obtidos da análise de Regressão Geograficamente Ponderada e sem qualquer refinamento nos seus
parâmetros, esta demonstra que existem vários locais espalhados pela Ilha Terceira com excelentes
condições para a agregação deste inseto. Apesar destes resultados se traduzirem num avanço
significativo no suporte à tomada de decisão, sem haver um melhor refinamento dos parâmetros
utilizados, poderá não ser suficiente.
A segunda dificuldade ou obstáculo prende-se com a falta de informação proveniente dos
produtores relativamente à verdadeira quantidade de fruta que é afetada pela C. capitata. Sempre que
se questionam os produtores sobre o impacte deste inseto nas suas produções, obtém-se sempre
respostas qualitativas ao invés de quantitativas. Inclusive, os custos de produção onerados devido a
presença desta praga são também difíceis de se obter. Os únicos números passíveis de serem obtidos,
dizem respeito à quantidade da produção que é entregue na Associação de produtores, e mesmo assim,
como nem toda é aí entregue, surgem dificuldades pois parte é vendida diretamente pelo produtor. No
entanto, com a entrada em vigor da Lei n.º 26/2013 de 11 de abril, que transpôs a Diretiva Europeia
2009/128/EC, teoricamente a partir dos registos dos cadernos de campo e um maior acompanhamento
das explorações, o objetivo de calcular o custo variável por área poderá ser determinado.
Em relação à implementação de algumas das técnicas, internacionalmente mais utilizadas, no
combate a esta praga, foram já testadas no âmbito de projetos locais (ADRESS) e no âmbito de projetos
de investigação internacionais (CABMEDMAC). Estes ensaios com estas técnicas permitiram a obtenção
de resultados extremamente positivos para serem transpostos para a prática através da sua aplicação
nas Ilhas Terceira, São Jorge e S. Miguel. Apenas falta determinar se será razoável ou não investir na sua
aplicação, e se sim, quanto é que poderá ser o seu custo de implementação para se efetivamente
caminhar no sentido de diminuir drasticamente as populações, ou mesmo erradicar, esta utilizando um,
ou a combinação, dos métodos de controlo/limitação já testados.
Finalmente, atendendo ao espirito da Lei n.º 26/2013 de 11 de Abril e da diretiva transposta por esta
relativamente a adoção da proteção integrada será importante desenvolver paralelamente a testagem
de outras estratégias de proteção das culturas que passam pela utilização de produtos à base de
microrganismos entomopatogénicos (bactérias, fungos, nemátodes e vírus), bem como avançar ainda
mais na identificação e testagem da eficácia de predadores e parasitóides, a utilização de extratos de
plantas e de medidas culturais diminuindo os repositórios de C. capitata que ficam no campo e focando
também alguma atenção sobre a parte do ciclo de vida desta praga que se desenvolve no interior dos
frutos e no solo.
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