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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 introduziu-
se 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-do-
Mediterrâneo (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) 36,593,790 

Malus domestica (Maçãs) 18,888,307 

Citrullus lanatus (Melancia) 11,301,569 

Cucumis sativus (pepino) 7,943,042 

Capsicum spp. (pimentas) 5,626,987 

Prunus persica (Pessegos e nectarinas) 5,307,329 

Cucurbita spp.& Cucumis pepo (Abóboras) 3,839,177 

Musa spp. (Bananas) 567,062 

Persea americana (Abacates) 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). 



78 

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.). 

 

  

 
Figura 6.2 – Panfleto de divulgação de alerta 
sobre os perigos de introdução de B. dorsalis 
(ex invadens) Hendel, em Portugal. 
(Fonte: projeto CABMEDMAC) 

 

 

A nova mosca invasora, 

Bactrocera invadens Drew, 

é uma ameaça para as culturas em 

Portugal 


