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4.1 Introdução 
A Técnica do Inseto Esterilizado (SIT) é um método baseado na técnica denominada de “cavalo-de-

tróia” 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 pós-
largadas. 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, 
durante 48 horas, de modo a permitir a total 

 

Figura 4.4 – Armadilha Delta (tipo Jackson) com 
feromona sexual específica (trimedlure) e com 
uma placa de cola. 
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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. 

 
 
 

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 
relacionadas com o processo de emergência. 

Da análise visual dos machos esterilizados 
recolhidos (Fig. 4.8), observou-se que em mais de 

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. 

 
Figura 4.5 – Aspeto das pupas 
esterilizadas de Ceratitis 
capitata Wied. cobertas com 
pó fluorescente vermelho 
reagente à luz UV. 

 
Figura 4.6 – Aspeto da abertura dos sacos e 
libertação no campo dos machos esterilizados. 

 
Figura 4.7 – Aspeto dos sacos com machos esterilizados 
emergidos e do seu posicionamento passivo, após a 
abertura destes de modo a promover a sua rápida 
libertação/disseminação. 
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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 
grandes quantidades de machos esterilizados 
capturados após a sua libertação nas armadilhas 
de monitorização, mesmo logo nas primeiras 24 
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. 

 
Figura 4.8 – Pormenor dos machos esterilizados, 
produzidos na biofábrica da Madeira, amostrados e com a 
evidência da presença das suas asas atrofiadas por efeito 
da radiação. 
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Armadilha 

Ilha Terceira 
Ilha São Jorge 

Biscoitos São Pedro 

Esterilizados Nativos Esterilizados Nativos Esterilizados Nativos 

24h 48h 72h 8d 24h 48h 72h 8d 24h 48h 72h 8d 24h 48h 72h 8d 24h 48h 72h 8d 24h 48h 72h 8d 

1 0 0 0 0 7 2 17 6 0 0 1 0 43 23 23 33 1 5 0 0 46 91 67 101 

2 0 0 0 0 3 4 15 9 0 0 0 0 9 1 8 21 1 7 4 0 31 89 111 152 

3 0 0 3 0 8 18 25 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0 3 3 0 13 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 14 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 34 0 21 25 0 1 0 0 3 0 4 5 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 40 34 57 22 0 8 9 0 15 20 13 63 

7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 29 25 41 0 0 0 s/c s/c 0 0 s/c s/c 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 18 15 32 0 5 0 0 5 27 25 82 

9 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 143 67 42 117 0 0 0 0 40 35 33 52 

10 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 0 101 57 101 47 1 9 1 1 18 72 42 92 

11 0 0 0 0 9 13 25 17 0 0 0 0 42 20 105 38 0 0 0 0 10 29 17 67 

12 0 0 0 0 0 2 1 7 0 0 0 0 15 11 36 67 0 0 0 0 0 1 3 1 

13 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 12 5 1 0 0 s/c s/c 2 0 s/c s/c 

14 0 0 0 0 1 1 2 5 0 0 0 0 78 24 36 26 0 0 s/c s/c 0 0 s/c s/c 

15 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 3 39 0 0 0 0 3 7 2 1 

16 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 23 34 93 58 0 0 0 1 1 1 3 7 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 19 13 0 1 1 0 39 30 23 26 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 93 31 55 40 0 1 0 0 21 28 46 30 

19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 31 36 0 35 0 0 0 0 1 11 19 55 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 s/c s/c 0 0 s/c s/c 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s/c s/c 0 0 s/c s/c 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 0 4 4 0 1 18 16 64 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 16 2 2 11 5 0 59 90 69 188 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 19 0 3 0 0 31 33 54 74 

25 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 2 19 14 0 0 0 0 46 70 99 161 

26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 44 6 42 22 0 0 0 0 15 47 26 34 

27 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 9 1 1 29 0 0 s/c s/c 0 0 s/c s/c 

28 0 0 0 0 3 2 3 5 0 1 0 0 48 62 41 23 0 0 s/c s/c 0 0 s/c s/c 

29 0 0 1 0 0 0 18 1 0 0 1 0 39 51 50 101 0 0 0 0 4 17 13 19 

30 0 0 0 0 12 14 1 13 0 0 0 0 113 109 96 119 0 0 0 0 4 4 9 15 

s/c – sem capturas 
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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. 

 

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 
determinação ser muito baixo (r

2
= 

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. 

 

 

Fig..10 – Representação da correlação entre as capturas médias dos 
machos esterilizados e dos nativos. 
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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 
 Esterilizados Nativos 

2
4

h
 

  

4
8

h
 

  

7
2

h
 

  

8
 d

ia
s 

  

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. 
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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.  



47 

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. 
  


