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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).

23

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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